
Σκλάβος είναι αυτός που
περιμένει να έρθει κά-
ποιος να τον ελευθερώσει.

Ezra Pound, 1885-1972, 

Αμερικανός ποιητής

Διαβάστε μας και στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Έτσι γεννήθηκε 
το “Αξιον Εστί” 

Αφηγούνται 
Eλύτης - Θεοδωράκης

Σελίδες 16 - 18

Nέα Λεωφοριακή
γραμμή 123

Σαρωνίδα - Ανάβυσσος
Σελίδα 6

Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα 
αποκάλυψε η σκαπάνη στο Κορωπί 

Αντισυνταγματικός ο Νόμος Παπά, έκρινε το Σ.τ.Ε.

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

το παρόν καθεστώς έχει κριθεί, πάλι από το ΣτΕ, αντισυνταγματικό
«Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι 
δεσμευτικές, αλλά όχι και σεβαστές»

Ελ. Κρέτσος Γ. Γραμματέας Ενημέρωσης

Σάλο ξεσήκωσε η παραπάνω δήλωση του Γενικού

Γραμματέα Ενημέρωσης Λευτέρη

Κρέτσου σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Στη δήλωση αυτή προέβη ο Γεν.

Γραμματέας, προτού εκδοθεί η από-

φαση του ΣτΕ που έκρινε τις προ-

σφυγές των καναλαρχών,  κατά του

νόμου για τη χορήγηση αδειών τη-

λεοπτικών σταθμών, ως αντισυν-

ταγματικό, με ψήφους 14-11.

Όλα τα συστημικά κανάλια και οι

«μεγαλοδημοσιογράφοι» ασχο-

λούνται μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμ-

μές, με το ...μέγα αυτό θέμα· με το «απαράδεκτο

ατόπημα» του  Γενικού και στη συνέχεια με τους πανη-

γυρισμούς και τις θριαμβολογίες των φερέφωνων των

καναλαρχών και των διαπλεκομένων κομμάτων.

Η υποκρισία περισσεύει. Πολλοί οι πολύ εύθικτοι στο

θέμα της δικαιοσύνης, ως λειτούργημα της πολιτείας

και όχι δυστυχώς ως ουσιαστικό περιεχόμενο της υψί-

στης εννοίας της, “συνθρόνου των θεών”, Δικαιοσύνης!

Προτού τοποθετηθώ επί του θέματος του σεβασμού

της δικαιοσύνης ως διακριτής εξουσίας της πολιτείας

και των λειτουργών της, επιτρέψτε μου μια παρατή-

ρηση. Καλά, όλοι αυτοί οι “πατέρες”, της επί επιτρο-

πεία χώρας, γιατί “κράτος” είναι μόνο για τους

υπηκόους του, όπως και οι προβεβλημένοι, βολεμένοι

και παχυλώς και πολλαπλώς αμοιβόμενοι δημοσιο-

γράφοι, προτού βγούνε στο “γυαλί”, δεν ρίχνουν μια

ματιά σε βασικά κείμενα και σ᾽ένα αξιόπιστο λεξικό;

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Σελίδες 12 - 13
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ας το κάνουμε εμείς οι ελάχιστοι, γιατί “αρχή σοφίας”,
κατά τον Αντισθένη, είναι “η των ονομάτων επίσκεψις”.
Τι σημαίνει λοιπόν, “σεβασμός” - σέβας - σέβος: φόβος,

θαυμασμός, μεγάλη εκτίμηση κ.λπ. παρεμφερή1.

Ο φόβος που “δεν τον πάω”, παρά μόνον ως εγνω-

σμένη πραγματικότητα και αναγκαιότητα και ο θαυμα-

σμός και η εκτίμηση προκαλούνται, δεν επιβάλλονται.

Η δικαιοσύνη, ως πολιτειακή λειτουργία, που εκφράζε-

ται δια των λειτουργών της, στη νεότερη ελληνική

ιστορία, δεν έχει δείξει να διαφέρει πολύ από τη νομο-

θετική και εκτελεστική εξουσία.

Να μην πάω στον Κολοκοτρώνη (με τη λαμπρή και πα-

ραδειγματική εξαίρεση των Τερτσέτη – Πολυζωίδη),

στον Μακρυγιάννη και τους άλλους. Να πάω στη σύγ-

χρονη εποχή. Μετά τον πόλεμο και την απελευθέρωση,

οι δοσίλογοι, οι συνεργάτες των Γερμανών, έγιναν τι-

μητές, κατήγοροι, κήνσορες και «εθνικόφρονες» οι

αθεόφοβοι, με την ανοχή και τη βοήθεια πολλές φορές

λειτουργών της δικαιοσύνης. Ενώ οι αγωνιστές βρέθη-

καν κατηγορούμενοι, φυλακισμένοι, εξόριστοι στα κο-

λαστήρια, εκτελεσμένοι, δολοφονημένοι...

Το ίδιο μετά τον εμφύλιο, με μια έκλαμψη, τα μέτρα ει-

ρήνευσης του Γεωργίου Παπανδρέου, κι αμέσως μετά,

το «στιγμιαίο» έγκλημα της 7χρονης δικτατορίας,

όπως το χαρακτήρισε η ανώτατη δικαστική εξουσία.

Λαμπρές εξαιρέσεις είχαμε πάντοτε στις δικαστικές

αποφάσεις, μέχρι τις ημέρες μας. Μόνο που δεν θα

‘πρεπε να είναι εξαιρέσεις, αλλά ο ευρύτατος και απα-

ράβατος κανόνας.

Να φέρω κι ένα όλως πρόσφατο παράδειγμα: Το 2012

εκδόθηκε απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το ΧΑ-

ΡΑΤΣΙ. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε Συνταγματικό το

νόμο του Βενιζέλου, για το χαράτσι που εισέπραττε η

ΔΕΗ (ΕΕΤΗΔΕ), κατά πλειοψηφία, με το αιτιολογικό

ότι το «χαράτσι» ήταν προσωρινό, και μόνο για τα έτη

2011 και 2012! Μειοψήφισαν δέκα δικαστές, συμπερι-

λαμβανομένου του Αντιπροέδρου του ΣτΕ, Ν. Σακελ-

λαρίου.

Μέτρησα στο αποφασιστικό του ανωτάτου Δικαστη-

ρίου έντεκα φορές την αιτιολογία, ότι «επειδή ήταν
προσωρινός, για τα έτη 2011 και 2012»!
Τώρα τελειώνει και το 2016 και η «προσωρινότητα» του

κεφαλικού φόρου παραμένει και θα μονιμοποιηθεί

εσαεί!... αλλά πιο ...δίκαιος και ...αριστερός! Τί κάνει η

δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της για ένα τόσο σοβαρό

θέμα;  Ε θ ε λ ο τ υ φ λ ε ί .  

Πώς λοιπόν να προκαλέσει το σεβασμό μου; Σε τί δια-

φέρει από τους ψεύτες, απατεώνες και ριψάσπιδες πο-

λιτικούς; Στο ότι αυτή δεν τα λέει. Απλά εφαρμόζει

άδικους νόμους!

Αλλά, «Πρόκειται για το ίδιο δικαστήριο, το οποίο:

- έκρινε συνταγματικά τα μνημόνια, που διέλυσαν την

Ελλάδα,

- έκρινε συνταγματικό το “μαύρο” στην ΕΡΤ,

- έκρινε συνταγματικό το PSI που διέλυσε τα ασφαλι-

στικά ταμεία»2.

Όταν η δικαιοσύνη καταντάει θεραπαινίδα των όποιων

ισχυρών, αδυνατεί να προσελκύσει το σεβασμό και το

θαυμασμό, ώστε να “μην παρανομούμεν” που έλεγε και

ο Θουκυδίδης.

Οι αποφάσεις των δικαστών, λοιπόν, είναι καταναγκα-

στικές, και κατά περίπτωση σεβαστές (a la carte) όχι

όποτε μας συμφέρει, αλλά είναι σεβαστές όποτε είναι

συμβατές με το κοινό περί δικαίου αίσθημα και την αλη-

θινή δικαιοσύνη. Όχι με την μετάθεση του κόμματος -

σημείου στίξης - πριν ή μετά το “ουκ” στο γνωστό χρη-

σμό της Πυθίας.

Το τονίζω αυτό, για να συμφωνήσω και με τον Πρόεδρο

του ΣτΕ που δέχθηκε τόση κριτική, απ’ τα κανάλια, γιατί

τόλμησε να θελήσει ν’ αφουγκραστεί την κοινή γνώμη.

Ακουσον, άκουσoν!

Όταν ο Νέστορας του Συνταγματικού Δικαίου Ν.Ν. Σα-

ρίπολος λέει, «... εάν δεν ηκολούθει η Βουλή παντά-
πασι την θέλησιν ή τας τάσεις του λαού, θα επήρχετο
αφεύκτως επανάστασις»3.

Πόσο μάλλον, εάν η δικαιοσύνη δεν ηκολούθει παντά-

πασι το λαϊκό αίσθημα περί δικαίου, θα επήρχετο αφεύ-

κτως η Νέμεσις η οποία είναι εκδικητική, άτεγκτος,

άμετρος, αμείλικτη...

Και για να μη θεωρηθώ αυτόκλητος συνήγορος της κυ-

βέρνησης, αιρετικός, ασεβής και δεν ξέρω τι άλλο, ιδού

τι έγραφε το 2011, για τη Δικαιοσύνη ο Γ. Σούρλας –

Υπουργός, βουλευτής της Ν.Δ. κ.λπ., κ.λπ., και σύμβου-

λος του Προέδρου της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά για θέματα

διαφάνειας:

«Φαινόμενα διαφθοράς ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στο
χώρο της δικαιοσύνης, παραδικαστικά κυκλώματα
τραυματίζουν καίρια το κύρος της (...).
Παρατηρούνται φαινόμενα όπου δικαστικοί λειτουργοί
καταχρώνται της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, επι-
κρατεί κομματικός φανατισμός και φατριασμός...
κ.ά.»4.

Τέλος, παρόλο που η κυβερνητική εκπρόσωπος δή-

λωσε πως με την απόφασή του το Σ.τ.Ε. «οδηγεί τη
χώρα στο προηγούμενο αντισυνταγματικό - σύμφωνα
με τη δική του νομολογία - καθεστώς» ο αρμόδιος

Υπουργός Ν. Παπάς, δήλωσε την Τετάρτη το βράδυ

26/10, ότι θα φέρει άμεσα στη Βουλή, τη Δευτέρα, σχέ-

διο νόμου που θα προβλέπει την έκδοση “βεβαιώσεων

λειτουργίας” των ιδιωτικών σταθμών, μέχρις ότου χο-

ρηγηθούν οι πρώτες νόμιμες τηλεοπτικές άδειες.

Τελικά, δηλαδή, η κυβέρνηση επέλεξε τον ήπιο, πλην

αντισυνταγματικό δρόμο, με μια ρύθμιση “γέφυρα”, ενώ

ο ίδιος υπουργός, με τη δήλωσή του λέει ότι με την

απόφαση τού ΣτΕ «γυρίζουμε στο ίδιο καθεστώς το
οποίο, το ίδιο δικαστήριο έχει χαρακτηρίσει αντισυν-
ταγματικό!».
Γιατί λοιπόν “ρυθμίζει” την παρανομία και δεν κλείνει

άμεσα τα παράνομα ιδιωτικά κανάλια; 

Η τηλοψία θα καλύπτεται βελτιωμένη από την ΕΡΤ.

«Ο Νόμος Παπά”, κατακρημνίζεται άμεσα και επιστρέ-

φονται τα εκατομμύρια. 

Τα αντισυνταγματικά, επί 27 χρόνια, λειτουργούντα κα-

νάλια γιατί παίρνουν αναστολή;

―――――――
1. Λεξ. Δημητράκου, Liddell & Scott κ.ά.

2. Κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη: Δηλώσεις της

26/10/16 αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του ΣτΕ.

3. Ν.Ν. Σαρίποιλος: «Σύστημα Συνταγματικού και Γενικού Δικαίου»,

1903, τόμ. 1ος, σελ. 25.

4. Γ.Ι. Σούρλας: «Διαφάνεια» - Προϋπόθεση Δημοκρατίας» σ. 147

(η υπογράμμιση δική μας).

Να κλείσουν τα 

ιδιωτικά κανάλια

Επείγουσα έκκληση από Δήμο Κρω-
πίας προς ιδιοκτήτες Σελ. 6

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού ενημερώνει
για την αποχέτευση Σελ. 6

“Η Σποδός της Υπατίας” Γ. κορναράκις Σελ. 8

Πελασγοί και Πελαγαίος Φαίδρα Φραγκομα-

νώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Μια αλλιώτικη παρεΐστικη συνάν-
τηση Σελ. 10

Επαγγέλματα που χάθηκαν... Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Διογένης Ικεσίου Σινωπεύς, ο Κυνικός Πέ-

τρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Ανατροπή σε “θολό τοπίο” για Ολυμ-
πιακό Νίκος  Γεωργόπουλος Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Συνεχίζει η λαϊκή αγορά

της Βούλας να μη διαθέτει

τουαλέτες!!!
Η Λαϊκή Αγορά της Βούλας συνεχίζει να μη διαθέτει τουα-

λέτες για τους πωλητές για τους παραγωγούς και εμπό-

ρους, με αποτέλεσμα να ρυπαίνονται παρτέρια κατοικιών,

πλατείες και πεζοδρόμια!!!

Το Δ.Σ. των 3Β συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β συνεδριάζει

την 31η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,

για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 13  θέματα της

Ημερήσιας Διάταξης.

Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com/προσεγή γεγονότα.
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Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε

συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτι-

κής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής, υπό την προεδρία του Αντι-

περιφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φι-

λίππου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο απολογι-

σμός  της αντιπυρικής περιόδου 2016, οι δράσεις

προετοιμασίας για την πρόληψη και αντιμετώ-

πιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες και χιο-

νοπτώσεις-παγετό κατά την τρέχουσα περίοδο

καθώς και δράσεις προετοιμασίας για την πρό-

ληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκ-

δήλωση σεισμού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου, καλωσόρισε

τους παρευρισκόμενους και έκανε μια συνοπτική

αναφορά στην αντιπυρική περίοδο που ολοκλη-

ρώθηκε επισημαίνοντας ότι ο φετινός απολογι-

σμός ήταν θετικός για την περιοχή της ΠΕΑΑ,

παρόλο ότι οι πυρκαγιές ήταν περισσότερες από

πέρυσι. Τόνισε δε ότι η Δ/νση Πολιτικής Προστα-

σίας ενεργοποιήθηκε για να συνδράμει το Πυρο-

σβεστικό Σώμα με υδροφόρες και εκσκαφικά

μηχανήματα σε όποιο συμβάν της ζητήθηκε. 

Στη συνέχεια παρουσίασε συνοπτικά το πρό-

γραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης των πλημ-

μυρών (καθαρισμός ρεμάτων, καθαρισμός και

συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετή-

ριων αγωγών), τα αντιπλημμυρικά έργα στους

Δήμους Παιανίας, Ωρωπού, Κορωπίου, Μαρκο-

πούλου, Διονύσου, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-

νης) και τις μελέτες αντιπλημμυρικής

προστασίας (Βουρλέζα Πόρτο Ράφτη, Ασωπός

Ποταμός, Ρέμα Ροδόπολης) που εκτελούνται ή

πρόκειται να εκτελεστούν από τη Διεύθυνση Τε-

χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατ. Αττικής. Επεσήμανε ακόμη ότι ο σχεδια-

σμός της Περιφέρειας Αττικής για τις χιονοπτώ-

σεις έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

Παράλληλα, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Πυροσβε-

στική Υπηρεσία, Αστυνομία, Δήμους και εθελον-

τές) που δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή της

Ανατολικής Αττικής για την αποτελεσματικότητά

τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και για

τη συνέχεια εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα κα-

ταφέρουν όλοι οι φορείς να ανταπεξέλθουν στις

απαιτήσεις του φετινού χειμώνα. 

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε ότι

σύντομα θα δρομολογηθούν στην Περιφερειακή

Ενότητα Ανατ.Αττικής ασκήσεις επί χάρτου σε

συνεργασία με τον ΟΑΣΠ και με τη συμμετοχή

των αρμόδιων φορέων για ενέργειες πριν και

μετά το σεισμό.

Ακολούθησε τοποθέτηση των Διοικητών των

Π.Υ. Αθηνών και Ανατ. Αττικής Μιχάλη Ανδριό-

πουλου και Σπύρου Πέτρου αντίστοιχα.

Επίσης τοποθετήθηκαν δήμαρχοι και εκπρόσω-

ποι Δήμων που παρευρέθηκαν, όπως  ο Δήμαρ-

χος και αντιδήμαρχος Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης, οι Αντιδήμαρχοι Αχαρνών, Κρω-

πίας, Ραφήνας - Πικερμίου, Λαυρεωτικής, Σπά-

των - Αρτέμιδας, Μαραθώνα, καθώς και

εντεταλμένοι σύμβουλοι πολιτικής προστασίας

των ΟΤΑ, αλλά και πολλοί εκπρόσωποι θεσμικών

οργάνων.

Σημαντική εκπροσώπηση στη συνεδρίαση είχαν

και οι εθελοντικές οργανώσεις της Ανατ.Αττικής  

Για ποιο λόγο μια σειρά από δημοτικά ακίνητα “φι-

λέτα” αλλάζουν χέρια; Πού οφείλεται ο πυρετός δη-

μοπρασιών στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης;

Η δημοτική αρχή Κωνσταντέλλου βρίσκεται από το

καλοκαίρι σε μια εκτεταμένη προσπάθεια αλλαγής

των ανθρώπων που εκμεταλλεύονται καντίνες και

αναψυκτήρια στον Δήμο. Η επίκληση της τήρησης

της νομιμότητας από τη δημοτική αρχή δεν κρύβει το

απογοητευτικό αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης

που έχει καταλήξει σε πρωτοφανές φιάσκο που τε-

λικώς πλήττει το δημόσιο συμφέρον.

Για την απογοητευτική αυτή κατάσταση οι ευθύνες

βαρύνουν και τον πρώην δήμαρχο Σπύρο Πανά, ο

οποίος όταν παρίσταται στο Δημοτικό Συμβούλιο

υπερψηφίζει τις προτάσεις του δημάρχου, αλλά τις

περισσότερες φορές απουσιάζει, προφανώς δίνον-

τας “ψήφο ανοχής” στα πεπραγμένα της διοίκησης.

Όπως έκανε άλλωστε και στην τελευταία συνε-

δρίαση, όπου αποφασίστηκε να βγουν σε δημοπρα-

σία ακίνητα στη Βουλιαγμένη, μετά από έξωση των

σημερινών μισθωτών τους. 

Οι περιπτώσεις των αναψυκτηρίων “Αγνάντι”, “Λα-

σίθι” και των καντινών στο Καβούρι που συζήτησε

την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 το Δημοτικό Συμ-

βούλιο είναι ενδεικτικές: 

Στην περίπτωση των “Λασίθι” και “Αγνάντι”, οι συνε-

πέστατοι στις υποχρεώσεις τους μισθωτές θα προ-

σφύγουν στη δικαιοσύνη με πολλές πιθανότητες

δικαίωσης, καθώς η δημοτική αρχή ακροβατεί σε εξε-

ζητημένες νομικές ερμηνείες για να τους οδηγήσει

στην έξοδο από τις επιχειρήσεις τους. 

Στην περίπτωση των καντινών στο Καβούρι, ο δήμαρ-

χος αντί να λύσει το Γόρδιο Δεσμό, ανοίγει νέο

κύκλο δικαστικών διενέξεων με μια επιχείρηση οι

οφειλές της οποίας έχουν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα

ύψη, τη στιγμή που εκκρεμούν πάνω από 30 δικαστι-

κές προσφυγές της έναντι του Δήμου. 

Και δυστυχώς δεν είναι οι μοναδικές περιπτώσεις:

Ο δήμαρχος έδιωξε από το αναψυκτήριο της πλα-

τείας Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα Βούλας τον

Εξωραϊστικό Σύλλογο της περιοχής που το λειτουρ-

γούσε προς όφελος των κατοίκων και της περιοχής

και πραγματοποίησε δημοπρασία για την ανάδειξη

νέου μισθωτή. Από τον Ιούνιο όμως μέχρι σήμερα

δεν έχει λειτουργήσει το αναψυκτήριο! 

Ο δήμαρχος εκκένωσε το ακίνητο όπου λειτουρ-

γούσε το ΚΕΠ Βουλιαγμένης και το μετέφερε σε

χώρο που δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, εντός

του πρώην Δημαρχείου Βουλιαγμένης. Άλλη μια δη-

μοπρασία έγινε τον Ιούνιο, όμως ακόμη και σήμερα

κανείς δεν λειτουργεί επιχείρηση στο αναψυκτήριο

που υποτίθεται ότι θα εγκαινιαζόταν!

Το μόνο αναψυκτήριο που λειτουργεί είναι αυτό που

δόθηκε σε σύζυγο υποψηφίου και συνεργάτη του Δη-

μάρχου στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης, μέσα από μια

διαδικασία που ελέγχεται για τη διαφάνειά της, και

με χαριστικό όρο να απαλλαγεί ο νέος διαχειριστής

από αρκετά μισθώματα στην αρχή της σύμβασης!

Ανικανότητα για μια αποτελεσματική διοίκηση, πελα-

τειακές σχέσεις και εξυπηρετήσεις “ημετέρων” οδη-

γούν στο κενό και πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. 

Από τη δημοτική αρχή λείπει η Δημοτική Βούληση

για χρηστή διοίκηση και αποτελεσματικές λύσεις. 

Δεν επιτρέπονται παιχνίδια με τη

δημοτική περιουσία κύριε δήμαρχε!

Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου και προετοιμασία για το χειμώνα
από το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
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Έκθεση φωτογραφίας του

Γιάννη Σεφερλή  

Ο Δήμος Μαρκοπούλου εγκαινιάζει την έκθεση φωτογρα-

φίας του Γιάννη Σεφερλή, με τίτλο: «Ανατολική Αττική –
Ανακαλύψτε τη μαγεία της φύσης», το Σάββατο 29 Οκτω-

βρίου 2016 και ώρα 7 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου (οδ. Γ. Παπαβασιλείου 34).
Ο Μαρκοπουλιώτης Γιάννης Σεφερλής κάνοντας την υπέρβαση,

πέρα από την πανεπιστημιακή και επαγγελματική του παρακατα-

θήκη ως αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός και πολεοδόμος,

καλεί να ανακαλύψουμε τη μοναδικότητα της «αρχιτεκτονικής»

της φύσης. Αφετηρία γι’ αυτό το «ταξίδι», αποτελεί η «χρυσή

ώρα» του πρωινού και «καμβάς» του οι γραμμές του ορίζοντα...

«H συμβολή της Ελληνικής

Αεροπορίας στα γεγονότα της

Κύπρου 1974 - Αποστολή Νίκη» 

H «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» Κερατέας, η Ένωση Αποστράτων Ενό-

πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Λαυρεωτικής &

Σαρωνικού και το Επισκοπείο της Ιεράς Μητρόπολης Με-

σογαίας & Λαυρεωτικής σας προσκαλούν την Κυριακή 6

Νοεμβρίου 2016 και ώρα 7μ.μ. στην ομιλία με θέμα: «H
συμβολή της Ελληνικής Αεροπορίας στα γεγονότα της
Κύπρου το 1974 – Αποστολή Νίκη».
Ομιλητής θα είναι ο απόστρατος αξιωματικός της Πολεμι-

κής Αεροπορίας Σωτήριος Παπαθανασίου, κυβερνήτης

ενός εκ των αεροσκαφών NORATLAS της αποστολής.

Επιχείρηση «Νίκη» είναι η κωδική ονομασία που δόθηκε

σε μυστική στρατιωτική αποστολή της Ελλάδος το βράδυ

της 21ης Ιουλίου 1974 προς την Κύπρο με σκοπό την αε-

ρομεταφορά καταδρομέων στο αεροδρόμιο της Λευκω-

σίας. Η αποστολή χαρακτηρίσθηκε από τον διεθνή τύπο

ως “αποστολή αυτοκτονίας” και ήταν και η μοναδική απο-

στολή στρατευμάτων από την Ελλάδα με σκοπό την στρα-

τιωτική ενίσχυση της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της

τουρκικής εισβολής.

Η ομιλία θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Επισκοπείου & Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπο-

λης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στο Λαύριο (Ηρώων Πο-

λυτεχνείου 7 & Κακαβά στην Πλατεία Λαυρίου).

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει κέρασμα στο χώρο

του Επισκοπείου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Για μια ανάσα…»
“how to hold your breath”

της Ζίνι Χάρις

Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο

Διάνα, η νέα παράσταση της Ελένης Ράντου, σε σκηνο-

θεσία Σταμάτη Φασουλή. Το ψυχολογικό θρίλερ “Για μια
ανάσα...” ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά το

Royal Court του Λονδίνου.

Η αλληγορία της Ζίνι Χάρις, προσεγγίζει με μοναδικά
πρωτότυπο τρόπο το αβοήθητο του σύγχρονου ανθρώπου
μπροστά στην εξουσία του χρήματος. Δύο γυναίκες βιώ-
νουν μια σύγχρονη Οδύσσεια, αναζητώντας την Ιθάκη
τους μέσα σε μια Ευρώπη που καταρρέει. Ταξιδεύουν
στους φόβους, στις αξίες και στα όνειρα του “δυτικού” αν-
θρώπου του σήμερα, συναντώντας όλα τα αδιέξοδα της
σύγχρονης ζωής. Παλεύουν με θεούς και δαίμονες πασχί-
ζοντας να εξηγήσουν και να νοηματοδοτήσουν την ίδια
τους την ύπαρξη. Η πορεία τους μετατρέπεται σε ένα γοη-
τευτικό παραμύθι, μέσα στο οποίο αφόρητες αλήθειες έρ-
χονται στην επιφάνεια...

Εσείς θα πουλάγατε τη ψυχή σας για 45 ευρώ;
Υπάρχει έρωτας χωρίς συναλλαγή;
Πως προσαρμόζεσαι όταν οι καιροί αλλάζουν; 
Τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις για μια ανάσα;

Η παράσταση θα παίζεται από Τετάρτη ως Κυριακή στο

Θέατρο Διάνα (Ιπποκράτους 7 Αθηνα). Παίζουν οι ηθο-

ποιοί: Ελένη Ράντου, Ελένη Ουζουνίδου, Αντώνης Καρυ-

στινός, Μελέτης Ηλίας, Κρίς Ραντάνοφ και Γιώργος

Ματζιάρης.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Παρουσίαση βιβλίου στο Δήμο Μαρκοπούλου

«Η Κούπα του Πτολεμαίου – 

Περιπέτεια στο Πόρτο Ράφτη»

O Δήμος Μαρκοπούλου διοργανώνει παρουσίαση του βι-

βλίου «Η Κούπα του Πτολεμαίου – Περιπέτεια στο Πόρτο
Ράφτη» του Κώστα Στοφόρου, εκδόσεις «Ιπτάμενο Κά-

στρο», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου

2016 και ώρα 6.30 μ.μ., στη Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολι-

τιστικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου, στην οδό Πα-

παβασιλείου 34, στο Μαρκόπουλο.

Tο κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξαναγίνει παιδί μέσα από

τις σελίδες του βιβλίου, του Κώστα Στοφόρου, και να

ζήσει την ιστορία, μέσα από μυστήριο, δράση και ανατρο-

πές, όπως αυτή ξετυλίγεται με φόντο το καλοκαιρινό

Πόρτο Ράφτη! Οι πρωταγωνιστές αυτής της περιπέτειας,

μια παρέα παιδιών ανακαλύπτει  μια συμμορία αρχαιοκα-

πήλων που ετοιμάζεται να λεηλατήσει τους αρχαιολογι-

κούς θησαυρούς της περιοχής, με επίκεντρο την περίφημη

«Κούπα του Πτολεμαίου».

Οι ρίζες της υπόθεσης φθάνουν στην Γερμανική Κατοχή

αλλά και ακόμη πιο πίσω, στην Ελληνιστική εποχή!

Είσοδος ελεύθερη.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΩΡΟ  ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΛΗΣ

Η Εναλλακτική Δράση οργανώνει και πάλι  ξενάγηση στην

Ακρόπολη, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, ώρα 10.30πμ., στα

μνημεία της πόλης, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της

ανθρωπότητας εφαρμόσθηκε η άμεση δημοκρατία στην

οποία παραπέμπουν όλα τα μνημεία που θα επισκεφθούν. 

Θα ξεναγηθούν στα  έργα όπως το αρχαίο θέατρο του Διο-

νύσου, το Ωδείο του Περικλή, τον Περίπατο, το Ασκληπιείο,

την Ιωνική Στοά του Ευμένη, το Ωδείο του Ηρώδη Αττικού 

Η ξενάγηση  θα διαρκέσει περίπου 2,5  ώρες  και η συμμε-

τοχή στην ξενάγηση, όπως και η είσοδος στον αρχαιολο-

γικό χώρο είναι ελεύθερη. 

Συνάντηση 10.30 πμ στο σταθμό Μετρό Ακρόπολης

Πληροφορίες Γιώργος Σούλτος  6906468807
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«Γαλαξίας»
του Αντώνη Φωνιαδάκη

Η πρώτη συμπαραγωγή της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής με το Εθνικό Θέατρο

03 - 27 Νοεμβρίου 2016

Με αφορμή την πρώτη συνεργασία ανάμεσα στους

δύο καλλιτεχνικούς θεσμούς της Ελλάδας – το

Εθνικό Θέατρο και την Εθνική Λυρική Σκηνή-, ο  διε-

θνώς αναγνωρισμένος χορογράφος, χορευτής και

νέος Διευθυντής Μπαλέτου της ΕΛΣ, Αντώνης Φω-

νιαδάκης πειραματίζεται πάνω στην έννοια της απαρ-

χής, της δημιουργίας «εκ του μηδενός» αλλά και της

ώσμωσης που δημιουργείται όταν στοιχεία πρωτό-

γνωρα μεταξύ τους έρθουν σε επαφή.

Από τις 3 Νοεμβρίου και για 16 παραστάσεις, ο Αν-

τώνης Φωνιαδάκης θα παρουσιάσει τη νέα του δημι-

ουργία -ανάμεσα στο χορό και το θέατρο-, στο

Θέατρο Rex – Σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη.

Τιμές εισιτηρίων

Κανονικό: 15€, Φοιτητικό: 10€

Πέμπτη ενιαία τιμή 13€

Σημεία προπώλησης

Ταμεία Θεάτρου Ολύμπια: Τρίτη – Κυριακή από 09.00

έως 21.00 & Δευτέρα από 09.00 έως 16.00

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 3662100

Ομαδικές πωλήσεις: +30 2103711342

Ηλεκτρονική προπώληση: nationalopera.gr

1ο Athens 

Rum Festival
6 και 7 Νοεμβρίου 2016 χώρο Ζάππειο

Μέγαρο

Αν αγαπάτε το ρούμι, δεν έχετε παρά να βρεθείτε

στο Ζάππειο Μέγαρο, 6 & 7 Νοεμβρίου. 

Το 1ο Φεστιβάλ ρούμι Αθήνας διοργανώνεται από

το ρούμι μπαρ  Baba Au Rum  και την εταιρεία Conf

Expo Ltd, με μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση πα-

ρόμοιων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτε-

ρικό. 

Περιλαμβάνει έκθεση προϊόντων που αφορούν στο

ρούμι και σε παρελκόμενα ή συγγενικά προϊόντα.

Συμμετέχουν σχεδόν όλες οι εταιρείες από ρούμι,

που αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα καθώς και

κάποιες από το εξωτερικό.   

Βέβαια δεν μπαίνεις τζάμπα. Θα πληρώσεις για να

...κεραστείς 18 €!
Πληροφορίες: BabaAuRum - Confexpo Ltd: info@athen-

srumfestival.com, www.athensrumfestival.com

Δωρεάν μαθήματα στο 
πρ. Κάμπινγκ Βούλας

Ξεκινούν και φέτος τα αυτοοργανωμένα μαθήματα

στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του π. κάμπινγκ.

ZUMBA

κάθε Πέμπτη     6.30-7.30μμ  

ΧΟΡΩΔΙΑ

κάθε Τετάρτη   8.00-9.00μμ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΩΜΙΟΥ                      

Σάββατο   5/11/2016 - 11.00 - 14.00

Για το σεμινάριο παρασκευής ψωμιού θα πρέπει να

επικοινωνήσετε με τους οργανωτές, αν θέλετε να

παρασκευάσετε το δικό σας ψωμί, με δικά σας υλικά

κατά τη διάρκεια τη σεμιναρίου.

ΕΙΣΟΔΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Οι δράσεις διοργανώνονται στο κτήριο της πύλης

στην είσοδο πεζών.

http://www.voulacamp.blogspot.gr/

Συναυλία & γνωριμία

με τα μουσικά όργανα

Συναυλία & γνωριμία με τα μουσικά όργανα, μπο-

ρείτε να παρακολουθήσετε μαζί με τα παιδιά σας στο

Κέντρο Πολιτισμού Στ. Νιάρχος, την  Κυριακή 30

Οκτωβρίου 2016, στις 10.30 το πρωί.

Δοκίμασε ένα μουσικό όργανο υπό την καθοδήγηση

ενός εκπαιδευτικού, αφού πρώτα έχεις απολαύσει

τον ήχο του από τα χέρια ενός κορυφαίου μουσικού! 

Διάρκεια: 45 λεπτά συναυλία / 45 λεπτά γνωριμία με

τα όργανα

Διάρκεια: 10.30-12.00. Για παιδιά άνω των 5 ετών

Είσοδος ελεύθερη.

Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή τηρείται
σειρά προτεραιότητας.
ΚΠΙΣΝ, Λ. Συγγρού 364 Καλλιθέα

Τ: 216 8091001/002/003

“Ηρόδοτος, ο πατήρ της
Ιστορίας: δηλαδή;”

O καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής και Πρό-

εδρος του “Παρνασσού” ΕΜΜ. ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Θα αναπτύξει στη σειρά “ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛ-

ΛΟΝ” τo θέμα: “Ηρόδοτος, ο πατήρ της Ιστορίας:
δηλαδή;” την Πέμπτη 3.11.2016, στο Φιλολογικό

Σύλλογο Παρνασσός” (Πλ. Γ. Καρύτση 8 Αθήνα).

Είσοδος ελευθέρα. Ώρα ενάρξεως: 7 μ.μ.

Yπεύθυνος Οργάνωσης Σεμιναρίου:

Πέτρος Ιωαννίδης, Καθηγητής - Φιλόλογος 2ου ΓΕΛ

Βούλας, Τηλ. 210 8951.627, 210 9646.028, 6937

781003

Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθούν γλυκά και κρητικό κέρασμα.

“Τρικάβαλο” 
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Σε κάποια γωνιά του Πάρκου Στ. Νιάρχος, μία μπάντα

νέων παιδιών, την Κυριακή 30 Οκτωβρίου, θα παίζει σε

πιο χαλαρούς ρυθμούς -unplugged- τη μουσική που πα-

ρουσιάζεται κάθε χρόνο στο φεστιβάλ Schoolwave! 

Η μπάντα  που θα εμφανιστεί την Κυριακή 30 Οκτω-

βρίου, είναι το “Τρικάβαλο”, στο ΚΑΝΑΛΙ.

Είσοδος ελεύθερη.
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FACEBOOK FOR BUSINESS
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Η ομάδα του Facebook στην Ελλάδα και το ΕΒΕΑ (Εμ-

πορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) συν-

διοργανώνουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και ώρα

10.00 – 13.00, στο  Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138,

Αθήνα) εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμμα-

τος: Facebook for Business, που απευθύνεται στις Μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στο πώς το Facebook

μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των Ελληνικών Μι-

κρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και της ψηφια-

κής οικονομίας στο σύνολό της. 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από άλλες επιχει-

ρήσεις που έχουν αξιοποιήσει ψηφιακές λύσεις, όπως

το Facebook, για να προσελκύσουν νέους πελάτες, να

αναπτύξουν την αναγνωρισιμότητά τους και να απο-

κτήσουν νέες πωλήσεις.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 

ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓΡΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ 

ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

& ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμος Κρωπίας στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων

προστασίας της κοινωνικής ειρήνης, της προστα-

σίας του περιβάλλοντος και των αγροτικών καλλιερ-

γειών του Δήμου μας, απευθύνει επείγουσα

έκκληση σε ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων-αγροτοκαλ-

λιεργειών να δηλώσουν στο Γραφείο Δημάρχου

(Δημαρχείο Κορωπίου, 3ος Όροφος, e-mail: ko-

ropi@hol.gr) τυχόν καταλήψεις ή καταπατήσεις της

ακίνητης περιουσίας τους, προκειμένου να εφαρ-

μοστούν τα μέτρα τήρησης της νομιμότητας και

προστασίας των νομίμων δικαιωμάτων τους.

Για τις δηλώσεις είναι απαραίτητη η φωτοτυπία του

συμβολαίου του ακινήτου που τελεί υπό

κατάληψη/καταπάτηση από μετακινούμενους πλη-

θυσμούς. 

Ο Δήμος πρέπει να προβεί άμεσα στις κατάλληλες

νομικές ενέργειες οπότε οι δηλώσεις και οι εξουσιο-

δοτήσεις πρέπει να κατατεθούν  το συντομότερο δυ-

νατό. 

Νέα λεωφορειακή γραμμή δημιουργήθηκε από τον ΟΑΣΑ

για την εξυπηρέτηση των περιοχών της Σαρωνίδας και της

Αναβύσσου. Πρόκειται για την ικανοποίηση μιας σημαντι-

κής διεκδίκησης της Δημοτικής Αρχής, η οποία υποστήριξε

ενεργά σχετικό αίτημα του  Δημοτικού Συμβουλίου αλλά

και τις προσπάθειες τοπικών φορέων της περιοχής. 

Για το θέμα, ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης

είχε απευθυνθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ,

Ιωάννη Σκουμπούρη, στο πλαίσιο συνάντησης που πραγμα-

τοποιήθηκε πριν το καλοκαίρι.  

Η νέα γραμμή 123 Σαρωνίδα – Ανάβυσσος έχει αφετηρία στη

λεωφόρο Σαρωνίδας, μεταξύ της οδού Λευκάδος και της Λε-

ωφόρου Αθηνών – Σουνίου. Η διαδρομή της είναι κυκλική και

διέρχεται από τη Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, την περιφερειακή

οδό Λάκκας, τη λεωφ. Καραμανλή, τη λεωφ. Σαρωνίδος και

τις οδούς Κεφαλληνίας, Ποσειδώνος και Λευκάδας, για να

καταλήξει στην αφετηρία της Λ. Σαρωνίδας.  

Πρώτη ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής ήταν η Παρα-

σκευή 21 Οκτωβρίου. Μεταξύ των πρώτων επιβατών ήταν

ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, ο Αντιδήμαρ-

χος, Σάββας Γκέραλης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων

Σαρωνικού, Γιάννης Πρέκας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Αγίας Τριάδας Βούρλων, Νίκος Πάστρας.

Ο δήμαρχος δήλωσε: «Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τη δι-
καίωση μιας μεγάλης προσπάθειας, που ξεκίνησε από την
τοπική κοινωνία και στηρίχθηκε από τη δημοτική αρχή. Η
νέα λεωφορειακή γραμμή θα διευκολύνει την καθημερινό-
τητα πολυάριθμων συμπολιτών μας. 

Νέα λεωφορειακή γραμμή 

123 Σαρωνίδα – Ανάβυσσος

O δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σω-

φρόνης συνεχίζει τις ανοιχτές ενημε-

ρωτικές εκδηλώσεις σε κάθε πόλη του

Δήμου, όσον αφορά τη δημιουργία

Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων

στην περιοχή τους, προκειμένου

να αποκτήσει η περιοχή αποχετευ-

τικό δίκτυο.

Ετσι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου

μίλησε στην Ανάβυσσο και ήταν η

πέμπτη κατά σειρά εκδήλωση. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού στην ομι-

λία του αναφέρθηκε στην υφιστά-

μενη κατάσταση και στις συνέπειες

της μη επίλυσης του προβλήματος,

ενώ στη συνέχεια παρουσίασε τους

λόγους για τους οποίους δεν είναι

εφικτές οι εναλλακτικές λύσεις που

είχαν προταθεί στο παρελθόν.  Παρου-

σίασε την πρόταση του Δήμου για την

κατασκευή ΚΕΛ κλειστού τύπου, Πρά-

σινου Σημείου και Κέντρου Περιβαλ-

λοντικής Εκπαίδευσης στη ΒΙΟΠΑ

Καλυβίων. Τόνισε ότι το έργο αυτό θα

δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα,

δημιουργώντας ταυτόχρονα σημαν-

τικά πρόσθετα οφέλη για τους δημό-

τες, μέσω της επαναχρησιμοποίησης

του νερού για άρδευση και καθαριό-

τητα, της δωρεάν διανομής λιπάσμα-

τος, αλλά και της εξοικονόμησης

πόρων από τη διαχείριση των

πράσινων απορριμμάτων. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε, τους

δημότες ότι για να ξεκινήσουν τα

δίκτυα αποχέτευσης πρέπει να

έχει εγκριθεί ο αποδέκτης. Διευ-

κρίνισε δε ότι, σύμφωνα με τη

διαβεβαίωση των αρμοδίων στε-

λεχών της ΕΥΔΑΠ, εάν υπάρξει

καθυστέρηση στην άντληση

πόρων από τα κοινοτικά ταμεία,

το έργο θα χρηματοδοτηθεί από

πόρους της ΕΥΔΑΠ.

Η επόμενη ενημερωτική εκδήλωση θα

πραγματοποιηθεί στη Σαρωνίδα, την

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου.

Eκδήλωση για το αποχετευτικό στην Ανάβυσσο
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Μνημόνιο συνεργασίας

Δήμου Βάρης Βούλας 

Βουλιαγμένης και 

Skywalker ΕΠΕ 

για την ανεργία

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η Sky-

walker ΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι η ανεργία αποτελεί

σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα, αποφάσι-

σαν να ξεκινήσουν μια κοινή προσπάθεια για την αν-

τιμετώπιση της ανεργίας και την εξεύρεση

ουσιαστικών λύσεων, για την διαχείριση σειράς προ-

βλημάτων που δημιουργεί η ανεργία στην τοπική

κοινωνία.

Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει κοινό πλαίσιο δρά-

σεων που θα εκπληρώνουν αυτόν τον στόχο, όπως

περιγράφεται σε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των

δύο μερών, το οποίο θα υπογραφεί από τον Δή-

μαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κων-

σταντέλλο και τον Διευθυντή Επιχειρηματικής

Συνέχειας της Skywalker ΕΠΕ, τη Δευτέρα, 31

Οκτωβρίου στις 18.00, στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

Κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να προσέλθουν στο

Κοινωνικό Ανταλλακτήριο χωρίς υποχρέωση ανταλ-

λαγής, απευθύνει ο Δήμος Παλλήνης. 

Η ανιδιοτελής προσφορά εκατοντάδων πολιτών, ιδιω-

τών, φορέων, συλλόγων, σχολείων και

επιχειρήσεων του Δήμου, έχουν δημι-

ουργήσει μεγάλη διαθεσιμότητα σε

όλα τα είδη.   

Ο κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει από

τα διαθέσιμα είδη του Κοινωνικού Αν-

ταλλακτηρίου, ό,τι χρειάζεται όπως Βι-

βλία, cd, είδη ένδυσης και υπόδησης,

οικιακού εξοπλισμού, βρεφικά είδη και

εξοπλισμό, ηλεκτρικές συσκευές, παι-

χνίδια και λευκά είδη.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-

σέρχονται στις νέες εγκαταστάσεις

του Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου, στο

Κέντρο Κοινωνικών Δομών Δήμου Παλλήνης, επί της

οδού Έντισον στην Παλλήνη (πρώην 3ο Γυμνάσιο

Παλλήνης).   Οι ώρες και ημέρες λειτουργίας είναι:

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00 Σάββατο

12:00 – 15:00 

Για πληροφορίες, καλέστε στον τηλεφωνικό αριθμό:

2106031752.   

Εξώδικo για το σχέδιο “επένδυσης” 
στον Αστέρα Βουλιαγμένης

Με πρωτοβουλία της Ριζοσπαστι-

κής Κίνησης Πολιτών Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης (ΡΙ.ΚΙ.Π.

Β.Β.Β.) συντάχτηκε και επιδόθηκε

(27.10) στο  Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και την

A.G.C. Equity Partners   εξώδικη

πρόσκληση, η οποία υπογράφεται

από εκπροσώπους τοπικών συλλό-

γων (Άννα Σκουλούδη, Στέλιο

Γκίκα),   τον Βασίλειο Αναστασό-

πουλο (πρόεδρο της Ομάδας Κοι-

νωνικής Εγρήγορσης), μέλη της

ΡΙ.ΚΙ.Π και πολίτες.

Η εξώδικη πρόσκληση επισημαίνει

και τεκμηριώνει, ότι το πρόσφατα

εγκριθέν Προεδρικό Διάταγμα με

θέμα «Έγκριση   Ειδικού Σχεδίου

Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου

Ακινήτου και τροποποίηση του

εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως

Βουλιαγμένης   Αττικής στην

έκταση του Αστέρα Βουλιαγμέ-

νης και καθορισμός χρήσεων γης

και όρων δόμησης» (ΦΕΚ 191/

ΑΑΠ/4.10.2016)   είναι αμφίβολης

νομιμότητας και εφόσον δεν εξε-

ταστούν και διευκρινιστούν όλα τα

δεδομένα που παραθέτουμε από

τις αρμόδιες υπηρεσίες του κρά-

τους, θα το προσβάλλουμε στο

Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τα σημεία, στα οποία επικεντρώ-

νεται το εξώδικο έχουν περιγρα-

φεί και στην απόφαση - γνωμοδό-

τηση  236/2016 του

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττι-

κής, η οποία ελήφθη μετά την

απόφαση του ΣτΕ με το Π.Ε.

152/2016 και ακόμη και σήμερα

που η ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας πώλησης της χερσονήσου

του Μικρού Καβουρίου και του ξε-

νοδοχειακού συγκροτήματος   βρί-

σκεται στο τελικό στάδιο, δεν

έχουν αποσαφηνιστεί και απαντη-

θεί αρμοδίως.

Μαζί με το φυσικό και πολιτιστικό

περιβάλλον, το οποίο θα πληγεί

ανεπανόρθωτα, μαζί με την ορι-

στική απώλεια δημόσιου   αλλά και

δημοτικού κοινόχρηστου χώρου,

οι εργαζόμενοι ενός ιστορικού  ξε-

νοδοχειακού συγκροτήματος συ-

νυφασμένου   με την πρόσφατη

ιστορία της περιοχής είναι ένα

βήμα πριν την απώλεια της εργα-

σίας τους και η διοίκηση αποφεύ-

γει και   να τους ενημερώσει

ακόμη για το τι πρόκειται να συμ-

βεί.

Τελικά και αυτή η πώληση θα κο-

στίσει ακριβά στους πολλούς και

απλούς πολίτες, για να κερδίσουν

οι λίγοι και δυνατοί. 

Το ΟΧΙ σε διαδικασίες και πρακτι-

κές που δεν εξυπηρετούν όλους

τους πολίτες, είναι αναγκαίο να ει-

πωθεί σθεναρά   και μαχητικά από

όλους μας. 

Ανοιχτό στην κοινωνία το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο του Δήμου Παλλήνης
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«Η κάθε  ανταλλαγή απόψεων πρέπει να γίνεται
πάντοτε με ευπρέπεια  και σε φιλοσοφικό επί-
πεδο και όχι θρησκευτικό, το οποίο έτσι ή αλλιώς
είναι από τη φύση του ερωτήματος τοποθετη-
μένο προς την μία άποψη… 
»Με την διδασκαλία του Χριστού, νέοι ορίζοντες
ανοίχτηκαν μπροστά μας όσον αφορά στην δό-
μηση μιάς νέας σκέψης για την πορεία μας στην
ζωή. Εκείνος σεβάστηκε την ελευθερία τού Αν-
θρώπου κι ολόψυχα συγχώρεσε  όσους θέλησαν
να τον αμφισβητήσουν ή να τον εξοντώσουν».
Γ. Πολυκράτης (από τον πρόλογο) 

“Σποδός” θα πεί στάχτη. Η Υπατία είναι το γνω-
στό  θύμα μιάς φανατικής μισαλλοδοξίας,  που
εκ των γεγονότων έγινε και το σύμβολο της
ελεύθερης σκέψης. Οι  θείες στάχτες  της, σκορ-
πισμένες  στα νερά της Αλεξάνδρειας αντιπα-
λεύουν ακόμα μα και βλαστάνουν  για ένα
παγκόσμιο  δικαίωμα. Το δικαίωμα να μπορείς να
εκφράζεσαι ελεύθερα.  
Ο Πολυκράτης αφομοιώνει  το μήνυμα  και δρα-
ματουργεί την τραγωδία του με αφορμή το θλι-
βερό αυτό γεγονός του φόνου, και ιδία από την
πνευματική πλευρά, δίνοντας συνάμα την προ-
σωπική του  ταύτιση σε συμβολικό αλληγόρημα. 
Δεν αναφέρεται στο επεισόδιο με τον μανια-
σμένο εγκάθετο όχλο. 
Αναφέρεται στο κοινωνικό  υπόβαθρο του
φόνου.  
Ο   λόγος του ποιητή, ο οποίος εκφέρεται μεγα-
λόστομα και σικελικός στην τόλμη και στο κή-
ρυγμα της ελευθερίας και ισότητας του
“Εκατόφυλλου ρόδου”* μας φέρνει κοντά στο
ανακριτικό εδώλιο.  
Στον λόγο του δεν φανατίζει, ούτε αγωνίζεται
για  να προσηλυτίσει.  Αλλά  πάντως επιμένει και
με τα δικά του επιχειρήματα δια της φωνής της
Υπατίας, ορθώνεται  σταθερά και  δεν υποκύπτει.
Με διάλογο   αφήνει τον συνομιλητή   να ανοι-
χτεί και να αποφασίσει.  Να εκτιμήσει το Δόγμα
ή την ζυγοστάθμιση των πραγμάτων. Το Δόγμα
συνεπάγεται  υποταγή και ο Πολυκράτης στον
διάλογο που  συντάσσει  αυτό δεν το επιδιώκει.  
Άλλωστε  το Δόγμα,  σαν βάση  μοιάζει να είναι
ένα και το αυτό με το μαθηματικό Αξίωμα. Το
παίρνεις  a priori   σαν αληθινό δεδομένο και
επάνω σε αυτό χτίζεις τα όσα δικά σου θέλεις
και  τα οικοδομείς.  Αν παρ’ ελπίδα  και  καθ΄
οδόν  τούτο το Δογμα ή Αξίωμα το a priori  αμφι-
σβητηθεί, τότε    καταπίπτει σαν  χάρτινη τρά-
πουλα και οτιδήποτε  επάνω σε αυτό είναι
χτισμένο...
Ο Πολυκράτης στον διάλογο  που στιχουργεί,
αναζητεί  τις στέρεες βάσεις, τις βρίσκει  αλλά
και δεν θέλει  αυτός να τις γκρεμίσει 
Με τον διάλογο ωθεί εκείνον τον δογματικό  οι-

κοδόμο να πρωτοστατήσει   και να δώσει ο ίδιος
το εναρκτήριο λάκτισμα. στο δικό του χάρτινο οι-
κοδόμημα.  

Η Υπατία καλείται τώρα από την εξουσία, να κα-
θίσει στο κρεβάτι του Προκρούστη. Όχι  για να
της αποκόψουν  μοναχά τα όσα  προεξέχοντα
ιδεολογικά  μέλη της,  αλλά  με τον ανόσιο
σκοπό  να την κατατεμαχίσουν ολόκληρη.   
Άλλωστε αυτό το έχει και η ίδια  από πολλού αν-
τιληφθεί, αλλά δεν ορρωδεί γι’ αυτό και ευθαρ-
σώς με όπλο μοναδικό “τα επιχειρήματα”
προσέρχεται.
Στο ανακριτικό εδώλιο οι ερωτήσεις πέφτουν
βροχή από τους κατηγόρους,  και είναι  όλες  με-
θοδευμένες με πονηριά και δεμένες με επιμέ-
λεια  στην  ειρωνεία.  
Οι απαντήσεις  της Υπατίας κοφτές, φεγγοβο-
λούν αγέρωχες και εννοιολογικά φιλοσοφικές.
Ο συγγραφέας τις μελετά και τις καταγράφει. 
Φυσικά ο ίδιος δεν τις έχει ακούσει. Είναι απλά
γνώστης των γεγονότων και εικάζει τα περί της
διαδικασίας. 
Σκέφτεται, υποθέτει,  φαντάζεται, πλάθει και
συνθέτει το διάλογο με βάση το τελευταίο εκβάν
του φονικού γεγονότος. 
Άλλωστε και οι “Δημηγορίες” οι γραμμένες από
τον  Θουκυδίδη  επάνω στην εικασία δεν συνε-
τάχθησαν και εγράφησαν και έγιναν τόσο ονο-
μαστές σε σκέψη και περιεχόμενο; 
Το θεατρικό σκηνικό,  ο Πολυκράτης το θέλει
λιτό, όπως αρμόζει σε ένα  δικαστήριο που εκ
των προτέρων εντέλλεται να καταδικάσει. 
Δυο παράθυρα στους αντίστοιχους ολόγυμνους
τοίχους  μιας ψυχρής αίθουσας, μια πόρτα με-
γάλη που πίσω του αφήνει πάσα ελπίδα όποιος
τη διαβαίνει. 
Καταμεσής  σε υπερυψωμένο βάθρο ένα μεγα-
λόπρεπο θρονί. Αυτό για τον μεγάλο τον ντο-
στογιεφσκικό Ιεροεξεταστή, τον πατριάρχη
Αλεξανδρείας, τον Κύριλλο. Σχεδόν ακουμπιστά
με αυτόν και εκατέρωθεν  αυτού αλλά σε χαμη-
λότερο επίπεδο,  δυο καθίσματα. Αυτά για τους
αυστηρούς συγκατηγόρους.  Παραπέρα ένα
κατά πως αρμόζει,  ένα κάθισμα γα τον Ρωμαίο
Επαρχο με τον τίτλο του αυγουστάλιου, τον
Ορέστη που συμπαρίσταται και   συμπαθεί την
Υπατία. 
Αυτός  στη συζήτηση για τυπικούς λόγους ερω-
τάται ή και ενίοτε παρεμβαίνει δηλώνοντας την
ψυχρή παρουσία του. 
Αλλά και οσάκις ερωτηθεί για τη συναίνεση
επάνω στην λήψη της  τελικής απόφασης,  εκεί-
νος αλλά  σαν Ρωμαίος έπαρχος και κατά ει-
ωθότα “νίπτει τας χείρας του”.

Τα  κείμενο του διαλόγου, που αφορά τον λόγο

της Υπατίας έχει συνταχθεί από τον ποιητή, και
όπως  ήδη έχει αφεθεί να εννοηθεί με βαθύ φι-
λοσοφικό περιεχόμενο.

Ανοίγομε τις σελίδες του βιβλίου 
Ο Κύριλλος,  ο πατριάρχης σε πρωταγωνιστικό
ρόλο, μιλά χαμηλόφωνα και συνωμοτικά στους
βοηθούς  συγκατηγόρους: «την κάλεσα εδώ
μήπως  και βρούμε τρόπο να συμπλεύσουμε
χωρίς τα δικαιώματα να βλαφτούν της Εκκλη-
σίας, ούτε και η ευαισθησία των εθνικών. 
«Με τις λέξεις αυτές ο ποιητής φροντίζει ευθύς
εξ αρχής να γνωστοποιήσει στον αναγνώστη  το
διπλό παιχνίδι  που αρχίζει να παίζεται από μέ-
ρους του». 
Και πιο κάτω, συμμαζεύεται στις δυνάμεις του  

«προσέξτε τον ορθό χειρισμό /
αυτή η χαρισματική γυναίκα /
είναι σημαδεμένη με σοφία./

Ό, τι και να πει, ό,τι και να πούμε / 
μπορεί να βγει ολέθριο για εμάς.»

Ο πρώτος συγκατήγορος Ιεροεξεταστής αποτεί-
νεται επιτιμητικά στην Υπατία: «Κόπιασε ατίθαση
όμως πανέμορφη γυναίκα/ που με ανεπίτρε-
πτους λογισμούς όλο ζητάς/την Τάξη   του Κό-
σμου να αλλάξεις / πολλές φορές του θηλυκού
ξεχνώντας τη σεμνότη.»  
Της λέγει κόπιασε, αλλά από σκοπού  καρέκλα
γι’ αυτήν δεν έχει γίνει προβλέψει.
Τελικά  με την παρέμβαση του Κυρίλλου της
φέρνουν κάποιο κάθισμα. 
Η Υπατία όμως αντιδρά και τους αποστομώνει:
«Ευχαριστώ για την τιμή, δεν θα καθίσω /
Ορθιος λόγος, θέλει όρθιους ανθρώπους» 

Και ο Κύριλλος:
«Δεν ήρθαμε εδώ για να διαφωνήσουμε/  
μα για να βρούμε τις κοινές μας αλήθειες». 

Η Υπατία: 
«Αν είναι αυτή στ᾽αλήθεια  η πρόθεσή σου /
Μαζί με σένα και εγώ. Μόνο που δύσκολα/
η  Επιστήμη  συμβαδίζει με το Δόγμα.»

Ο  πρώτος  Ιεροξεταστής: 
«Το σύμπαν λένε ότι διδάσκεις 
/πως δεν γεννήθηκε όπως το λέει η Εκκλησία.»

Υπατία: 
«Σε αυτό λαθεύεις, γιατί κάθε εκκλησία/
γέννημα είναι της δικής της εποχής/ 
για να εκφράσει τους λαούς που την πιστεύουν./
Διαχρονική θα είναι μόνο εκείνη /

που αγκαλιάζει αυταπόδεικτες αλήθειες /
αλλα και που μπορεί να προσαρμόσει /
το δόγμα της στις γνώσεις που αλλάζουν.»

Ο πρώτος Ιεροεξεταστής:
«Και ποιά είναι η αυταπόδεικτη αλήθεια;.»

Υπατία: «Η λευτεριά του Νου. Αν έχεις άλλη, να
την πεις»

Κύριλλος:
«Αρνείσαι πως γεννήθηκε το σύμπαν/
όπως τό χει η Εκκλησία διδαγμένο/
και τον ’χουν γράψει οι Γραφές;»

Υπατία: 
«Αυτά είναι πλάνες, ή ωραία παραμύθια/
στην αρετή πρέπει η πίστη να μιλά /

όχι στη γνώση. Όμως αν θέλεις/
Αρχή του κόσμου υπήρξε κάποια αιτία,/
χωρίς αυτήν / τίποτα δεν θα είχε αρχινέψει./ 

Είναι αδύναμη η σκέψη του Ανθρώπου/
την έννοια του Θεού  για να συλλάβει./

Ομως για σένα και για μένα και τον κόσμο/
πρέπει να είναι γενεσιουργός ο Νόμος /
που πρώτος έδωσε τη δύναμη στο σύμπαν./ 

Για την ανεύρεση της Γνώσης / 
αυτού του πρώτου Νόμου πολεμάω /
Κι ας είναι το πιστεύω του καθένα /
όποιο του αρέσει»

Κύριλλος:
«Γυναίκα ιδιαίτερη!/
Αυτά που λες είναι αμαρτία.»  

Υπατία:  
«Η σκέψη  είναι εκείνο το πολύ
όπου ποτέ δεν θα το πούνε αμαρτία.
Ο ουρανός είναι γεμάτος, όπως τον πίστεψα εγώ,
είναι γεμάτος απο πλάνες και πλανήτες.
Μ᾽αν  με ρωτάς  για τον Χριστό 
ήταν δεν ήταν τέκνο του ενός Θεού 
δεν έχει δα και τόση σημασία.
Υπήρξε  τόσο απέραντα  Μεγάλος

που είτε συνόψισε είτε κατήργησε για πάντα
τον λόγο των σοφών.
Μ΄αυτόν πρωτακούστηκαν στον Κόσμο/ 
δυο λέξεις. Συγχώρεση και Αγάπη
κι οι άνθρωποι όλοι ίσοι, όχι ίδιοι.
Αυτό μονάχα είναι ολόκληρη θρησκεία;
Αν του αξίζαν και ο σταυρός και το καρφί 
μόνον ο ίδιος μπορούσε να το κρίνει. 

Μα και τα δυό και η υπέρτατη θυσία 
τον ύψωσαν σε θεία μεγαλοσύνη.» 

Κύριλλος 
«Να που έχεις φτάσει μοναχή σου σ΄αυτά 
που μας διδάσκει η θρησκεία».

Υπατία έντονα;
«Όχι, Όχι δεν έχεις καταλάβει:
Είναι η δίψα του ανθρώπου για να μάθει

ποιά δύναμη πρωταρχική, πριν απο τον Χρόνο
έκρυβε μέσα της του “γίγνεσθαι” τον πόθο.»

Οι έννοιες πέφτουν η μιά επάνω στην άλλη κα-
ταιγιστικά, κατασταλάζουν στη σκέψη του Πολυ-
κράτη και με το στόμα της Υπατίας έρχονται στο
διαχρονικό και εσαεί πρόβλημα το άλυτο της πί-
στης μα και του θαυμασμού. 
Η τραγωδία δραματουργεί και αγγίζει υπέρτατες
ιδέες που ο παρών χώρος δείχνεται λειψός,
αλλά και το δικαίωμα το δικό μου ως  παρουσια-
στή λιγοστό για περαιτέρω ανάπτυξη. 
Το όλο έργο «η Σποδός της Υπατίας» για τον
κάθε διανοούμενο στέκεται αδίστακτα δίπλα
στον «Χριστό Λυόμενο» του Σικελιανού χωρίς
να υστερεί σε λιτότητα, τεχνική, λόγο και
τόλμη. Και κατά τη γνώμη μου αυτό το έργο
χωρίς υπερβολή έτσι θα πρέπει να αξιολογηθεί.

Και θα κλείσω με ένα συγκλονιστικό αποκαλυ-
πτικό λόγο που ακούγεται από τα χείλη της Υπα-
τίας.   
«Ο “Άνθρωπος /  θα αγωνίζεται να φτάσει  το
«ποτέ» / μέχρι  στερνά να καταλάβει / ότι “ποτέ”
του δεν πρόκειται να μάθει / μ’ όλο  τον μόχθο
του και μ΄όλους τους αγώνες,/
ΠΟΙΟΣ και ΓΙΑΤΙ  δημιούργησε τον Κόσμο./
Ποτέ!  Μ΄άκούς Σου λέω. ΠΟΤΕ.»

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Στον Ορφισμό τρία είναι τα υποστατικά  Σύμ-
βολα: το Στάχυ, το Κλήμα, και το Ρόδο το εκα-
τόφυλλο του Παγγαίου  που είναι και το
σύμβολο της παγκόσμιας Συμμετρίας και Ισότη-
τας. Επάνω σε αυτό ο Σικελιανός έγραψε την πε-
ρίφημη τραγωδία του «Ο Διθύραμβος του
Ρόδου» 

“Η Σποδός της Υπατίας”

Φιλοσοφική τραγωδία  γραμμένη  

από τον Γεώργιο Πολυκράτη 

γράφει ο γιάννης κορναράκις τoυ μάνθου
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Bayer και Monsanto
ένα “διατλαντικό τέρας”!

«Ο γερμανικός γίγας της χημικής και φαρμακευτικής βιο-
μηχανίας, Bayer, συμφώνησε να αγοράσει την αμερικα-
νική εταιρεία σπόρων και φυτοφαρμάκων Monsanto
έναντι 66 δις δολλαρίων. Αν οριστικοποιηθεί αυτή η συμ-
φωνία, που αναμένεται να υπογραφεί στα τέλη του 2017
και αν την εγκρίνουν οι ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και
την ΕΕ, θα δημιουργήσει ένα “διατλαντικό τέρας”, που
παρόμοιό του ο κόσμος δεν έχει δει ως τώρα. Η νέα
εταιρεία θα υπαγορεύσει σε μεγάλη έκταση σε ολό-
κληρο τον κόσμο τι να φάει, τι φάρμακα να παίρνει και
πως να καλλιεργεί.
Εσείς θα εμπιστευόσαστε μια ιδιωτική πολυεθνική εται-
ρεία, με μονοπωλιακή μάλιστα θέση στην διεθνή αγορά,
να αναλάβει τον ρόλο του Θεού. Γιατί αυτό σημαίνει ο
έλεγχος της τροφής, των φαρμάκων και, αύριο, του αν-
θρώπινου γονιδιώματος», επισημαίνει σε συνέντευξή

της η επικεφαλής της ρωσικής ΜΚΟ “Εθνική 'Ενωση για

τη Διατροφική Ασφάλεια”, Ελένα Σαρόικινα.

Σημειωτέον ότι , ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε τον νόμο που απαγορεύει

την καλλιέργεια ή εκτροφή γενετικά τροποποιημένων

φυτών και ζώων αντίστοιχα (GMO) (Ιούλιο του 2016),

εκτός των περιπτώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για δο-

κιμές και επιστημονική έρευνα. Με τον νόμο αυτό, η

Ρωσία γίνεται η μεγαλύτερη στον κόσμο ελεύθερη πε-

ριοχή από μεταλλαγμένα και μια μεγάλη πλατφόρμα για

την ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας.

Aυτό το τέρας που δημιουργείται πρέπει να πολεμηθεί

να μην επιβληθεί, γιατί τότε θα ζήσουμε τη... “Φάρμα των

ζώων” και οι θηριωδίες του Γ᾽Ράιχ θα μοιάζουν μπροστά

στο διατροφικό τέρας, αγγελούδια.

Ο Άσαντ ξαναγράφει την
αληθινή ιστορία!

Στα σχολικά εγχειρίδια της Συρίας θα δούμε την νέα

σχολική χρονιά  η Πόλη να μη γράφεται «Ισταμπούλ»

αλλά Κωνσταντινούπολη, όπως αυτό αποφάσισε ο

Πρόεδρος Μπασάρ Αλ Άσαντ και έδωσε εντολή ώστε

στα σχολικά ιδρύματα που ελέγχει το καθεστώς να

καταργηθεί η τουρκική ονομασία της Κωνσταντινού-

πολης.

Επιπλέον, ο Άσαντ προχώρησε στην κατάργηση και

του επιθέτου Φατίχ (+ κατακτητής – πορθητής) για

τον Μωάμεθ Β, ο οποίος θα αποκαλείται απλώς Μεχ-

μέτ +(Μωάμεθ), ενώ η Άλωση της Κωνσταντινούπο-

λης μετονομάζεται σε «είσοδος των Οθωμανών

στην Πόλη σαν προσωρινό γεγονός«!
infognomonpolitics

To περίεργο και άξιο ...ψυχιατρικής ανάλυσης είναι

ότι σε όλο τον πλανήτη συζητούν για τον πολιτισμό

των Ελλήνων και τα δημιουργήματά τους, ενώ αντι-

θέτως μέσα στην Ελλάδα προσπαθούν να τα μηδενί-

σουν, να τα εξαφανίσουν.

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Πελασγοί ονομάζονταν οι πρώτοι γηγενείς κάτοικοι της Ν.

Ευρώπης, γιατί η κεντρική και βόρεια Ευρώπη ήταν καλυμ-

μένη με πάγους, της Δ. Ασίας και της Β. Αφρικής. Τότε που

η Μεσόγειος θάλασσα ήταν απλώς Μεσόγειος· δηλαδή

Μέση γη, ανάμεσα στη Νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική,

πριν οι κατακλυσμοί από το λιώσιμο των πάγων της Ευρώ-

πης και οι εκρήξεις των ηφαιστείων αλλάξουν το ανάγλυφο

της επιφάνειας της Γης στην περιοχή, στην οποία τα κυριό-

τερα τοπωνύμια παρέμειναν ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ!

Τη χρονολόγηση των διαδραματισθένων γεωλογικών, φυσι-

κών και ιστορικών γεγονότων, πρέπει να την αναζητάμε από

τους Γεωλόγους και τους Παλαιοανθρωπολόγους, γιατί οι

ιστορικοί δέχονται πολιτικές πιέσεις, που επιφέρουν δια-

στρεβλώσεις, παραχαράξεις και αλλοιώσεις της πραγματι-

κότητας!

Οι Πελασγοί εκπολιτίστηκαν και επιμορφώθηκαν από θεό-

πνευστους πανεπιστήμονες ανθρώπους, οι οποίοι δέχθηκαν

την μεγίστη τιμή της θεοποίησής τους, μετά το θανάτο τους,

με την έννοια της αγιοποίησης, εφ’ όσον οι Πελασγοί ήταν

Ορφικοί Μονοθεϊστές, και η επιθυμία για την αθανασία τους,

έχτισε νοερά παλάτια στην περιοχή που είχαν έρθει· στον

Όλυμπο!

Σαν οικουμενικοί απόστολοι οι Πελασγοί “όργωσαν” τα πε-

λάγη και σ’ αυτά χρωστάνε και τ’ όνομά τους, μεταλαμπα-

δεύοντας το αθάνατο πνεύμα των Ολύμπιων θεών τους! Επί

2.500.000 χρόνια οι άνθρωποι παρέμειναν στην ίδια πνευ-

ματική κατάσταση και με την παρέμβαση των Πελασγών έγι-

ναν νοήμονες!!!

Εξουσιαστής των πελάγων και των Πελασγών ήταν ο Πελα-

γαίος, που εξουσίαζε και όλη τη στεριά με τις πηγές, τα πο-

τάμια και τις λίμνες της· ο γνωστός μας Ποσειώνας, ο

αδελφός του εξουσιαστή των ουρανών του Δία και του βα-

σιλιά του σκοτεινού Κάτω Κόσμου του Πλούτωνα!

Η μητέρα Ρέα παρέδωσε τον Ποσειδώνα στους Τελχίνες για

να τον μεγαλώσουν, όπως μας λέει ο Διόδωρος ο Σικελιώ-

της. Οι Τελχίνες δεν είχαν χέρια και πόδια, αλλά μόνο

φτερά και έγιναν οι φύλακες άγγελοί του!

Ο γιος του Ποσειδώνα, ο Πελασγός βασιλιάς Μινύας, έφυγε

από τον Ορχομενό και ίδρυσε την Μινυακή Λακεδαίμονα

στην Πελοπόννησο, όπου διδάχτηκε από τους τεχνοκράτες

Τελχίνες τη μεταλλουργία και την κατασκευή ορυχείων.  Οι

απόγονοί του και απόγονοι των Πελασγών, έγιναν άριστοι

τεχνίτες, μεταλλουργοί και τεχνοκράτες με κλίση στα γράμ-

ματα και σε όλες τις τέχνες! Οι απόγονοι των Μινυών είναι

οι σημερινοί Έλληνες που διατηρούν τις ρίζες της γλώσσας

τους αναλλοίωτες και είναι γηγενής λαός, που δεν ήρθε από

άλλη χώρα, αλλά γύρισε όλες τις χώρες και μετέδωσε το

αθάνατο ΕΛΛΗΝΙΚΟ πνεύμα των Θεών του!

Μεταξύ των Ολυμπίων θεών ιδιαίτερη θέση κατείχε ο Ποσει-

δώνας, στον οποίο ο ‘Ηφαιστος έχτισε δύο παλάτια, ένα στον

Όλυμπο κι ένα άλλο ολόχρυσο στα βάθη της θάλασσας.

Πολλά παιδιά του Ποσειδώνα εμφανίζονταν σαν τέρατα ή

σαν ληστές, γαιτί εξέφραζαν τις ανθρώπινες ψυχικές παρα-

μορφώσεις, οι οποίες παρουσιάζονται από την έλλειψη των

φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού,

όπως του έρωτα, της αγάπης, της στογής, της τρυφερότη-

τας· και τότε ο άνθρωπος γίνεται εγωπαθής, μισαλλόδοξος,

κακός και εκδικητικός! Παιδιά του Ποσειδώνα ήταν και γί-

γαντες, που συμβόλιζαν τη δύναμη, όπως οι Κύκλωπες με

το ένα μάτι, μπροστά στον εγκέφαλο, που η αποκωδικοποί-

ηση του μύθου, έκανε τους επιστήμονες να κατασκευάσουν

το ηλεκτρονικό μάτι!

Πολλοί ήρωες όπως ο Θησέας, αλλά και βασιλιάδες όπως ο

Αγήνορας και ο Βήλος ήταν παιδιά του· αλλά και φανταστικά

όντα, όπως ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο, ήταν παιδί του!

Η αποκωδικοποίηση του μύθου αποτελεί τη βάση για όλες

τις σύγχρονες επιστήμες, αλλά είναι δύσκολη εύρεση της

αληθινής γνώσης!

Σύμβολο του Ποσειδώνα ήταν η τρίαινα, με την οποία δημι-

ουργούσε τρικυμίες και κατακλυσμούς.

Οι Μινύες Αργοναύτες, που πήγαν στην Κολχίδα για να

ιδρύσουν ορυχεία χρυσού και όχι φυσικά για να πάρουν “το

χρυσόμαλλο δέρας”, αφιέ-

ρωσαν στον Ποειδώνα την

Αργώ· το πλοίο που μεταλαμπάδευσε το Αρ-γυρούν φως

της γνώσης των θεών!!

Προς τιμήν του Ποσειδώνα χτίστηκαν πολλοί ναοί· λίγοι

όμως γλίτωσαν από τα βέβηλα χέρια των καταστροφέων

τους! Στο Σούνιο, στο Μαλέα, στο Ταίναρο και αλλού δια-

σώθηκαν χαλάσματα των ναών. Ο Ποσειδώνας ήταν προ-

στάτης της Ιωνικής δωδεκάπολης, αλλά και οι Δελφοί πριν

περάσουν “στα χέρια του Απόλλωνα” ανήκαν στον Ποσει-

δώνα και στη Γη!

Η θάλασσα γαλήνεψε από τον Ποσειδώνα για να πάει ο Δίας

με την Ευρώπη, από την ελληνική Φοινίκη του Αγήνορα στην

Κρήτη του Αστερίωνα, για να γεννήσει τον Μίνωα.

Άπειρα είναι τα οφέλη της θάλασσας στους ανθρώπους, που

αποτελούν πηγή ζωής, υγείας, πλούτου και μακροζωΐας! Ο

άνθρωπος όμως που δεν ήταν έτοιμος για να κάνει σωστές

επιλογές, όταν πρόωρα δέχτηκε το κλεμμένο φως της γνώ-

σης των θεών, από τον τιμωρηθέντα Δία Προμηθέα, δείχνει

ασέβεια και μολύνει με απόβλητα, με χημικά και πυρηνικά

κατάλοιπα τις θάλασσες! Γι’ αυτό το λόγο ο Ποσειδώνας τι-

μωρεί τον ασεβή άνθρωπο και η μόλυνση γυρίζει, σ’ αυτόν

και τον δηλητιριάζει! Πάντα οι ηθικές αρχές είχαν πρω-

τεύοντα ρόλο στο θεό της θάλασσας, των υδάτων και της

στεριάς!

Τον 8ο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος τον ονόμασαν

Ποσειδώνα και η οργή του θεού παρουσιάζεται με τους

ισχυρούς ανέμους που τρέχουν με ταχύτητα 1.110 χλμ. την

ώρα. Όταν το Voyager στις 2.8.1989 πέρασε κοντά από τον

Ποσειδώνα διέκριναν μια τεράστια μαύρη κηλίδα στα βόρεια

του πλανήτη, σαν να ήταν το μάτι του γιου του, του Πολύ-

φημου!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Πελασγοί και Πελαγαίος
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O φίλος αναγνώστης Αντώνης Κουρούνης μας ενεχείρισε

την αξιόλογη “αναμνηστική” εργασία, “Αποφοίτων Γυμνα-

σίου Βύρωνα, έτους 1965”, που μας θυμίζει παλιά επαγγέλ-

ματα, που χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, αφού

περιέπεσαν σε αχρησία, λόγω τεχνολογικής πρόδου και κα-

ταναλωτικών συνηθειών της κοινωνίας.

Επαγγέλματα που κάποιοι παλιοί θα θυμηθούν και οι νέοι

θα τ᾽αντικρύσουν με απορία, θαυμασμό ή ...θυμυδία! Πάν-

τως θα ωφεληθούν· ίσως πάρουν και ιδέες. Θα προσθέ-

σουμε κι εμείς, σαν παλιοί κάποια που διέλαθαν της μνήμης

ή της εμπειρίας των “αποφοίτων” και θα δεχθούμε ευχαρί-

στως παρατηρήσεις ή παραλείψεις, από τους αναγνώστες

μας.

Ας ακολουθήσουμε όμως την ξενάγηση στο παρελθόν. Κι

αφού “μια εικόνα 1000 λέξειες”, ας ακολουθήσουμε τη φω-

τογραφική ξενάγηση στα παρωχημένα επαγγέλματα με τον

ΝΕΡΟΥΛΑ!!!
Πού ξέρεις;... Πάντως, σε πολλές περιοχές της Περιφε-

ρείας μας - κι όχι μόνον, βέβαια - “Νερουλά” είχαν ως προ-

μηθευτή... υδροχόο, πολλά σπίτια, μέχρι και τη δεκαετία

του 1970.

Ο ΓΑΛΑΤΑΣ

Μετά το νερό τα ...γάλατα. Το γάλα φρέσκο, βρασμένο,

αλλ’ όχι παστεριωμένο, αλλ’ ίσως λίγο ...νερωμένο.

Και βέβαια, απ’ το γάλα φτιάχνουμε γιαούρτι και νάτος ο

“Γιαουρτάς ο Μερακλής”   

Ο ΠΑΓΟΠΩΛΗΣ

Τα ψυγεία, αν και όταν υπήρχαν, δεν ήταν βέβαια ηλε-

κτρικά. Ξύλινα συνήθως με εσωτερική μεταλλική επένδυση

και ψυκτικό μέσο τον πάγο! Τις παγοκολόνες που ενίοτε

εχρησιμοποιούντο προπολεμικώς και ως “πειθαρχικό” μέσο

των αντιφρονούντων...

Απολαύστε την εξελεκτική πορεία του επαγγέλματος, αλλά

...θα επανέλθομεν.

Σάββατο μεσημεράκι, στα πέριξ του Λαυρίου, βρεθήκαμε

καλεσμένοι σε ένα μεγάλο κτήμα. 

Οι ιδιοκτήτες, Βουλιώτες για δεκαετίες, αποφάσισαν να

“μετοικήσουν” στο κτήμα που είχαν αποκτήσει με κόπο και

καθόταν ...άπραγο.

Συνταξιούχοι τώρα κι οι δυό, ξέχασαν τα γραφεία, τα τρί-

γωνα, τα ΤΑΦ και τα ψαλίδια και το έριξαν στην κηπουρική

και στην ορνιθοτροφία.

Έσπειραν όλα τα ζαρζαβατικά, έφτιαξαν κοτέτσι και έβαλαν

κότες, γάλους και κουνέλια.

Ετσι έχουν πλήρη αυτονομία στη διατροφή τους.

Οι ελιές στο κτήμα τους παρέχουν το λάδι, οι ροδιές τα

ρόδια και οι συκιές τα σύκα.

Ανήσυχο πνεύμα η Φαίδρα, αποφάσισε να καλέσει τους πα-

λιούς συμμαθητές της - μεγαλωμένη στην Καισαριανή - σε

ένα “πάρτυ” επαναναγνώρισης!
Οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και γέμισε

το κτήμα συμμαθητές και συμμαθήτριες της δεκαετίας του

1960! μετά των συζύγων τους.

Στην ψησταριά είχε μπει ένα μεγάλο αρνί στη σούβλα.

Άφθονοι οι μεζέδες και το κρασί.

Πολλοί είχαν να βρεθούν από τότε, κάποιοι όμως είχαν ξα-

ναβρεθεί σε τέτοιες γιορτινές στιγμές.

Ωραίες εικόνες και της φύσης του Λαυρίου και των ανθρώ-

πων που αναθυμούνταν όμορφες μαθητικές στιγμές.

Η ημέρα κύλησε πολύ όμορφα. Τα τραπέζια στρώθηκαν

κατά πως γνωρίζουν οι γυναίκες της Ιωνίας, με όλο το τε-

λετουργικό και τον φόρτο των εδεσμάτων.

Μετά το φαγητό, την ώρα της χαλάρωσης, ο Αντώνης Κου-

ρούνης, παρουσίασε μία εξαιρετική πρωτοβουλία, “αναμνη-

στική εργασία Αποφοίτων Γυμνασίου Βύρωνα, έτους 1965”

με τα παλιά επαγγέλματα, όπως τα περιγράφουμε παρα-

κάτω. Εξαιρετική δουλειά.

Ακούστηκε και ποίηση από τον Κώστα Βενετσάνο (τον θού-

ριο του εργάτη), αλλά και από τη Φαίδρα (ο θούριος του συ-

ζύγου). Αργότερα η μουσική ερέθισε τα ακουστικά μας

τύμπανα και ο χορός δεν άργησε να στηθεί.

Η Φαίδρα, όπως μας εξήγησε, δεν είναι η πρώτη φορά που

καλεί παλιούς συμμαθητές. Και κάθε φορά η ανταπόκριση

είναι μεγάλη.

Και όχι μόνο· παρ’ ότι τα σπίτια είναι απομακρυσμένα το

ένα από το άλλο, λόγω των μεγάλων οικοπέδων, η Φαίδρα

κατάφερε και γνώρισε όλους τους γείτονες, και πολύ

συχνά σιγοπίνουν ρακές και καφεδάκια.

Ηταν μια ζεστή εκδήλωση, που θυμίζει παλιές καλές ημέ-

ρες. Η κρίση των ημερών και των αξιών μας, τις έχει αφήσει

πίσω. Καλόν είναι να τις θυμόμαστε.

Και σε άλλα με υγεία Φαίδρα και Γιάννη.

Αννα Μπουζιάνη

Μια αλλιώτικη, παρεΐστικη συνάντηση

O Γιάννης (οικοδεσπότης) αριστοτέχνης στο ψήσιμο του οβελία.

H Φαίδρα (οικοδέσποινα) ανάμεσα σε συμμαθητές και φίλους.

Επαγγέλματα που χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου

“Αρχοντονερουλάς” με γραβάτα! Το γάλα απ’ τον κάδο στο κατσαρολάκι.

Ο πρώτος σύγχρονος Ολυμπιονίκης, ο Μαραθωνοδρόμος
Σπύρος Λούης ...νερουλάς.
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Ξημερώματα 28ης Οκτωβρίου 1940, ο φασίστας

Ιωάννης Μεταξάς φοβούμενος τις πολιτικές συνέ-

πειες αναγκάζεται κάτω από την πίεση του ελληνι-

κού λαού να απαντήσει στο μέτωπο του φασισμού,

που αιματοκύλησε την Ευρώπη, με το ιστορικό ΟΧΙ.

Ο λαός αγωνίστηκε μέσω της Εθνικής Αντίστασης

απέναντι στον ξένο και εγχώριο φασισμό.

… Όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώ-
πων, απ' αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα
αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες του Με-
ταξά, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και ανδρεία
και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά κι
έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικό ελληνικό αίμα.
Αυτοί άναψαν το δαυλό κι έδωσαν το σύνθημα για
τον ξεσηκωμό του Έθνους. Αυτοί δώσανε το κουρά-
γιο στους Έλληνες… ΕΑΜ και ΕΛΑΣ οργάνωσαν τον
λαό στο σταμάτημα της αρπαγής της παραγωγής
από μέρους των κατακτητών και πίεσαν τους κατα-
κτητές να αναλάβει την τροφοδοσία του λαού ο Διε-
θνής Ερυθρός Σταυρός... (από την ομιλία στη Λαμία

του Πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ Άρη Βελουχιώτη).

Τώρα πέρασαν τα χρόνια και επήλθε νέα εισβολή

στην Ελλάδα, με τους πολιτικούς φορείς της χώρας

δυστυχώς να λένε το μεγάλο «ΝΑΙ» έναντι του με-

γάλου «ΟΧΙ» που βροντοφώναξε για μία ακόμη φορά

ο ελληνικός λαός απέναντι στην εξαθλίωση, την

πείνα, το ξεπούλημα της εθνικής μας περιουσίας…

.Και μέχρι τώρα, ελάχιστες είναι οι φωνές διαμαρτυ-

ρίας και αντίστασης, με τη μεγαλύτερη μερίδα του

λαού να παραπλανάται από τα ΜΜΕ και τους πνευ-

ματικούς φορείς στην πλειοψηφία τους να κωφεύουν

απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο που διεξάγεται, σε

έναν οικονομικό πόλεμο με ολέθριες συνέπειες για

τον ελληνικό λαό.

Ποιο είναι όμως το δικό μας χρέος ως Έλληνες απέ-

ναντι στα παιδιά μας; Ποιες αξίες και αρχές της δη-

μοκρατίας τους διδάσκουμε; Μήπως ήρθε η ώρα να

αναρωτηθούμε τι παρακαταθήκη τους αφήνουμε και

ποιες καταστροφές τους κληρονομούμε;

Ο Άγγελος Σικελιανός έλεγε πως…«το γένος βου-
λιαγμένο μες στον αιώνα να λυτρωθεί μονάχο του
μπορεί, μα να ξυπνήσει πρέπει η πλέρια Μνήμη»,
έτσι αν είναι σήμερα να γυρίσουμε 76 χρόνια πίσω,

ας αντηχήσουν δυνατά αυτοί οι στίχοι ώστε να θυ-

μηθούμε την ζωτική ανάγκη να αγωνιζόμαστε.

Για να είμαστε οι «Χτίστες πρέπει να είμαστε πρώτα
οι Γκρεμιστές» όπως έλεγε και ο Παλαμάς.

Αυτή την ώρα λοιπόν μαζί με τη μεγάλη γιορτή του

ιστορικού ΟΧΙ, πρέπει να αντιταχθούμε και να σώ-

σουμε τον τόπο μας από την καταστροφή που μας

έχουν οδηγήσει. Έχουμε καθήκον απέναντι στα παι-

διά μας να παλέψουμε ενάντια σε κάθε μορφή φασι-

σμού, εκμετάλλευσης και καταπίεσης.

Να αγωνιστούμε για το μεγάλο «ΟΧΙ» στη θέση του

«ΝΑΙ», να παραδειγματιστούμε από τους αγώνες

που έφεραν τη νίκη κατά του φασισμού, να υψώ-

σουμε το ανάστημά μας όπως οι πρόγονοι μας και

αποδίδοντάς τους φόρο τιμής να μην σταθούμε κα-

τώτεροι των περιστάσεων.

Ως γονείς έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας και 

B/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού Αττικής

«ΟΧΙ» στην εποχή των…«ΝΑΙ»
Διαμαρτυρία για την

Επέκταση σχεδίου πόλεως

Κορωπίου

Από αναγνώστρια που ζητάει την εχεμύθια όσον αφορά

το όνομά της(!) μας απέστειλε επιστολή, όπου εκφρά-

ζει την αγανάκτησή της γιατί δεν μπήκε το οικόπεδό

της στο σχέδιο πόλεως Κορωπίου, που δημοσιεύθηκε

πρόσφατα  στο ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνή-

σεως).

Γράφει συγκεκριμένα:

Οι γονείς μου αγόρασαν ένα οικόπεδο δύο στρεμμάτων
το 1979, 800 μέτρα από την κεντρική λεωφόρο Βασ.
Κωνσταντίνου, προς τον Υμηττό, στο Κορωπί.
Φέτος, έτος 2016, και αφού έχουν πεθάνει οι γονείς
μου περιμένοντας να μπει στο σχέδιο πόλς, μας είπαν
από το Δήμο Κορωπίου ότι μπαίνει στο σχέδιο με ΦΕΚ
τα πολεοδομικά τετράγωνα 4 και 5 άρτια, όπου στο 5
βρίσκεται και το κτήμα μου.
Κατόπιν μας είπαν ότι μπαίνει το ρυμοτομούμενο κομ-
μάτι ΜΟΝΟ και μένω εκτός για 300 μέτρα. 
Παρακαλώ ερευνήστε το θέμα για ποιο λόγο ΔΕΝ
μπήκε όλο το Πολεοδομικό τετράγωνο 5 όπως λέει το
αντίστοιχο ΦΕΚ.

Με εκτίμηση
Μ.Χ.

σ.σ. Αγαπητή κυρία, αντιλαμβάνομαι το άχθος σας, για

την ένταξη του οικοπέδου σας στο σχετικό ΦΕΚ.

Εμείς για να ερευνήσουμε, αφενός δεν είμαστε μηχα-

νικοί, αλλά κυρίως δεν έχουμε λεπτομερή στοιχεία. Το

πιθανότερο είναι ότι το κομμάτι που δεν μπήκε στο σχέ-

διο πόλης δεν ήταν ρυμοτομούμενο.

Τη λύση όμως  θα σας δώσει μία επίσκεψή σας στην Πο-

λεοδομία του Δήμου, με τα πλήρη στοιχεία σας.  

Κάτοικοι της Βούλας ρωτούν

Κάτοικοι της Βούλας, όπως γράφουν στo κείμενο που μας

ενεχείρισαν με τηλεομοιοτυπία, θέτουν ερώτημα σχετικό

με πινακίδες επιχειρήσεων.

Ελπίζουμε ότι ανάλογη επιστολή έχει λάβει και ο Δήμος

3Β, όπου άλλωστε απευθύνεται και η επιστολή.

Την φωτογραφία, που δημοσιεύουμε μαζί με

άλλες παρόμοιες, μας απέστειλε κάτοικος

της περιοχής Ευρυάλης Βούλας, διαμαρτυ-

ρόμενος για το “αναπηρικό” κλάδεμα των ευ-

καλύπτων.

«Άφησαν μόνο τους κορμούς», γράφει στο

σημείωμά του, επισημαίνοντας τις ευεργετι-

κές ιδιότητες του ευκαλύπτου: «ο ευκάλυ-
πτος παρέχει πλούσια, δροσερή σκιά έχει τη
δυνατότητα να απομακρύνει τα κουνούπια.
Το δε λάδι του είναι ευεργετικό στα κρυολο-
γήματα. 
Αγαπητή Εβδόμη, σε άλλες χώρες, ο ευκά-
λυπτος είναι προστατευόμενο δέντρο. Δίνει
πολύ καλό ξύλο, είναι ιαματικό και δροσερό».
Μήπως οι δημοτικοί άρχοντες των 3Β πρέπει
να διαβάσουν λίγα για τον ευκάλυπτο».

Με εκτίμηση
η γειτονιά των οδών Λάμπρου Κατσώνη 

και Σολωμού

Τα αγναντεύουμε και κλαίμε. Άφησαν μόνο τα κούτσουρα
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H αρχαιολογία “δικτυώνει” τα Μεσόγεια
H σκαπάνη των έργων για την αποχέτευση και το

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στα Μεσόγεια

και ειδικότερα στο Κορωπί, ανέδειξε σπουδαία αρχαι-

ολογικά ευρήματα, με πυρήνα αρχαίου δήμου δίπλα

στο αεροδρόμιο. Αυτός ήταν και ο λόγος της μεγάλης

καθυστέρησης των έργων.

Το προηγούμενο Σάββατο 22 Οκτωβρίου, στον Οινο-

ποιητικό Συνεταιρισμό Κορωπίου, εγκαινιάστηκε έκ-

θεση με εικόνες από τα αρχαιολογικά ευρήματα του

Κορωπίου, αλλά και ολόκληρο τον αρχαίο Ληνό που

βρήκαν θαμένον σε κτιριακό συγκρότημα του 4ου -

3ου π.Χ. αιώνα κοντά στο αεροδρόμιο.

O ληνός είναι μια κτιστή ορθογώνια δεξαμενή με όλες

τις επιφάνειες στεγανοποιημένες με υδραυλικό κο-

νίαμα. Εκεί γινόταν το πάτημα των σταφυλιών από

τους ληνοβάτες, ενώ ο παραγόμενος μούστος (γλεύ-

κος) έρρεε μέσω μια οπής στο πήλινο υπολήνιο. Από

εκεί ο μούστος μεταγγιζόταν σε αγγεία προκειμένου

να γίνει η ζύμωση και να παραχθεί ο οίνος. Το πιθάρι

είχε σπάσει και επιδιορθωθεί με μολύβδινους συνδέ-

σμους ήδη από την αρχαιότητα. 

Η σπουδαιότητα και η θέση του αρχαίου ληνού επέ-

βαλαν την απόσπασή του με τεχνικά μέσα και τη με-

ταφορά του στο προαύλιο του Οινοποιητικού

Συνεταιρισμού Κορωπίου, στο Παλαιό εμφιαλωτήριο.

Σε έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την οινοποιΐα

παραδοσιακή ενασχόληση των κατοίκων της Μεσο-

γαίας και η έκθεση και είναι προσβάσιμος για το

κοινό.

Όλη αυτή η ανάδειξη των αρχαίων έγινε με επίπονη

δουλειά, από ειδικευμένο επιστημονικό και εργατο-

τεχνικό προσωπικό που εργάζεται στο αρχαιολογικό

υποέργο και την Εφορεία.

Η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολι-

κής Αττικής Αναστασία Λαζαρίδου, ανοίγοντας την

εκδήλωση έκανε μία παρουσίαση της έκθεσης και των

ευρημάτων, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και θα

αντιμετωπίσουν, γιατί οι εργασίες δεν έχουν ολοκλη-

ρωθεί.

Από το 2013 έως σήμερα με συστηματική επίβλεψη

όλων των εργασιών στο χώρο του Κέντρου Επεξερ-

γασίας Λυμάτων, αλλά και στα 120 χιλιόμετρα δίκτυα

αγωγών, ήρθαν στο φως μεγάλο μέρος του αρχαίου

οδικού δικτύου, ιερά και νεκροφαφεία, οικιστικές και

βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

18 νέες ανασκαφές εμπλουτίζουν

την ιστορία του Κορωπίου

Στην περιοχή του Κορωπίου τα νέα στοιχεία που απο-

καλύπτονται καταδεικνύουν τη συνεχή κατοίκηση

της περιοχής από την 3η χιλιετία π.Χ. έως και τα με-

ταβυζαντινά χρόνια. Νέοι πυρήνες του πρωτοελλαδι-

κού οικισμού του Κέντρου Υγείας Κορωπίου (3200 -

2300 π.Χ.) αποκαλύφθηκαν, ενώ ο εντοπισμός κλασι-

κού νεκροταφείο (5ος - 4ος αι. π.Χ.) με χρήση έως και

τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια (4ος αι. μ.Χ.) συμπληρώνει

τις γνώσεις μας για τον αρχαίο δήμο της Όης.

Το άγνωστο εως τώρα παλαιοχριστιανικό νεκροτα-

φείο (4ος-6ος αι. μ.Χ.) νοτίως του ναού Αγίας Παρα-

H Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής
Αναστασία Λαζαρίδου πλαισιωμένη με συνεργάτες και  εκ-
προσώπους του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης χαιρετίζει την
εκδήλωση.

Ο τέως δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού με τον νυν
δήμαρχο Κρωπίας Δημήτρη Κιούση.
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σκευής, γεφυρώνει το κενό μεταξύ αυτής της περιό-

δου και των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνη-

μείων, καθώς και των καταλοίπων που ήρθαν στο φως

από τις παλαιότερες ανασκαφές.

Στην περιοχή που κατασκευάζεται το ΚΕΛ, έκτασης

50 στρεμμάτων, έχει ανασκαφεί έως σήμερα διασταύ-

ρωση αρχαίων οδών εκατέρωθεν της οποία βρίσκον-

ταν ταφικός περίβολος και τύμβοι. Ο οριζόντιος

οδικός άξονας - πιθανώς η Στειριακή οδός ή παρα-

κλάδι αυτής - οδηγεί σε τρίστρατο με μικρό αγροτικό

ιερό καθώς και σε κτηριακό συγκρότημα των ύστερων

κλασικών χρόνων (4ος - 3ος αι. π.Χ.) με ληνό (πατη-

τήρι).

Παράλληλα στην περιοχή της Βραυρώνας - όπου και

το ιερό της Αρτέμιδος - τα νέα ευρήματα εμπλουτί-

ζουν τις γνώσεις μας για την τοπογραφία της περιο-

χής. 

Στο Πούσι Καλογέρι ανασκάφηκε σημαντικό νεκρο-

ταφείο γεωμετρικών (8ος αι. π.Χ.) και κλασικών χρό-

νων (4ος αι. π.Χ.) πλησίον της Στειριακής οδού που

συνέδεε τη Στειριά (Πόρτο Ράφγτη) με την Αθήνα. 

Στο λόφο Καράμπαμπα αποκαλύφθηκε συγκρότημα

εργαστηριακού χαρακτήρα (τέλη 30ου - 1ου αι. π.Χ.).

Στην περιοχή του Πύργου Βραυρώνος ανασκάφηκε

γεωμετρικό νεκροταφείο (τέλη 8ου αι. π.Χ.) καθώς

και ταφικός περίβολος κλασικών χρόνων (τέλη 5ου -

αρχές 4ου αι.π.Χ.)

Χαιρετισμό στην έκθεση έκανε και ο Αντιπεριφερει-

άρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου. 

Στη συνέχεια μίλησε ο δήμαρχος Κορωπίου Δημή-

τρης Κιούσης, ο οποίος τόνισε τις δυσκολίες που έχει

το έργο, αλλά ικανο-

ποιημένος για την εξέ-

λιξη.

Χαιρετισμό απηύθυνε

και ο πρόεδρος του Συ-

νεταιρισμού.

O Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου, διατηρεί

πρατήριο όπου πουλάνε εξαιρετικό μεσογείτικο

κρασί, που παράγεται από τους παλαιούς αμπελώνες

του Κορωπίου.

Μάλιστα στο Κορωπί είχε ιδρυθεί Ενωσις Οινοποιητι-

κών Συνεταιρισμών, από δέκα αμπελουργικούς συνε-

ταιρισμούς το έτος 1934, με έκταση 115.000

στρέμματα αμπελώνων.

Aννα Μπουζιάνη

Μεγάλης αξίας αρχαιολογικά ευρήματα στο Κορωπί

Το εμφιαλωτήριο του
Οινοποιητικού 
Συνεταιρισμού 
όπου κάνουν και 
πωλήσεις σε πολύ 
καλές τιμές
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ΑΡΧΕΣ ΚΥΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

TEΛΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
«Τό κατ᾽ἀρετήν ζῆν»

«Τόν κυνισμόν εἰρήκασι σύντομον ἐπ᾽ἀρετήν ὁδόν».
(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 104)

(= έχουν πει πως ο κυνισμός είναι ένας σύντομος δρόμος

για να φτάσει κανείς στην αρετή).

Eπιλεγμένα αποσπάσματα

της κυνικής φιλοσοφίας του Διογένη

«Συνεχές τε ἔλεγεν εἰς τόν βίον παρεσκευάσθαι δεῖν
λόγον ἤ βρόχον»

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 24)

(= και συνήθιζε να λέει - Ο Διογένης - πως για τη ζωή

μας χρειάζεται ορθός Λόγος ή βρόχος (θηλιά).

Ἄπολις, Ἄοικος, Πατρίδος ἐστερημένος, Πτωχός, Πλα-
νήτης, βίον ἔχων τοὐφ᾽ἡμέραν»

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 38)
(= Εξόριστος, Άστεγος/Ανέστιος, άνευ Πατρίδος, Φτωχός,

Περιπλανώμενος, που ζητιανεύει το καθημερινό ψωμί του).

«Πρός τούς εἰπόντας, “γέρων εἶ καί λοιπόν ἄνες”, “τί

δέ”, ἔφη, “εἰ δόλιχον ἔτρεχον, πρός τῷ τέλει ἔδει με

ἀνεῖναι καί μή μᾶλλον ἐπιτεῖναι;”»
(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 34)

(= σ ‘ εκείνους που του είπαν “είσαι πια γέρος, δεν κάθεσαι

να αναπαυθείς;”, “μα πώς” τους είπε “αν έτρεχα στο στάδιο

και ήμουν κοντά στο τέρμα θα ‘πρεπε να χαλαρώσω το

βήμα μου και όχι μάλλον να βάλω όλα τα δυνατά μου;”).

«ἔνθα καί πυνθανομένου τοῦ Ξενιάδου πῶς αὐτόν
θάψειεν, ἔφη, “ἐπί πρόσωπον”, τοῦ δ᾽ἐροµένου
”διά τί;” “ὅτι µετ᾽ὀλίγον”, εἶπε, “µέλλει τά κάτω
ἀναστρέφεσθαι”».

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 32)

(= όταν κάποτε τον ρώτησε ο Ξενιάδης πώς ήθελε να τον

θάψουν, “με το πρόσωπο προς τα κάτω”, είπε. “Γιατί;” τον

ρώτησε, “γιατί σε λίγο, είπε, πρόκειται να έρθουν τα κάτω

- πάνω).

«φωνήσας ποτέ, ”ἰώ ἄνθρωποι”, συνελθόντων, κα-
θίκετο τῇ βακτηρίᾳ, εἰπών ἀνθρώπους ἐκάλεσα, οὐ
καθάρµατα»

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 32)
(= μια μέρα φώναζε: “ε, άνθρωποι, πού είστε!” Όταν μαζεύ-

τηκε κόσμος, τους άρχισε με τη μαγκούρα λέγοντάς τους:

“ανθρώπους κάλεσα, όχι καθάρματα”).

«ἐρωτηθείς τί ποιῶν κύων καλεῖται, ἔφη, “τούς µέν
διδόντας σαίνων, τούς δέ µή διδόντας “ὑλακτῶν,
τούς δέ πονηρούς δάκνων”».

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 60)

(= όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο αποκαλείται σκύλος,
“γιατί”, είπε, “εκείνους που δίνουν τους καλοπιάνω, εκεί-

νους που δεν δίνουν τους γαβγίζω και τους παλιανθρώπους

τους δαγκώνω”).

«ἐρωτηθείς τί αὐτῷ περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας, ἔφη,
«καί εἰ µηδέν ἄλλο, τό γοῦν πρός πᾶσαν τύχην πα-
ρεσκευάσθαι».
«ἐρωτηθείς πόθεν εἴη, “κοσµοπολίτης”, ἔφη»

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 63)
(= όταν ρωτήθηκε τί κέρδισε από τη φιλοσοφία, “αν όχι τί-

ποτε άλλο”, είπε, “τουλάχιστον το ότι είμαι προετοιμασμέ-

νος να αντιμετωπίζω οποιαδήποτε μεταβολή της τύχης”. 

“όταν ρωτήθηκε ποιανού κράτους πολίτης είναι”, είπε, “κο-

σμοπολίτης”).

«τήν παιδείαν εἶπε τοῖς µέν νέοις σωφροσύνην, τοῖς
δέ προσβυτέροις παραµυθίαν, τοῖς δέ πένησι
πλοῦτον, τοῖς δέ πλουσίοις κόσµον εἶναι».

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 68)
(= η παιδεία, έλεγε, για τους νέους είναι σύνεση/αυτοκυ-

ριαρχία, για τους ηλικιωμένους παρηγοριά, για τους φτω-

χούς πλούτος και για τους πλούσιους στολίδι/κόσμημα).

«Ἐρωτηθείς τί κάλλιστον ἐν ἀνθρώποις, ἔφη, παρ-
ρησία».

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 69)
(= όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα στον

κόσμο, είπε, “η παρρησία” (ειλικρίνεια, αλήθεια)).

«Ἐρωτηθείς διά τί ἀνδράποδα ἐκλήθη, “ὅτι”, φησί,
“τούς πόδας ἀνδρῶν εἶχον, τήν δέ ψυχήν ὁποίαν σύ
νῦν ὁ ἐξετάζων”».

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 67)
(= σ’ εκείνον που τον ρώτησε, πώς βγήκε το όνομα ανδρά-

ποδα, “γιατί αυτά”, του είπε, “είχαν πόδια ανδρών, αλλά

την ψυχή την είχαν σαν τη δική σου, που τώρα με ρωτάς”).

«Πρός τόν εἰπόντα κακόν εἶναι τό ζῆν, “οὐ τό ζῆν”,
εἶπεν, “ἀλλά τό κακῶς ζῆν”».

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 55)
(= σ’ εκείνον που του είπε ότι η ζωή είναι κακό πράγμα,

απάντησε, “όχι η ζωή αλλά η κακή, η εξαχρειωμένη ζωή).

«Ἐρωτηθείς ὑπό τινος, “ποῖός τίς σοι Διογένης

δοκεῖ;” “Σωκράτης”, εἶπε, “µαινόµενος”.
(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 54)

(= όταν ρωτήθηκε από κάποιον, “τί λογής άνθρωπος νομί-

ζεις πως είσαι Διογένη;” “ένας λυσσασμένος Σωκράτης”,

απάντησε).

«Πρός τόν εἰπόντα, “ἀνεπιτήδειός εἰµι πρός φιλο-
σοφίαν”, “τί οὖν”, ἔφη, “ζῇς, εἰ τοῦ καλῶς ζῆν µή
µέλει σοι;”».

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 65)
(= σε κείνον που του δήλωσε “είμαι ακατάλληλος για τη φι-

λοσοφία”, “τότε τί ζεις”, του είπε, “αφού δεν σκοτίζεσαι για

το καλώς ζην, για την απόκτηση αρετής και σοφίας;)

«Πρός τε τόν ὀνειδίσαντα αὐτῷ τήν φυγήν, “ἀλλά
τούτου γ᾽ἕνεκεν”, εἶπεν, “ὦ κακόδαιµον, ἐφιλοσό-
φησα”. καί πάλιν εἰπόντος τινός, “Σινωπείς σου
φυγήν κατέγνωσαν”, “ἐγώ δέ γε”, εἶπεν, ἐκείνων
µονήν».

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 49)
(= σε κείνον που τον περιγελούσε για την εξορία του, “αμ’

αυτό ακριβώς, κακομοίρη, στάθηκε η αιτία να γίνω φιλόσο-

φος”, του είπε. Και όταν κάποιος άλλος του είπε πάλι, “Οι

Σινωπείς σε καταδίκασαν να φύγεις”, “κι εγώ”, του είπε,

“τους καταδίκασα να μείνουν εκεί”).

«Θεασάµενος ποτε τούς ἱεροµνήµονας τῶν ταµιῶν
τινα φιάλην ὑφῃρηµένον ἄγοντας ἔφη, “οἱ µεγάλοι
κλέπται τόν µικρόν ἄγουσι”».

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 45)
(= σαν είδε μια μέρα τους αξιωματούχους ενός ταμείου να

οδηγούν στη φυλακή κάποιον που είχε κλέψει ένα κύπελλο

από τους θησαυρούς του ταμείου, είπε, “οι μεγάλοι κλέ-

φτες έπιασαν τον μικρό”).

«σπουδαιολογουµένῳ ποτέ ὡς οὐδείς προσῄει, ἐπέ-
βαλε τερετίζειν· ἀθροισθέντων δέ ὠνείδισεν ὡς ἐπί
µέν τούς φληνάφους ἀφικνουµένων σπουδαίως,
ἐπί δέ τά σπουδαῖα βραδυνόντων ὀλιγώρως».

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 27)
(= κάποτε που μιλούσε για σοβαρά πράγματα, αλλά κα-

νένας δεν πήγαινε να τον ακούσει, άρχισε να κελαηδάει

σαν πουλί, όταν μαζεύτηκε κόσμος τους κατέκρινε ότι

για να ακούσουν ανοησίες, τρέχουν με όλη τους τη σο-

βαρότητα, αλλά για σοβαρά θέματα αργοπορούν και

αδιαφορούν).

«Ἐρωτηθείς εἰ κακός ὁ θάνατος, “πῶς”, εἶπε,
“κακός, οὗ παρόντος οὐκ αἰσθανόµεθα;”».

(Διογένης  Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», 68)
(= όταν ρωτήθηκε αν είναι κακό πράγμα ο θάνατος, “πώς

μπορεί να ‘ναι κακό, είπε, αφού όταν αυτός είναι παρών

εμείς δεν τον αισθανόμαστε (γιατί δεν υπάρχουμε”)).

“Ἄνθρωπον Ζητῶ”. Η φράση αυτή του Διογένη, είναι

διαχρονική και επίκαιρη ιδιαίτερα στην εποχή μας, όπου

αναζητούμε επί ματαίω, με το φανάρι του Διογένη, ένα

πραγματικό αντι-μνημονιακό και αξιο-μνημόνευτο

ηγέτη, να μας σώσει από τον ολισθηρό κατήφορο και

δεν βρίσκεται....

O μεν Μέγας Αλέξανδρος πέθανε διότι ήθελε τον κό-

σμον όλον. Ο δε Διογένης, σχεδόν αυτοκτόνησε σε με-

γάλη ηλικία, τρώγοντας ωμό χταπόδι, διότι δεν

κατάφερε να κερδίσει κι αυτός τη φιλοσοφία των κυνι-

κών όλη.

Επ᾽ευκαιρία της 28ης Οκτωβρίου - Εθνικής εορτής, σας

υπενθυμίζουμε: «Η σημερινή δυσμενής κατάσταση της

χώρας μας, οφείλεται στους yes men (άνθρωποι του

ΝΑΙ), μηδέ εξαιρουμένης και της καμπούρας μας, που

αντί για ΟΧΙ λέμε σε όλα ΝΑΙ.

Η ιστορία υφαίνεται με τα ΟΧΙ και αποξηλώνεται με τα ΝΑΙ.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Διογενισµοῦ

Κυνισµού
ἄρχεσθαι

&
Συµβατισµοῦ

Ἀντι-κυνισµοῦ
παύεσθαι

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΙΚΕΣΙΟΥ

ΣΙΝΩΠΕΥΣ 412/399 - 323

ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΚΥΩΝ 

ΠΟΛΙΤΗΣ ή ΚΟΣΜΙΤΗΣ;
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Προβληθείτε στις 
σελίδες μας

με μία συνδρομή 
της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052

press@ebdomi.com

Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης 

δ ι δ ά σ κ ε ι

πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

Χριστίνα Γκουντέλια, κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hotmail.com

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr
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Αυτές τις ημέρες, 19 Οκτωβρίου 1964, κάνει

πρεμιέρα στο θέατρο «Ρεξ» της Αθήνας το

λαϊκό ορατόριο του Μίκη Θεοδωράκη

«Άξιον Εστί» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη.

Με αφορμή την φετεινή επέτειο, κάνουμε

μια αναδρομή για το πως γράφτηκε αυτό το

μουσικό έργο, μνημείο του ελληνικού

πολιτισμού, στο οποίο συναντήθηκαν η

μεγάλη μουσική έμπνευση του Μίκη

Θεοδωράκη με την υψηλότερη ίσως κορυφή

της ποίησης του Οδυσσέα Ελύτη.

Ετσι έγραψα το «Άξιον Εστί»

Ο Οδυσσέας Ελύτης, εξηγεί σε μια συνέντευξή του,

πως έγραψε το «Άξιον Εστί»:
«Όσο κι αν μπορεί να φανεί παράξενο, την αρχική
αφορμή να γράψω το ποίημα μού την έδωσε η διαμονή
μου στην Ευρώπη τα χρόνια του ’48 με ’51. Ήταν τα
φοβερά χρόνια, όπου όλα τα δεινά μαζί – πόλεμος,
κατοχή, κίνημα, εμφύλιος – δεν είχαν αφήσει πέτρα
πάνω στη πέτρα. Θυμάμαι την ημέρα που κατέβαινα να
μπω στο αεροπλάνο, ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε
σε ένα ανοιχτό οικόπεδο. Το αυτοκίνητό μας
αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή και βάλθηκα
να τα παρατηρώ. Ήτανε κυριολεκτικά μες τα κουρέλια.
Χλωμά, βρώμικα, σκελετωμένα με γόνατα
παραμορφωμένα, με ρουφηγμένα πρόσωπα.
Τριγυρίζανε μέσα στις τσουκνίδες του οικοπέδου
ανάμεσα σε τρύπιες λεκάνες και σωρούς σκουπιδιών.
Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που έπαιρνα από την
Ελλάδα. Και αυτή, σκεπτόμουνα, ήταν η μοίρα του
Γένους που ακολούθησε το δρόμο της Αρετής και
πάλαιψε αιώνες για να υπάρξει. 
Πριν περάσουν 24 ώρες περιδιάβαζα στο Ουσί της
Λωζάννης, στο μικρό δάσος πλάι στη λίμνη. Και ξαφνικά
άκουσα καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ήταν τα
Ελβετόπαιδα που έβγαιναν να κάνουν την καθημερινή
τους ιππασία. Αυτά που από πέντε γενεές και πλέον, δεν
ήξεραν τι θα πει αγώνας, πείνα, θυσία. Ροδοκόκκινα,
γελαστά, ντυμένα σαν πριγκηπόπουλα, με συνοδούς

που φορούσαν στολές με χρυσά κουμπιά, περάσανε από
μπροστά μου και μ’ άφησαν σε μια κατάσταση που
ξεπερνούσε την αγανάκτηση.

«Συντριβή μπροστά στην αδικία»
Ήτανε δέος μπροστά στην τρομακτική αντίθεση,
συντριβή μπροστά στην τόση αδικία, μια διάθεση να
κλάψεις και να προσευχηθείς περισσότερο, παρά να
διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις. Ήτανε η δεύτερη φορά
στη ζωή μου – η πρώτη ήτανε στην Αλβανία – που
έβγαινα από το άτομό μου, και αισθανόμουν όχι απλά
και μόνο αλληλέγγυος, αλλά ταυτισμένος κυριολεκτικά
με τη φυλή μου. Και το σύμπλεγμα κατωτερότητας που
ένιωθα, μεγάλωσε φτάνοντας στο Παρίσι. Δεν είχε
περάσει πολύς καιρός από το τέλος του πολέμου και τα
πράγματα ήταν ακόμη μουδιασμένα. Όμως τι πλούτος
και τι καλοπέραση μπροστά σε μας! Και τι μετρημένα
δεινά επιτέλους μπροστά στα ατελείωτα τα δικά μας!
Δυσαρεστημένοι ακόμα οι Γάλλοι που δεν μπορούσαν
να ‘χουν κάθε μέρα το μπιφτέκι και το φρέσκο τους
βούτυρο, δυσανασχετούσαν. Υπάλληλοι, σωφέρ,
γκαρσόνια, με κοιτάζανε βλοσυρά και μου λέγανε:
“εμείς περάσαμε πόλεμο Κύριε! Κι όταν καμιά φορά
τολμούσα να ψιθυρίσω ότι ήμουν Ελληνας κι ότι
περάσαμε κι εμείς πόλεμο με κοιτάζανε παράξενα: α, κι
εσείς έ;” Καταλάβαινα ότι ήμασταν αγνοημένοι από
παντού και τοποθετημένοι στην άκρη-άκρη ενός χάρτη
απίθανου. Το σύμπλεγμα κατωτερότητας και η δεητική
διάθεση με κυρίευαν πάλι. Ξυπνημένες μέσα μου
παλαιές ενστικτώδεις διαθέσεις άρχισαν να
αναδεύονται και να ξεκαθαρίζουν.

«Διαμαρτυρία για τ’ άδικο»
Η παραμονή μου στην Ευρώπη με έκανε να βλέπω πιο
καθαρά το δράμα του τόπου μας. Εκεί αναπηδούσε πιο
ανάγλυφο το άδικο που κατάτρεχε τον ποιητή. Σιγά-σιγά
αυτά τα δύο ταυτίστηκαν μέσα μου. Το επαναλαμβάνω,
μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά έβλεπα καθαρά ότι
η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ό,τι
και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους
ανθρώπους – και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του
χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος
σπινθήρας, ήταν το πρώτο εύρημα. Και η ανάγκη που
ένιωθα για μια δέηση, μου ‘δωσε ένα δεύτερο εύρημα.
Να δώσω, δηλαδή, σ’ αυτή τη διαμαρτυρία μου για το
άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Κι έτσι
γεννήθηκε το «Άξιον Εστί».

Έτσι συναντηθήκαμε με τον Ελύτη

Aπό τις σημειώσεις του Μίκη Θεοδωράκη, μαθαίνουμε

πως ήρθε σε επαφή με τον Ελύτη, πως μελοποίησε το

«Άξιον Εστί», μέχρι το πως έφτασαν στην ηχογράφηση

και την πρώτη του παρουσίαση:

«Τότε ακριβώς, κάποιο μεσημέρι, στο όρθιο του
Λουμίδη, μπροστά στο ΠΑΛΛΑΣ, εκεί που έπινε τον
μοναδικό καφέ εσπρέσο η αθηναϊκή ιντελιγκέντσια,
Σεπτέμβριο νομίζω του 1960, με πλησίασε ο Οδυσσέας
Ελύτης. Αφού μου μίλησε για το πόσο εκτιμά την

προσπάθειά μου και πόσο αγάπησε τον ΕΠΙΤΑΦΙΟ,
πρόσθεσε:
– Τελείωσα το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, το έργο της ζωής μου,

νομίζω. Θα ΄θελα να σας το έστελνα κάπου, γιατί κάτι

μου λέει ότι θα σας εμπνεύσει…

Αφού τον ευχαρίστησα, έγραψα τη διεύθυνσή μου στο
Παρίσι και του την έδωσα: Rue de la Fontaine au Roi
(«Βασιλική Πηγή»)! Πιο συμβολική ονομασία δεν
μπορούσε πράγματι να βρεθεί για κείνη την εποχή)».

Δεν πέρασε μήνας κι ο παριζιάνος ταχυδρόμος άφησε

στο θυρωρείο το φρεσκοτυπωμένο βιβλίο του Ελύτη.

Και γράφει ο Μίκης Θεοδωράκης: «Αφού το ρούφηξα

μονομιάς, απ’ την πρώτη ως την τελευταία λέξη,

βάλθηκα να το μελοποιήσω. Ίσως στην αρχή να είχα την

πρόθεση να μην αφήσω απέξω κανένα στίχο… Μετά

συνειδητοποίηση που η σύνθεση που θα προέκυπτε, θα

είχε σίγουρα διάρκεια δεκάδων ωρών. Εξάλλου στίχοι

όπως το “Ένα το Χελιδόνι”, “Της Αγάπης αίματα”,
“Ανοίγω το στόμα μου”, “Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ”,
“Ναοί στο σχήμα τ’ ουρανού”… με τράβηξαν σα

μαγνήτες. Τους μελοποίησα αμέσως κι άρχισα πάλι να

τους τραγουδώ προς μεγάλη χαρά της μικρής

Μαργαρίτας και απελπίζοντας τη Μυρτώ μέσα σε κείνο

το μικροσκοπικό δωμάτιο, στο οποίο έπρεπε να τα

κάνουμε όλα. Να τρώμε, να ταΐζουμε τα παιδιά, να

μελετάμε, να γράφω μουσική. Η κουζίνα δεν μας

χωρούσε ούτε όρθιους. Η μπανιέρα ήταν φουσκωτή. Το

αποχωρητήριο στην αυλή της πολυκατοικίας και το

υπνοδωμάτιο μόλις και μετά βίας χωρούσε το κρεβάτι

μας. Πρέπει ακόμα να πω ότι τα περισσότερα έπιπλα τα

φτιάξαμε οι ίδιοι με υλικά που αγοράσαμε από το

σουπερμάρκετ.

Ο Μπαχ και οι ψαλμωδίες
Λίγο λίγο η μορφή της νέας μου σύνθεσης άρχισε να

ξεκαθαρίζει στο μυαλό μου. Πρέπει να είχα δύο

πρότυπα: Το ένα ήταν τα ορατόρια του Μπαχ. Εκεί που

έχουμε τις άριες, τα ρετσιτατίβα και τα κοράλ. Το άλλο

ήταν η λειτουργία, όπου έχουμε τις ψαλμωδίες των

ιερέων, την ανάγνωση των Ευαγγελίων και τα τροπάρια

του δεξιού και του αριστερού ψάλτη. Τρία βασικά

στοιχεία και στις δύο περιπτώσεις. Αυτά υπήρχαν στο

ποίημα του Ελύτη. Έπρεπε τώρα η τελική επιλογή μου

να επεκταθεί σε όλο το έργο, ώστε να μη χαθεί η

ενότητά του και να μην προδοθεί ο στόχος του ποιητή:

Η ΓΕΝΕΣΙΣ, ΤΑ ΠΑΘΗ και ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ θα έπρεπε

Έτσι γεννήθηκε το «Άξιον Εστί»!
Ο Οδυσσέας Ελύτης αφηγείται πώς το έγραψε
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να αντιπροσωπεύονται αναλογικά έτσι ώστε να μη

χαλάσει η ισορροπία του έργου.

Όλες μου αυτές τις σκέψεις άρχισα να τις γράφω και να

τις στέλνω στον Ελύτη. Εκείνος μου απαντούσε… Το

έργο προχωρούσε… Όμως ήμουν τάχα ώριμος για να

περάσω απ΄το Τραγούδι και τον Κύκλο Τραγουδιών στο

Ορατόριο; Θα χρησιμοποιούσα συμφωνική ορχήστρα;

Και πώς; Θα έβαζα και χορωδία; Με ποια εναρμόνιση;

Ποιες άλλες τεχνικές; Άντεχε τάχα η αντίστιξη σ΄ένα

έργο που ήθελα να παραμείνει λαϊκό;

Έχω γράψει έκτοτε πολλά για το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Εδώ

σ΄αυτές τις «βιογραφικές» σημειώσεις, που αφορούν

την ταυτότητα των έργων και κυρίως τις συνθήκες μέσα

στις οποίες γράφτηκαν, δεν έχω να πω πολλά πράγματα.

Όπως βλέπετε, το βάζω τελευταίο στην Α΄Περίοδο

(1960-1965), γιατί πράγματι τότε –δηλαδή τέλος του ΄60

και αρχές του ΄61- άρχισε και τέλειωσε η σύνθεσή του,

όμως για να το ολοκληρώσω, χρειάστηκα άλλα τρία

χρόνια…

Εκ των υστέρων παρατηρώ ότι η ενορχήστρωση μπορεί

να ήταν πιο σωστή και ενδεδειγμένη, στα όριά της, ώστε

να μη χαθεί ο «ελληνολαϊκός» χαρακτήρας, που

κυριαρχούσε τότε στις συνθέσεις μου. Είχε όμως

πολλές προχειρότητες, που δείχνουν ότι μου έλειπε ο

χρόνος που απαιτεί η δουλειά της ενορχήστρωσης… Αν

θα έπρεπε να χαρακτηρίσω το ρυθμό της ζωής μου

εκείνο τον καιρό, θα ΄λεγα “χωρίς ανάσα”.

Η εποχή
Μουσική φιλμ στο Λονδίνο, αρχαίες τραγωδίες στην

Επίδαυρο, φωνοληψίες στην Αθήνα, περιοδείες στην

Ελλάδα, θεατρικά έργα μέσα στην ίδια περίοδο

(ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ, ΕΝΑΣ ΟΜΗΡΟΣ, ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΩΝ, ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ και

ΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΗ, μόνο από το καλοκαίρι του 1962 ως το

επόμενο καλοκαίρι του 1963), δημιουργία της Μικρής

Ορχήστρας Αθηνών (1962).

Στην πολιτική, η κίνηση ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ και

τέλος, στο αποκορύφωμα μετά τη δολοφονία του

Λαμπράκη, το Κίνημα των Λαμπράκηδων και η εκλογή

μου ως Βουλευτού Πειραιώς (1964). Η πρώτη εκτέλεση

του ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τον Μάρτιο του 1964 στο REX

συμπίπτει με τις εκλογές, στις οποίες πήρα μέρος κι

εγώ, υποψήφιος Βουλευτής της ΕΔΑ στη Β΄Πειραιώς,

στην έδρα του Γρηγόρη Λαμπράκη.

Το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το έπαιζα συχνά στο πιάνο απ΄το 1962

και πέρα, που εγκατασταθήκαμε στο σπίτι μας στη Νέα

Σμύρνη. Θυμάμαι μια ξεχωριστή ακρόαση: ο Γιώργος

Σαββίδης και η γυναίκα του η Λένα, μαζί τους νομίζω κι

ο Λέων Καραπαναγιώτης, που θέλανε σώνει και καλά

να το μαγνητοφωνήσουν. Πρέπει να υπάρχει αυτή η

ταινία σε μεγάλο revox, που ζύγιζε πολλά κιλά και που

το κουβάλησαν για το σκοπό αυτό. Εκτός και αν την έχει

καταστρέψει ο σκόρος των παθών μας…

Δεν ήταν όμως μόνο οι δικοί μου προβληματισμοί που

καθυστέρησαν τόσο πολύ την παρουσίαση του έργου…

Ήταν κυρίως, θα΄λεγα, το γεγονός ότι δεν ήθελα να

χάσω την επαφή μου με το μεγάλο κοινό, που περίμενε

με πάθος, ποιο θα ήταν το επόμενο έργο μου.

Πρωτομίλησα στον Πηλιχό απ΄τα 1960 κιόλας για το

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ.

Μουσικές φόρμες και ιδεολογικές αναζητήσεις
Στο μεταξύ, το κοινό που αγαπούσε τη μουσική μου

πλήθαινε συνεχώς, μα προπαντός ωρίμαζε. Έργα, όπως

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ, έδειχναν

καθαρά πως σκοπός μου ήταν να πάω πιο μακριά, σε

νέες φόρμες μουσικές και σε αναζητήσεις ιδεολογικές.

Πρέπει να πω ότι υπήρξε μεγάλη ζύμωση, χάρη –όπως

τόνισα- στην ύπαρξη φωτισμένων δημοσιογράφων, που

τους συγκαταλέγω πάντα μέσα στους βασικούς

παράγοντες για την επιτυχία εκείνης της προσπάθειας.

Στα 1962, με την ίδρυση της Μικρής Ορχήστρας Αθηνών,

το κοινό μου, δηλαδή οι απλοί πολίτες, αρχίζουν να

μυούνται στη συμφωνική μουσική. Δεν ήταν μια απλή

επιθυμία μου να διευθύνω συμφωνικά έργα. Το έκανα

γιατί θεωρούσα ότι η μύηση του απλού ακροατή στον

συμφωνικό ήχο και τις συμφωνικές φόρμες ήταν

απαραίτητη προϋπόθεση για να κατανοήσει έργα όπως

το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Δηλαδή έντεχνα έργα κι από την άποψη

του λόγου κι απ΄το πρίσμα του ήχου, που όμως έπρεπε

να στηρίζονται γερά πάνω στη ζωντανή παράδοση,

όπως την εξέφραζε εκείνη την εποχή ένα λαϊκό κοινό,

ευαίσθητο, ευγενικό, διψασμένο για ομορφιά και

αλήθεια, πράγματα που γεννούσαν μέσα του μια

πρωτόφαντη ψυχική δυναμική. Έτσι, όταν έπεσε σαν

σπόρος το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, έπεσε μέσα σε πλούσιο και

εύφορο χώμα.

Στα δικαστήρια…
Όταν από δικής μου πλευράς όλα ήταν έτοιμα –περί το

τέλος του 1963- μίλησα στην Εταιρεία για τη

δισκογράφηση. Και, ω! της μεγάλης εκπλήξεως, εκείνη

είπε όχι! Τους λόγους (οικονομικούς; πολιτικούς;) τους

παραμερίζω αυτή τη στιγμή. Τι να κάνω; Στο συμβόλαιό μου

υπήρχε μια παράγραφος, που υποχρέωνε την Εταιρεία να

δισκογραφεί ένα μεγάλο συμφωνικό μου έργο κάθε χρόνο.

Έτσι είχε γίνει με τη ΣΟΥΙΤΑ Νο 1, που ηχογραφήθηκε στα

1961 στο Στρασβούργο με τον Σαρλ Μπρικ και

κυκλοφόρησε στην Αθήνα.

Αργότερα ηχογραφήσαμε τις 2 ΣΟΝΑΤΙΝΕΣ για πιάνο, το

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ και το ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΡΑΝΟΣ. Έτσι ,

σχεδόν μπροστά στην πόρτα των δικαστηρίων, η Εταιρεία

υποχρεώθηκε με βαριά καρδιά να δεχτεί την ηχογράφηση

ενός έργου, που όπως αποδείχθηκε, θα γέμιζε τα ταμεία

της. Για πολλούς αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ έγινε το πιο εμπορικό από όλα μου τα έργα.

Όχι όμως για μένα. Γιατί είχα δουλέψει επίμονα και σωστά

προετοιμάζοντας το κοινό, έτσι που να μην μπορεί να πει

κανείς αν το κοινό εκείνου του καιρού ήταν άξιον του

έργου ή το έργο άξιον του κοινού. («Άξιον το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

σου», μου έγραψε ο Γεώργιος Παπανδρέου, όταν άκουσε

το δίσκο. «Όμως ανάξιο να ανήκεις στην παράταξη εκείνη

που αρνείται την Ελευθερίαν, την οποίαν υμνείς»).

Ηχογράφηση μετ΄ εμποδίων
Προσπάθησα να βρω μια χορωδία που να τραγουδά όσο

γίνεται πιο απλά. Η Θάλεια Βυζαντίου κατανόησε ευθύς το

έργο και την πρόθεσή μου αυτή. Ο Χορός ήταν ο

οποιοσδήποτε. Ήταν οι φωνές οι συνηθισμένες, όταν

τραγουδούσαν σε παρέες όλοι μαζί. Γιατί θα πρέπει να πω

εδώ, ότι εκείνη την εποχή τύχαινε ν΄ακούω τραγούδια μου

σε υπέροχες εκτελέσεις, όχι μόνο στις ταβέρνες και στις

συγκεντρώσεις, αλλά τη νύχτα σε καντάδες στους

σκοτεινούς δρόμους, ιδιαίτερα στην επαρχία, όπου οι

τραγουδιστές ήσαν δεκάδες. Έτσι θα μου μείνει αξέχαστη

μια βραδιά στο Αγρίνιο, στα 1966, που μετά από κάποια

συνεστίαση, βγαίνοντας από το εστιατόριο, βρεθήκαμε

μπροστά σε μια παρόμοια συντροφιά, που τραγουδούσε

χορωδιακά το ΡΟΔΟΣΤΑΜΟ. Αξέχαστο είναι επίσης για

όσους ζήσαμε στον Ωρωπό, κάποιο βράδυ, που καθώς το

φεγγάρι πρόβαλε σαν ένα τεράστιο ταψί μέσα από το

πέλαγο, πιαστήκαμε χέρι χέρι όλοι οι εξόριστοι και

βαδίζοντας προς τη θάλασσα, κοιτώντας το φεγγάρι,

αρχίσαμε αυθόρμητα να τραγουδάμε το Ο ΚΗΠΟΣ

ΕΜΠΑΙΝΕ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.

Στα 1964 η φωνή του Μπιθικώτση βρισκόταν στον

κολοφώνα της. Κάναμε αμέτρητες πρόβες στο γραφείο

μου στη Νέα Σμύρνη, μαζί και οι τέσσερις πιστοί μουσικοί

μου, ο Λάκης Καρνέζης, ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο

Γιάννης Διδίλης και ο Βαγγέλης Παπαγγελίδης.

Τη μέρα που γράφαμε τα τραγούδια του ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ στο

στούντιο της Κολούμπια, θυμάμαι πως είχε έρθει κάποιο

σχολείο κι εγώ είπα στα παιδιά να καθίσουν στο πάτωμα

ήσυχα να παρακολουθήσουν τη φωνοληψία. Οι άλλοι δεν

ήθελαν από φόβο μήπως γίνουν θόρυβοι, όμως εμένα μου

άρεσε που το ΕΝΑ ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ θα γραφόταν οριστικά

πάνω στο δίσκο με φόντο την ανάσα και τα χτυπήματα της

καρδιάς των παιδιών. Μπορεί να μην ακούγονται. Όμως

ποιος δεν θα αισθάνεται;

«Δεν το έβαζα κάτω…»
Στην Κολούμπια γράψαμε μόνο τον Μπιθικώτση και τη

Λαϊκή Ορχήστρα. Για τα υπόλοιπα, ορχήστρα, χορωδία,

βαρύτονος και «αρχαίος χορός» (απαγγελία), η Εταιρεία

αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το κινηματογραφικό

Στούντιο Άλφα. Πρέπει να πω ότι στην Κολούμπια όλες τις

εγγραφές τις έκανε ο υπέροχος ηχολήπτης

Κανελλόπουλος,                               Συνέχεια στη σελ. 18

Το έργο - μνημείο του ελληνικού πολιτισμού
Και ο Μίκης Θεοδωράκης αφηγείται πως το μελοποίησε

Οι συντελεστές του «Άξιον Εστί» μετά την πρεμιέρα στο
«Ρεξ» (19 Οκτωβρίου 1964). Από αριστερά: Θόδωρος
Δημήτριεφ, Οδυσσέας Ελύτης, Μίκης Θεοδωράκης,
Μάνος Κατράκης, Γρηγόρης Μπιθικώτσης.
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Συνέχεια από τη σελ. 17

ενώ στο Άλφα συνεργάστηκα με τον Δεσποτίδη σε άθλιες

συνθήκες, γιατί αυτός δεν μας έβλεπε. Ήταν ψηλά σ΄ένα

καμαράκι.

Και το χειρότερο, η εγγραφή δεν μπορούσε να γίνει παρά μόνο

επάνω στο λεγόμενο περφορέ, δηλαδή στο ηχητικό μέρος του

φιλμ. Η χορωδία τραγουδούσε play back επάνω στην

ηχογράφηση της Κολούμπια. Δεν υπήρχαν ακουστικά. Ο ήχος

έβγαινε μέσα από ένα μεγάφωνο, με αποτέλεσμα ο

συντονισμός να γίνεται προβληματικός, καθώς οι χορωδοί δεν

άκουγαν καλά. Άλλωστε αυτές οι αδυναμίες φαίνονται καθαρά

στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο βαρύτονος –τον αποκαλώ Ψάλτη- επιλέχτηκε μέσα από τους

ηθοποιούς του χορού του ΑΙΑΝΤΑ, μιας και είχαμε

συνεργαστεί και τους γνώριζα έναν-έναν. Διάλεξα τον

Θόδωρο Δημήτριεφ και παράλληλα χρησιμοποίησα ολόκληρο

το Χορό στις ομαδικές απαγγελίες που ηχογραφήθηκαν με την

άμεση επίβλεψη του Ελύτη.

Η Ορχήστρα ήταν φυσικά η Μ.Ο.Α. με την προσθήκη των

πνευστών και των κρουστών. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή

της εγγραφής στο ΝΑΟΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ: ο

φαγγοτίστας σηκώθηκε να φύγει κι όταν τον ρώτησα με

νοήματα «γιατί;», αυτός έδειχνε με τα δάχτυλά του χρήματα…

Πράγματι, η Εταιρεία δεν τους είχε πληρώσει και οι μουσικοί,

όπως και οι χορωδοί, έφευγαν απ΄τη μέση της δουλειάς.

Όμως εγώ δεν το έβαζα με τίποτε κάτω. Γνώριζα ότι από

τεχνική άποψη η εγγραφή ενός τέτοιου έργου δεν θα έφτανε

ούτε στο 50% της αρτιότητας. Παράλληλα όμως ήμουν

πεπεισμένος ότι έστω και έτσι, τεχνικώς ατελές, το έργο θα

μιλούσε με την ψυχή του και με την αλήθεια του. «Ο κόσμος
ποτέ δεν ακούει με τ΄αυτιά του» μ΄άρεσε να λέω πάντα.

«Ακούει με τη φαντασία του. Αν έχει».

Ο Κατράκης
Έμενε ο Αναγνώστης. Για μένα δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη:

Μάνος Κατράκης. Δεν θυμάμαι ποια ήταν τότε η άποψη του

Ελύτη. Ίσως κι αυτός συμφώνησε απ΄την αρχή. Είχε και αυτός

τις φιλίες και τις προτιμήσεις του. Κι ας μην ξεχνάμε πως ο

Κατράκης τότε ήταν κόκκινο πανί. Πόσοι άλλοι άραγες

ηθοποιοί και καλλιτέχνες είχαν πάει στο Μακρονήσι;

Περάσαμε ώρες πολλές ο Ελύτης, ο Κατράκης κι εγώ, στο

στούντιο της Κολούμπια, έως ότου βρεθεί το σωστό ύφος, που

να ταιριάζει με την ποίηση, αλλά και με τον γενικό ήχο του

έργου. Η ιδέα του Αναγνώστη, δηλαδή η παρουσίαση κειμένων

στο δίσκο ήταν δική μου. Και γιατί, όπως είπα, ήθελα να είμαι

πιστός στη μορφή της εκκλησιαστικής παράδοσης, δηλαδή στη

λειτουργία, αλλά και γιατί πίστευα ότι το μεγάλο κοινό θα

πρέπει να μυηθεί στον ποιητικό λόγο, όταν μάλιστα είχε να

κάνει με τη μνήμη του λαού μου, που λέει και ο ποιητής.

Ήθελα οι επόμενες γενιές να έχουν σαν Ευαγγέλιό τους τα

σύγχρονα πάθη της φυλής: την Αλβανία, την Αντίσταση και

τον Εμφύλιο.

Αρνητικές οι πρώτες αντιδράσεις

Μόλις τέλειωσε το μοντάζ του έργου, ο Τάκης Λαμπρόπουλος

πήρε ένα δίσκο-δείγμα να τον πάει στου Φλόκα, στο ιερατείο

της διανόησης, όπου σύχναζε και ο Ελύτης. Είχε αγωνία να

δει τι σκέπτονται, γιατί ο ίδιος, όπως φαίνεται, διατηρούσε

πολλές αμφιβολίες. Γνώριζε άλλωστε από πρώτο χέρι τις

αντίξοες συνθήκες εργασίας, που τόσο βάραιναν την τεχνική

αρτιότητα του έργου.

Φαίνεται πως η ακρόαση του δείγματος ήταν άκρως αρνητική. 

― Δεν πρέπει να τον βγάλουμε, μου λέει. 

― Όσοι τον άκουσαν, είπαν πως ο κόσμος θα γελάσει με το

αποτέλεσμα.

Πιο πολύ απ΄όλους, όπως ήταν φυσικό, είχε επηρεαστεί ο

ίδιος ο Ελύτης, του οποίου η εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου

και στο έργο κλονίστηκε.

Όμως εγώ επέμενα. Έτσι φτάσαμε στο εξώφυλλο. Ο Γιάννης

Τσαρούχης είχε διαφορετική γνώμη ακούγοντας το δείγμα.

Γνώμη που την εξέφρασε με τον θαυμάσιο πίνακα που του

ενέπνευσε το έργο και που τον χρησιμοποιήσαμε για

εξώφυλλο.

Και ενώ γίνονταν όλα αυτά, εγώ ως Πρόεδρος των

Λαμπράκηδων ήμουν υποχρεωμένος να ταξιδεύω σ΄όλη την

Ελλάδα. Να περιοδεύω στα χωριά. Να παίρνω μέρος σε

ατελείωτες συσκέψεις και συγκεντρώσεις. Να αρθρογραφώ

και φυσικά να γράφω και να ηχογραφώ τραγούδια.

Μπιθικώτσης: Όχι, μην το κάνεις
Με τη λήξη της ηχογράφησης δέχτηκα να μπω υποψήφιος της

ΕΔΑ στις εκλογές Μαρτίου 1964. Oι δικοί μου δεν ήθελαν

ν΄ακούσουν για κάτι τέτοιο. Πήγα στον Μπιθικώτση, που μόλις

είχε νοικιάσει ένα σπίτι στην Άνω Νέα Σμύρνη με θέα στη

θάλασσα.

― Γρηγόρη, το και το. Εσύ τι λες;

― Όχι, μου λέει, μην το κάνεις. Γιατί θα χάσεις αυτό το αγνό

που έχεις.

Για να πούμε και του θεού το δίκιο, δεν τον άκουσα, όπως δεν

άκουσα ποτέ και τους υπόλοιπους συνεργάτες μου, με

αποτέλεσμα να δέχονται πάνω τους και πάνω στην καριέρα

τους τις αρνητικές επιπτώσεις από τις δικές μου πολιτικές

πρωτοβουλίες. Κι έτσι εξηγείται σ΄ένα μεγάλο βαθμό, το ότι

οι ερμηνευτές μου, που ξέρω καλά πόσο με αγαπούν και

προπαντός πόσο αγαπούν τα τραγούδια μου, που έγιναν και

δικά τους, κάπου κλώτσησαν μέσα τους, διαμαρτυρήθηκαν,

αγανάκτησαν και αρκετές φορές φτάσανε ως το άλλο άκρο:

να με μισούν και να με αποδοκιμάζουν δημόσια. Πάντοτε όμως

θα πιστεύω ότι αυτό είναι το μίσος της αγάπης.

Εκλογές και πρεμιέρα

Τότε και μέσα στην προεκλογική θύελλα, κάναμε τις πρόβες

για την πρώτη εκτέλεση του ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ μπροστά σε κοινό.

Έγινε στο REX, σ΄ένα κατάμεστο θέατρο. Η αγωνία και η

συγκίνηση, μεγάλη. Ο Ελύτης στα παρασκήνια πήγαινε πάνω-

κάτω. Ο Γρηγόρης και ο Δημήτριεφ, σφιγμένοι. Ο Κατράκης

υπερσυγκινημένος, δεν απόφυγε τον στόμφο. Η χορωδία

τρακαρισμένη. Τέλος χαιρετήσαμε όλοι κάμποσες φορές στη

σκηνή. Συμφωνήσαμε πάντως πως η υποδοχή δεν ήταν τόσο

θερμή όσο την περιμέναμε.

Να όμως που κυκλοφορεί ο δίσκος και αμέσως γίνεται

ανάρπαστος. Πού οι τεχνικές ατέλειες και πού η φυγή των

τενόρων και του φαγκότου μέσα στη φωνοληψία… Είπαμε, ο

κόσμος άκουγε με τη φαντασία του. Και φαίνεται πως

εκείνους τους καιρούς ο ελληνικός λαός διέθετε φαντασία,

ευαισθησία, δίψα για το καινούργιο και προσήλωση στην

ιστορική του μνήμη.

«Το χωριό μ΄έστειλε ν΄ αγοράσω το δίσκο…»

Βρίσκομαι το φθινόπωρο του 1964 στις Σέρρες για συναυλία.

Οι φαντάροι ουρά μπροστά στο θέατρο, δεν έχουν λεφτά για

εισιτήριο. Λέω: «να μπούνε τζάμπα». Λέει ο εφοριακός,

καθοδηγημένος απ΄τους ασφαλίτες που είναι πλάι του,

«πρέπει να πληρώσουν το φόρο». «Μετράτε κεφάλια και

πληρώνω εγώ», τους απαντώ.

Εκείνη τη στιγμή, μπροστά στο δισκάδικο που ήταν απέναντι

απ΄το θέατρο, βλέπω να σχηματίζεται μια μεγάλη ουρά.

― Περί τίνος πρόκειται; Ερωτώ.

― Ήρθε ο δίσκος του ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ.

Χάρηκα. Τότε βλέπω να μπαίνει πίσω πίσω στην ουρά ένας

χωριάτης μαζί με το μουλάρι του. Περίεργο. Τον πλησιάζω.

― Πατριώτη, του λέω, γιατί κάθεσαι στην ουρά; Τι πουλάνε

στο μαγαζί;

Αφού με κοίταξε από πάνω ως κάτω, τέλος αποφάσισε να μου

μιλήσει. Είχε, φαίνεται, το φόβο πως μπορεί να είμαι

αστυνομικός.

― Μάθαμε στο χωριό ότι σήμερα θα ΄ρθει στις Σέρρες το

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ και το χωριό μ΄έστειλε ν΄αγοράσω το δίσκο…

― Ά! του είπα, σ΄ευχαριστώ για την πληροφορία.

Και σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή « Άραγες υπάρχει τίποτα πιο
σημαντικό να κάνεις στη ζωή σου; Μήπως αυτό είναι η
κορυφή;…».

Γρηγόρης Μπιθικώτσης 

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης,  πως ήρθε σε επαφή με το «Άξιον

Εστί», τις αμφιβολίες του και το πως πείσθηκε να το

τραγουδήσει:

«Με παίρνει τηλέφωνο ο Μίκης: 

― Γρηγόρη σε θέλω.

Εχουμε ήδη κάνει τον “Επιτάφιο” και κάτι άλλα, δύσκολα βέ-

βαια αλλά κάπου τα βρήκα μαζί του. Πάω λοιπόν στη Νέα

Σμύρη που μένει, κάθεται στο πιάνο κι αρχίζει να παίζει. Ταυ-

τόχρονα πατάει το μαγνητόφωνο και γράφει. Ρωτάω:

― Τί είναι αυτά; 

― Άστον να γράφει...

Δεν του μιλάω καθόλου, κάθομαι στον καναπέ κι εκείνος λέει

συνέχει πέντε τραγούδια και μου δίνει την κασέτα. Το παίρνω

και πάω στο σπίτι. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Τα κλειδώνω σε

ένα δωμάτιο μαζί με το μαγνητόφωνο και φοβόμουν το δω-

μάτιο. 

Του λέω: θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο όποτε νομίζω ότι μπορώ

να σου μιλήσω και να σου πω “τα λέω ή δεν τα λέω. Τα κατά-

λαβα ή δεν τα κατάλαβα. Μη με πάρεις εσύ” 

“Θα τα καταφέρεις και θα τα πεις πολύ ωραία” μου απαντάει ο

Μίκης.

“imerodromos.gr

για την αντιγραφή Νίκος Γεωργόπουλος

«Το χωριό μ΄έστειλε ν΄ αγοράσω το δίσκο…»
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ΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙ-
ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιο-
κτήτες να προσέλθουν στο Δημαρ-

χείο Ραφήνας Πικερμίου, Αραφανί-
δων Αλών 12, Ραφήνα, τις εργάσι-
μες ημέρες από τις 9.00 έως τις
13.00, εντός δεκαπέντε (15) ημερο-
λογιακών ημερών από την τελευ-
ταία δημοσίευση της παρούσης
πρόσκλησης, προκειμένου να λά-
βουν γνώση της υπ. Αρ. υπ’ αρ.
245/2016 Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά  την τροπο-
ποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.
107A στον οικισμό Καλλιτεχνούπο-
λης της Δ.Ε. Ραφήνας του Δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου για αλλαγή
χρήσης γης και καθορισμό όρων
δόμησης για την χωροθέτηση και
κατασκευή σχολικής μονάδας. 

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

Π. Καλφαντής
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ



Παραδίδονται

Μαθηματικά
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ με 30χρονη πείρα

παραδίδει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου και υποψηφίους. 

Περιοχές Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης.

Τηλ. 210 8957.077, 6994201212.

Μαθήματα Μουσικής
Η Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών Αριστο-

τέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης Χριστίνα Γκουντέλια

διδάσκει: πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ - Αρμονία - Αντίστιξη - Ανώ-

τερα θεωρητικά

κινητό 6973 063821,  christy1985.mus@hotmail.com

ΖΗΤEITAI ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια έως 35 ετών, κάτοικος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας για

6ήμερη απασχόληση.

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης τηλ. 2108962416,

ώρες επικοινωνίας ΔΕ-ΠΑ 10:00-16:00.

Αναλαμβάνει
Κυρία Ελληνό-Αμερικάνα αναλαμβάνει φύλαξη παι-

διών, μελέτη ελληνικών -αγγλικών, μεταφορά στο

σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λ.π.

Περιοχή Βουλα, Γλυφαδα, Βουλιαγμενη. 

Τηλ.: 6974096059

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Nέα  επιδείνωση  στο βιοτικό επίπεδο των συνταξιού-

χων επιφέρουν τα 11 ψαλίδια του νόμου Κατρούγκα-

λου. Ο κίνδυνος και νέων μελλοντικών περικοπών  στις

συντάξεις είναι σοβαρός αν δεν υπάρξει οικονομική

ανάκαμψη και εισροή νέων πόρων στο ασφαλιστικό σύ-

στημα, τονίζει το Ενιαίο Δίκτυο  Συνταξιούχων παρα-

τηρώντας ότι:

1. Σήμερα οι  6 στους 10 συνταξιούχους στη χώρα μας

παίρνουν σύνταξη κάτω από 700 ευρώ και μάλιστα το

44.8% των συνταξιούχων παίρνουν μηναία σύνταξη

κάτω από το όριο σχετικής  φτώχειας των 665 ευρώ. Σε

απόλυτους αριθμούς 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι λαμβά-

νουν σύνταξη που δεν ξεπερνά το ποσό των 665 ευρώ

και η οποία αποτελεί -σύμφωνα με την Ελληνική Στατι-

στική Αρχή- το σταθερό όριο σχετικής φτώχειας.

2. Το 52% των λαϊκών νοικοκυριών στη χώρα μας, λόγω

της  υψηλής ανεργίας και της φτώχειας που προκαλούν

τα μνημόνια, ζουν από τις συντάξεις των ηλικιωμένων

μελών τους.

3. Από 20% έως και άνω του 50% μειώθηκαν οι συντά-

ξεις των ήδη συνταξιούχων μέσα από 13 συνεχείς ει-

δικές ή άλλες πρόσθετες εισφορές-περικοπές που επι-

βλήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία  χρό-

νια σε σημείο πλέον οι συντάξεις να αποτελούν

φιλοδωρήματα. Παρόλο που οι συνταξιούχοι έχουν

υποστεί τις 13 μνημονικές περικοπές τα  ασφαλιστικά

ταμεία καταρρέουν από τα ελλείμματα τα οποία για

εφέτος θα κινηθούν  κοντά στα 4 δις. ευρώ συνολικά.

“Το ανελέητο κυνηγητό των συνταξιούχων συνεχίζεται.

Η κυβέρνηση - όπως και οι προηγούμενες - μας φτωχο-

ποιεί. Και δυστυχώς θα υπάρξει και συνέχεια, ο αυτό-

ματος κόφτης έρχεται. Κάθε χρόνο λόγω των

περικοπών όλο και μεγαλύτερος αριθμός συνταξιούχων

θα πλησιάζει το όριο της φτώχειας”, επισημαίνει ο πρό-

εδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων  Νίκος Χατζό-

πουλος. 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Τηλ. 2112153690, 2110124065             

Email : info.endisy@gmail.com             

Url : www.endisy.gr

Υπ.Οικονομικών: Το δικαίωμα του οφειλέτη 

για εξαγορά του δανείου του

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

Ο IΩΑΝΝΗΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ του Πανα-

γιώτη και της Μαγδαληνής, το γένος ΔΕΣΚΕ, που

γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Κορωπί Ατ-

τικής και η  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΛΑΝΗ του Παναγιώτη και

της Δήμητρας, το γένος ΧΟΝΤΟΥ, που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στο Λαγονήσι Αττικής θα

τελέσουν το γάμο τους στο Κίτσι Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ

Για Συγχαρητήρια, Γάμους, 

Κηδείες, Ευχαριστήρια, Συλλυπητήρια

Επικοινωνήστε

στην ΕΒΔΟΜΗ
210 6030.655, 210 8959.004

press@ebdomi.com

Δεκαήμερο

εκπτώσεων

Αρχίζει από 1η Νοεμ-

βρίου δεκαήμερο εκ-

πτώσεων,  έως 10

Νοεμβρίου.

Επίσης, στις 6 Νοεμ-

βρίου ημέρα Κυριακή

τα εμπορικά καταστή-

ματα θα είναι ανοικτά

σε όλη την επικράτεια

από 11πμ έως 8μμ.
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ΑΔΑ: 752ΡΟΚΟΚ-ΠΚΘ
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 26/10/2016
Αρ. πρωτ.:832

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) 
για την υλοποίηση των Προγραμμά-
των «Άθληση για Όλους» (ΠΑγΟ)
μέσω Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού,  Περιόδος 2016-2017
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης, ως φορέας υλο-
ποίησης των προγραμμάτων Μαζι-
κού Αθλητισμού, που θα
πραγματοποιηθούν στο Δήμο Παλ-
λήνης με τη συνεργασία της Γενι-
κής  Γραμματείας Αθλητισμού, θα
προσλάβει είκοσι επτά (27) Π.Ε.

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.),
διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με
ωριαία αποζημίωση, για την υλο-
ποίηση των Προγραμμάτων Άθλη-
σης για Όλους περιόδου
2016-2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολο-
γητικά τους, είτε αυτοπροσώπως,
είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιο-
δοτημένου από αυτούς προσώπου
στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης
στα γραφεία της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός
Κλειτάρχου& Αριστείδου, Τηλ. επι-
κοινωνίας: 210-6619937, ώρες από
10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την
Δευτέρα 31-10-2016 έως και την
Τέταρτη 9-11-2016. (εντός δέκα
(10) ημερολογιακών  ημερών από

την τελευταία ημέρα δημοσίευσης
της παρούσας στον τοπικό τύπο).
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ)
ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε
περίπτωση συστημένης αποστολής
των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ.
διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέ-
ρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαι-
ρης παραλαβής τους εντός των
προαναφερόμενων χρονικών περι-
θωρίων.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την
μοριοδότηση της Γενικής  Γραμμα-
τείας Αθλητισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με την αναλυτική περιγραφή θέ-
σεων, δικαιολογητικά  και προσόντα
αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της
Επιχείρησης (ΑΔΑ σχετικής ανακοί-
νωσης: 6ΣΡΕΟΚΟΚ-3ΗΤ.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
ΑθανάσιοςΖούτσος

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ   ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ  ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ  & ΛΕΩΦΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ

Ετήσια Γενική  Συνέλευση  και εκλογές

για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου και Εξελεγκτικής  Επιτροπής

Το  απερχόμενο Δ.Σ  του Προοδευτικού  Εξωραϊστικού

Συλλόγου Αγίας Μαρίνας  ανακοινώνει  στα μέλη του  ότι:

Την Κυριακή  6 Νοεμβρίου 2016  στις  11.00,  θα πραγμα-

τοποιηθεί η  Ετήσια  Απολογιστική Γενική  Συνέλευση

του Συλλόγου, και εν συνεχεία  στον ίδιο χώρο  έως στις

18.00,  θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του

νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής

Επιτροπής.

Η  Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές, θα διεξαχθούν στο

Πολιτιστικό Κέντρο  του Δήμου Κρωπίας, στη λεωφόρο

Αγίας Μαρίνας – Κορωπίου 109, στην Αγία Μαρίνα.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι όλα τα μέλη του Συλλόγου,

που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Οι υποψήφιοι   πρέπει να υποβάλλουν τις  δηλώσεις τους

στο Δ.Σ  μέχρι την Τετάρτη  2 -11-2016, στο γραφείο του

συλλόγου, επί της  συμβολής  της Λεωφόρου Αγίας Μα-

ρίνας – Κορωπίου με την  Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου.

Για το σκοπό αυτό το γραφείο θα είναι ανοικτό κάθε Τε-

τάρτη  από 17.00 - 19.00΄΄ και κάθε Κυριακή από 11.00-

13.00. Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6983475960

Το απερχόμενο  Δ. Σ. , απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ

στα μέλη και τους φίλους του συλλόγου, για τη συμμε-

τοχή τους  στις δράσεις και εκδηλώσεις του  όλα αυτά τα

χρόνια,  με την παρότρυνση, να στηρίξουν  και αυτή την

κορυφαία εκδήλωση , με την αθρόα συμμετοχή  τους στην

Γ.Σ. και την εκλογική διαδικασία.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο.

Αγαπάμε το Τόπο μας  συμμετέχουμε στα Κοινά.
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Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Δωρεάν μαστογραφικές

εξετάσεις στον Δήμο 

Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα Ενημέρωσης και Πρόληψης για τον Καρκίνου του

Μαστού, που εορτάζεται στις 25 Οκτωβρίου και κατόπιν

της ένταξής του στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών

Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), προσφέρει

δωρεάν μαστογραφίες σε άπορες και ανασφάλιστες γυ-

ναίκες, καθώς η πρόληψη, αποτελεί τον καλύτερο σύμ-

μαχο στην Υγεία.

Η οικονομική κρίση και η ανεργία που μαστίζουν την κοι-

νωνία μας, καθιστούν δύσκολο έως αδύνατο για μία με-

γάλη μερίδα του γυναικείου πληθυσμού, να έχει

δυνατότητα πρόσβασης στην πρόληψη.

O Σύλλογος Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Αγ.

Ανάργυροι»,  παρέχει κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (ώρα

προσέλευσης 09:00, στο Κέντρο Μαστού, Τιρύνθου 2,

Άνω Πατήσια) τον ειδικό ψηφιακό μαστογράφo του, για

την εξέταση των ανασφάλιστων γυναικών των Δήμων-

μελών του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχοντας ως απόλυτη προτεραι-

ότητα την Υγεία των πολιτών, «έκλεισε» τον ψηφιακό μα-

στογράφο του Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», την

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016.

Το Πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφικού Ελέγχου, αφορά

ανασφάλιστες και άπορες γυναίκες ηλικίας 40 έως 69

ετών, οι οποίες δεν έχουν ιστορικό καρκίνου του μαστού

και δεν έχουν υποβληθεί σε μαστογραφία τους τελευταί-

ους 12 μήνες. 

Πληροφορίες: Βασιλική Σταύρου, Κοινωνική Λειτουργός,

Τηλ. 22990 20174, Μαρία Κιμπιζή, Αντιδήμαρχος Κοινω-

νικής Πρόνοιας, τηλ. 697 7786089.
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. . . γ ια την υγειά μας

Το κότσι σχηματίζεται όταν το μεγάλο δάκτυλο του πο-

διού κατευθύνεται προς το δεύτερο δάκτυλο. Αυτό προ-

καλεί ένα εξόγκωμα στο εσωτερικό άκρο του δακτύλου.

Εναλλακτικές ονομασίες είναι: Hallux valgus, βλαισό μέγα

δάκτυλο.

Τα κότσια εμφανίζονται πιο συχνά στις γυναίκες και σε

κάποιες περιπτώσεις είναι οικογενή. Τα άτομα που γεν-

νιούνται με ανωμαλίες στα οστά των ποδιών είναι περισ-

σότερο πιθανό να αναπτύξουν κότσι. Τα παπούτσια που

είναι στενά μπροστά και έχουν ψηλό τακούνι, μπορεί να

οδηγήσουν στην ανάπτυξη κοτσιού. Η πάθηση μπορεί να

γίνει επώδυνη καθώς επιπλέον οστό και μια κύστη ανα-

πτύσσονται στη βάση του μεγάλου δακτύλου.

Συμπτώματα

Ερυθρό, σκληρό δέρμα κατά μήκος του εσωτερικού

άκρου του μεγάλου δακτύλου

Ένα οστέινο εξόγκωμα στο σημείο αυτό

Πόνος πάνω από την άρθρωση, που επιδεινώνεται από

την πίεση που ασκούν τα παπούτσια

Το μεγάλο δάκτυλο είναι στραμμένο προς τα υπόλοιπα

δάκτυλα

Εξετάσεις και Δοκιμασίες

Ένας γιατρός μπορεί να διαγνώσει ένα κότσι, απλά βλέ-

ποντάς το. Μια ακτινογραφία του ποδιού δείχνει μια ανώ-

μαλη γωνία μεταξύ μεγάλου δακτύλου και ποδιού και σε

κάποιες περιπτώσεις αρθρίτιδα.

Πρόγνωση

Η πρόγνωση εξαρτάται από την ηλικία και τις δραστηριό-

τητες, καθώς και από τη βαρύτητα της πάθησης. Οι έφη-

βοι μπορεί να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα

στην αντιμετώπιση ενός κοτσιού από ότι οι ενήλικες.

Πολλοί ενήλικες καταφέρνουν να ζουν με το κότσι όταν

αρχίζει να αναπτύσσεται, και φορούν διαφορετικά παπού-

τσια. 

Πιθανές Επιπλοκές

Μέχρι τώρα, η πιο αποτελεσματική θεραπεία για τα "κό-

τσια"στο πόδι ήταν μόνο η χειρουργική επέμβαση. Αλλά

ακόμη και αυτή η δαπανηρή και επίπονη διαδικασία δεν

δίνει 100% εγγύηση. Στα 39% των περιπτώσεων μετά

από κάποιο καιρό το πρόβλημα επανέρχεται. 

Σήμερα, οι ειδικοί έχουν αναπτύξει έναν ειδικό νάρθηκα

μεγάλου δαχτύλου ο οποίος κυκλοφορεί σε διάφορες

ποικιλίες. Στόχος του είναι να μειώσει τις τραυματικές

επιπτώσεις στην περιοχή του μεγάλου δακτύλου του πο-

διού και με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει τον πόνο και

τη φλεγμονή. 

Ένας νάρθηκας είναι  και το Valgomed, κατασκευασμένος

από ειδική σιλικόνη επαναλαμβάνει το ανατομικό σχήμα

του ποδιού και καθορίζει την άρθρωση. Αυτό διευκολύνει

την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου κατά το περπά-

τημα. Μετά από μερικούς μήνες η άρθρωση επιστρέφει

στην φυσική της θέση, ο πόνος στα δάχτυλα και τα

πόδια εξαφανίζεται. 

Οι έρευνες στις οποίες συμμετείχαν 1.500 άτομα έδειξαν

ότι η καθημερινή χρήση του Valgomed βοηθάει σε λίγους

μήνες να απαλλαγείτε από το «κότσι», ανεξάρτητα από

το στάδιο της νόσου. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ! 

Πλήρη εξαφάνιση της παραμόρφωσης της βλαισότητας

μετά από 1 μήνα σε 97% των ασθενών.

Για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να

χρησιμοποιείτε τον κέλυφο τουλάχιστον 6-10 ώρες την

ημέρα. Λόγω της μακράς έκθεσης επιτυγχάνεται ένα θε-

τικό αποτέλεσμα. Δεν προκαλεί δυσάρεστα αισθήματα

και μπορεί να φορεθεί διακριτικά κάτω από οποιαδήποτε

παπούτσια. 

Κατά τα πρώτα σημάδια των συμπτωμάτων της ασθέ-

νειας, συνιστάται η χρήση του κελύφους (νάρθηκα) ως

πρόληψη. 

Επίσης το κέλυφος συνιστάται για χρήση σε όσους έχουν

πλατυποδία καί σε όσους συχνά φοράνε άβολα και στενά

παπούτσια (ειδικά οι γυναίκες που προτιμούν ψηλά τα-

κούνια). 

Η ζωή χωρίς "κότσια" στα πόδια!

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
του γιατρού Μιχάλη Γύρα 

Μην εξαρτάς την ευτυχία σου
από τις συμπεριφορές των
άλλων

«Η ουσία της φιλοσοφίας συνίσταται στο
ότι ο άνθρωπος οφείλει να ζει κατά τέ-
τοιο τρόπο, ούτως ώστε η ευτυχία του να
εξαρτάται κατά το ελάχιστον δυνατόν
από εξωγενείς παράγοντες».

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ

Πολλοί άνθρωποι είναι παραπονιάρηδες,

δυστυχισμένοι, γιατί αισθάνονται ότι δεν

τους αγαπάνε τα παιδιά τους, οι φίλοι τους

και, γενικά, νομίζουν ότι δεν είναι αποδεκτοί

στην κοινωνία. Πέφτουν σε μελαγχολία,

απομονώνονται και καταλήγουν στην κατά‐

θλιψη.

Οι γύρω σου θα σε αγαπήσουν, εάν εσύ

αγαπάς τον εαυτό σου, ικανοποιείς τις ανάγ‐

κες σου και είσαι ένα χαρούμενο και ευτυχι‐

σμένο άτομο.

Πρέπει να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να

κατανοήσεις αυτό που σε διέπει, για να οδη‐

γηθείς στην αυτονομία σου. Όλα ξεκινάνε

και τελειώνουν από το γνώρισμα του εαυτού

μας: «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ».
«Τι είναι δύσκολο; Το να κατορθώσεις

να γνωρίσεις τον εαυτό σου».
ΘΑΛΗΣ

T
o άρθρο αυτό, είναι μέρος από το νέο βι-

βλίο  του γιατρού Μιχάλη Γύρα με τίτλο

“Συνταγές ευτυχίας”, από τις Εκδόσεις

Σκαραβαίος.
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Την Κυριακή 23/10/2016 ο Ναυτικός Αθλητικός Όμι-

λος Βούλας διοργάνωσε τον πρωτότυπο παράκτιο

αγώνα για σκάφη ανοικτής θαλάσσης με την ονομα-

σία «ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ 2016». Η διαδρομή του

αγώνα περιελάμβανε ένα τρίγωνο μεταξύ σημαδού-

ρας μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ, ση-

μαδούρας στο Πρασονήσι και σημαδούρας στο

Καβουρονήσι. Ένα τρίγωνο που τα σκάφη έπρεπε να

κάνουν 2 φορές.

Τα 56 συμμετέχοντα Ιστιοπλοϊκά σκάφη, συγκεντρώ-

θηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ περιμέ-

νοντας το σήμα εκκίνησης του πρώτου σκάφους που

είχε προγραμματιστεί για τις 11:00. Στο συγκεκριμένο

αγώνα τα σκάφη εκκινούν διαδοχικά, καθένα με δικό

του χρόνο και η σειρά τερματισμού τους είναι και η

τελική κατάταξη.

Αλλά ας δούμε πώς προέκυψε ο “Αγώνας Γουρουνό-

πουλο”.

Πριν 16, ο συντελεστές του ΝΑΟΒ, είχαν την ιδέα να

κάνουν έναν αγώνα με επινίκιο ένα ψημένο γουρου-

νόπουλο και πράγματι, τον υλοποίησαν. Στον αγώνα

συμμετείχαν μόνο σκάφη του Ναυτικού Αθλητικού

Ομίλου Βούλας. Η άμιλλα ήταν πολύ μεγάλη και ο εν-

θουσιασμός των συμμετεχόντων ακόμη μεγαλύτε-

ρος! Ετσι ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, τέτοια

που “ζήλεψαν” και άλλοι Όμιλοι και ζήτησαν να επε-

κταθεί για να συμμετέχουν· και έτσι έγινε.

Από τότε, ο “αγώνας γουρουνόπουλο”  καθιερώθηκε,

από τους πρώτους διασυλλογικούς αγώνες και συμ-

περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων

ανοικτής θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομο-

σπονδίας.

Για την ιστορία ο πρώτος νικητής της πολυπληθέστε-

ρης κατηγορίας με Κυβερνήτη τον Γιάννη Συκάρη,

ήταν το σκάφος ΒΑΝΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 3 και πήρε και το

επαμειβώμενο έπαθλο που ήταν ένα γουρούνι σε

μορφή κουμπαρά.

Στους τρεις πρώτους νικητές δόθηκε  και από ένα ΣΩ-

ΒΡΑΚΟ με τα ονόματα των σκαφών που συμμετείχαν.

Την προσδοκία για το ξεροψημένο γουρουνόπουλο,

έπαθλο για τους 3 πρώτους νικητές του αγώνα συνό-

δευε μετά τις 13.00 και το μικρό σύννεφο καπνού από

τις 5 ψησταριές που προετοίμαζαν τα εδέσματα για

το ρεφενέ-πάρτυ, που ακολουθεί μετά το τέλος του

αγώνα το οποίο πραγματοποιήθηκε και φέτος στις εγ-

καταστάσεις του ομίλου με τραγούδι, χορό και ζων-

τανή ορχήστρα που την αποτελούσαν αγωνιζόμενοι

ιστιοπλόοι.
Οι τρεις πρώτοι νικητές: 

ΒΑΝΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 3 Ι. ΣΥΚΑΡΗΣ ΠΟΙΑΘ

ALSOUMA-Allianz Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΟΙΑΘ

ΑΝΑΧ Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΟΤΚ

Αγώνας “Γουρουνόπουλο 2016” στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας
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Η νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι

επί του ΠΑΟΚ, που όχι μόνο τον

κράτησε στο ρετιρέ αλλά του

έδωσε και ...αέρα μετά τα στραβο-

πατήματα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού,

και τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια

και μετά το τέλος του αγώνα στο

Φάληρο, μονοπώλησαν το ενδιαφέ-

ρον στην 6η αγωνιστική της Super

League.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» οι «ερυθρό-

λευκοι» επικράτησαν με 2-1 του

«Δικέφαλου» του Βορρά, σε ένα

ντέρμπι που αγωνιστικά ξεχώρισε

από το ρυθμό και τις καλές φάσεις,

ενώ σημαδεύτηκε από τις πολλές

διακοπές και τα παράπονα των φι-

λοξενούμενων στο τέλος. Οι διακο-

πές είχαν αιτία την αποπνικτική

ατμόσφαιρα από πληθώρα καπνο-

γόνων που άναψαν οι οπαδοί των

γηπεδούχων σε τρεις περιπτώσεις: 

Στην ισοφάριση του σκορ (7'), στις

αρχές του ημιχρόνου (9') και στο

δεύτερο γκολ, που οδήγησε σε πε-

ρίπου 15λεπτη αποχώρηση των δι-

αιτητών και των παικτών του ΠΑΟΚ

στα αποδυτήρια.

Στο αγωνιστικό μέρος, οι «ερυθρό-

λευκοι» έφθασαν στη νίκη χάρη σε

ένα τέρμα του Μιλιβόγεβιτς στις

καθυστερήσεις. Πιο πριν ο ΠΑΟΚ,

όντας ανώτερος στο πρώτο μέρος,

κατάφερε να προηγηθεί με τον Βα-

ρέλα μόλις στο 5', ωστόσο ο ίδιος

παίκτης αποδείχθηκε μοιραίος στο

25' όταν με αυτογκόλ ισοφάρισε το

σκορ. Στο β' μέρος και οι δύο ομά-

δες έχασαν σημαντικές ευκαιρίες,

με τον Ολυμπιακό να ανακάμπτει

μετά το 60' αλλά να πέφτει πάνω

στις επεμβάσεις του Γλύκου. Απ'

τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν οι ευκαιρίες

του Κάμπος (60') και του Ροντρίγ-

κεζ (87').

Ο ΠΑΟΚ φωνάζει για τη διαιτησία

του Αρετόπουλου εστιάζοντας σε

συγκεκριμένες φάσεις και αποφά-

σεις. Για οφσάιντ πριν από την ισο-

φάριση του Ολυμπιακού, μη

αποβολή των Μιλιβόγεβιτς και

Μποτία (88'), λαθεμένο καταλογι-

σμό οφσάιντ στον Ροντρίγκεζ (87')

και το ότι δεν διακόπηκε οριστικά ο

αγώνας μετά την τρίτη αφορμή

παρά τη σχετική προειδοποίηση.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζουν

τα στραβοπατήματα της ΑΕΚ εντός

με Πανιώνιο (0-0) και του Παναθη-

ναϊκού στη Βέροια (1-1). Αλλα απο-

τελέσματα: Κέρκυρα - Αστέρας

Τρίπολης 2-0, Πλατανιάς - Ξάνθη 0-

1, Ηρακλής - Ατρόμητος 1-2, Λεβα-

δειακός - Παναιτωλικός 2-1, ΠΑΣ

Γιάννινα - ΑΕΛ 4-0.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 15, Πα-

ναθηναϊκός 11, ΑΕΚ 11, ΠΑΣ Γιάν-

νινα 10, Πανιώνιος 10, Ατρόμητος

10, ΠΑΟΚ 8, Ξάνθη 8, Παναιτωλικός

8, Πλατανιάς 8, Λεβαδειακός 7,

Κέρκυρα 6, Λάρισα 5, Βέροια 4,

Αστέρας Τρίπολης 3, Ηρακλής 2.

Σημ.: ΠΑΣ Γιάννινα και Λεβαδειακός

έχουν 1 αγώνα λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ

ξεκίνησε με -3 β. 

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

SUPER LEAGUE

Ανατροπή σε «θολό τοπίο»

για Ολυμπιακό

Ηττήθηκε στην πρεμιέρα

της Α1 η “Θέτις”

Ιστορική πρεμιέρα για την γυναικεία ομάδα της “Θέτι-

δας” στην Α1, απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο, όπως

ο Παναθηναϊκός την Κυριακή (23/10) στο κλειστό του

ΜΕΤΣ, όπου ηττήθηκε με 3-0 σετ. Η ομάδα “Θέτις”

παρά την ήττα απέδωσε καλό βόλεϊ κατά διαστήματα

δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία.

Στο πρώτο σετ η γηπεδούχος ομάδα πήρε νωρίς μια

διαφορά (16-10, 17-13), την οποία διατηρούσε μέχρι

το 21-15 που έγινε 21-19, αλλά η Πολ με δύο συνεχό-

μενους πόντους ξεκόλλησε τον Παναθηναϊκό που

έφτασε στην επικράτηση με 25-20.

Στο δεύτερο σετ, όπως και στο τρίτο η “Θέτις” μπήκε

δυνατά προηγήθηκε με 4-8 στο δεύτερο και με 3-7 στο

τρίτο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός

κάλυψε γρήγορα τη διαφορά κι έφτασε στη νίκη.

Επόμενη αναμέτρηση της “Θέτιδας” με τον πρωταθλητή

Ολυμπιακό στην Βούλα το Σάββατο (29/10,  19:00).

Η διακύμανση του σκορ:

Καλές εμφανίσεις για τις

γυναίκες στον Α.Ο. Αναγυρούς

Συνεχίζονται οι καλές εμφανίσεις της ομάδας Γυ-

ναικών και Κορασίδων του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥ-

ΡΟΥΣ» στο Μπάσκετ.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Την Κυριακή 23-10-16 η ομάδα των Κορασίδων

κέρδισε τον ΕΣΠΕΡΟ με 38 - 34 και βρίσκεται στην

2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Η ομάδα των Γυναικών έπαιξε στον Πειραιά με την

Αναπτυξιακή.

Το σκόρ έχει ως εξής ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - Α.Ο.ΒΑΡΗΣ

“Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” 33 -39.

Οι παίκτριες της Γυναικείας ομάδας του Αναγυ-

ρούντα: 

Γκαβέλα - Μπιλάλη - Κριλή 16 - Αντύπα 2 - Δημέλη

7 - Δημοπούλου - Μέξη - Αδαμάκου - Τσιλιγκίρη -

Καραμέτου Χρ. 3 - Καραμέτου Στ. 6 - Παπαδημη-

τρίου 5.

Α': 5-0, 7-2, 9-3, 12-4, 14-6, 16-7, 16-10, 17-12, 20-14,

21-15, 21-19, 25-19

Β': 0-3, 1-4, 3-6, 4-8, 5-9, 10-9, 10-10, 13-10, 13-11, 21-

11, 25-15

Γ': 0-1, 2-1, 2-6, 3-7, 5-8, 7-9, 13-9, 16-10, 18-13, 19-

15, 22-15, 22-17, 25-18

Να λοιπόν ποιος είναι ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Αυτό είναι το Ελληνικό Επαγγελματικό  Ποδόσφαιρο,

ποιος είχε όμως τα κότσια να διακόψει αυτό το (ΕΓ-

ΚΛΗΜΑ) κ. Υφυπουργέ του Αθλητισμού;;  Οι Διαιτη-

τές;; Εδώ γελάμε….

Εσείς όμως,   με τα λεγόμενα σας, μας είχατε πει, ότι

από εδώ και στο εξής, πρέπει να θεωρούμε τη ΒΙΑ πα-

ρελθόν από τα Γήπεδα. Εμείς όμως, επανειλημμένως

σας έχουμε γράψει… αλλά εσείς εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ,

έχετε μάθει να (γράφετε) τον κόσμο. Και ΟΧΙ μόνο

στα ζητήματα του Ποδοσφαίρου, ότι τη ΒΙΑ, δεν την

γεννάει το Ποδόσφαιρο, τη γεννάει η Πολιτική σας,

με τη βοήθεια και των άλλων αστικών κομμάτων.

Εσείς μαζί με τα άλλα αστικά κόμματα έχετε την ευ-

θύνη για τήν  Φτώχεια, την Ανεργία, το κλέψιμο των

Συντάξεων, τα συσσίτια, τον  εξευτελισμό, και την

εξαθλίωση  του ανθρώπου. Εσείς όλοι παρέα με την

Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ που το πληρώνουμε χρυσάφι

(εμείς) που ψάχνουμε τα (σκουπίδια) για να ΦΑΜΕ. 

Σ’ αυτό λοιπόν τον κόσμο, που αγωνίζεται για να

ζήσει, ανήκει η πλειοψηφία Όλων των ΟΠΑΔΩΝ, των

ΠΑΕ, γνωστά πράγματα, όπως γνωστός και ο ρόλος

των μεγάλων ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ των Επαγγελματικών

Ομάδων, αλλά εκεί, που να πλησιάσετε κ. Υφυπουργέ

του Αθλητισμού. Καίει, ζεματάει, εκλογές ψήφοι,

ποιος να τολμήσει… Να λοιπόν ποιος είναι ο ΦΑΣΙ-

ΣΜΟΣ… Πραγματικά θα είναι για γέλια να βγείτε πάλι

και να κάνετε δηλώσεις για τη ΒΙΑ… ε … αυτό ποια…

θα είναι εκ των ουκ άνευ…. για να μην πω για γέλια… 

Nίκος Γεωργόπουλος




