“Όλη η δυτική φιλοσοφία
είναι μια σειρά υποσημειώσεις στον Πλάτωνα”
Αλφρεντ Νορθ Γουάιτχεντ
1861 - 1947
Άγγλος μαθηματικός και φιλόσοφος

H Ελλάς
κινδυνεύει
Μέρος 2ο
Στο πρώτο μέρος αυτής της σημαντικής και καθόλου υπερβολικής επισήμανσης είχαμε επικεντρωθεί
κυρίως στην οικονομική επίθεση που μεγιστοποιεί
και επιταχύνει τον κίνδυνο αφανισμού των Ελλήνων, όχι μόνον ως αυτοσκοπό,
αλλά και κυρίως ως εργαλείο του
βασικού σκοπού, που είναι αυτή
καθ’ εαυτή η υπόσταση του ελληνικού έθνους, ως υπαρκτή οντότητα και όχι ως ιστορική,
πολιτιστική κ.λπ. ανάμνηση, όπως
πολλές εθνικές οντότητες.
του Κώστα
Αναφέραμε ως παράδειγμα, την
Βενετσάνου
αυτοκρατορία των Ίνκας. Αυτή
υπάρχει σήμερα ως ιστορική ανάμνηση. Βέβαια κάποιοι απόγονοι των Ίνκας υπάρχουν, αλλά όχι
πλέον, ως εθνική οντότητα.
Ο κυρίαρχος και σκοπούμενος κίνδυνος είναι η δημογραφική εξέλιξη της Ελλάδος. Αυτό ακριβώς θα
επιχειρήσουμε ν᾽ αναλύσουμε, στο παρόν.
Και ιδού κάποια αδιάψευστα στοιχεία, που μιλούν
μόνα τους:
Στην κλασική αρχαιότητα και συγκεκριμένα τον 4ο
αιώνα π.Χ. ο συνολικός πληθυσμός των Ελλήνων
(ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας - Ελλαδικός
χώρος, Σικελία, Δυτική Μ. Ασία, Εύξεινος Πόντος
υπολογίζεται, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εκτίμηση στα 8.000.000 μέχρι 10 εκατομμύρια κατοίκους1!
Κατά μέσο όρο 9 εκατομμύρια Έλληνες, σε συνολικό πληθυσμό της Γης, κατ’ εκτίμηση, βεβαίως,
180, έστω 200 εκατομμυρίων1, ισοδυναμεί με το
4,5% περίπου. Πράγμα που σημαίνει, με αναγωγή
επί των 7,5 δισεκατομμυρίων σημερινών κατοίκων
του πλανήτη, ότι οι Έλληνες έπρεπε να είχαν πληθυσμό 300 εκατομμυρίων τουλάχιστον. (Όσο και
των ΗΠΑ).
Η διασπορά, η υποδούλωση, η φτώχεια, η εκμετάλλευση, ο αφελληνισμός, οι διωγμοί, οι εθνικο-πολιτικές και συνακόλουθα οι κοινωνικο-οικονομικές
συνθήκες έδωσαν το μεγάλο πλήγμα στον ελληνιΣυνέχεια στη σελ. 2
σμό, ώστε σήμερα,

Βαρύς ο φόρος αίματος
από εργαζόμενους στην
καθαριότητα
των ΟΤΑ
Aλλαγή ρυμοτομικού
στο κέντρο της Βούλας
Σελίδα 13

Μονοπάτι προς
το μέλλον
Πρόταση για διάλογο

17 έργα αλλάζουν
το Δήμο Σαρωνικού!
Σελίδα 6

Mεταρρύθμιση
στο Λύκειο
Εισαγωγή στην 3βάθμια

με τον Μίκη Θεοδωράκη

Σελίδα 16

Σελίδα 17

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com
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H Ελλάς κινδυνεύει
Συνέχεια από τη σελ. 1
μαζί με τους Έλληνες της διασποράς, μέχρι και 3ης
γενιάς, με δυσκολία να ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια
συνολικά2, ήτοι το 0,2% περίπου του συνολικού πληθυσμού της Γης.
Ο αποδεκατισμός είναι απλή λεκτική αναφορά. Ο ελληνισμός υπέστη απομείωση πάνω από 22,5 φορές.
Στην πρόσφατη ιστορία μας υπήρξαν πολλά χτυπήματα. Βαρύς ο φόρος αίματος στον αγώνα για την
απελευθέρωση του έθνους. Στα επτά χρόνια της επανάστασης του ’21 απωλέσαμε κοντά το 20% του πληθυσμού. Κι ενώ από το 1928 μέχρι το 1940, ο
πληθυσμός αυξήθηκε κατά 1.140.176, απ’ τον πόλεμο
του ’40, τη γερμανική κατοχή ’41-44, την εθνική Αντίσταση, τον επακολουθήσαντα εμφύλιο, από το 1940
έως το 1951 είχαμε αυξηθεί μόνον κατά 288 χιλιάδες,
ενώ η φυσιολογική ανάπτυξη θα ήταν της τάξης του
1.200.000.
Κι ακόμη, ενώ από το 1961 έως το 2000 είχαμε μια
καλή ανάπτυξη του πληθυσμού και θετική πορεία του

Διαβάστε ακόμη
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Σελ. 9
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εξόρμηση
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Καταγραφή ζημιών από τις πυρκαγιές
Σελ. 12
στον Ωρωπό
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δημογραφικού – μείωση μεταναστευτικού ρεύματος
Ελλήνων, ικανοποιητικός αριθμός γεννήσεων, επιμήκυνση προσδόκιμου ορίου ζωής – με «έκρηξη» τη δεκαετία του 1970, που ο πληθυσμός των Ελλήνων
αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο σχεδόν, δηλαδή
κατά 11,2%, από το 2000 και μετά καθηλωνόμαστε,
όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας.

Μια σύγκριση – αντιπαράθεση στοιχείων των άκρων
μιας τριακονταετίας, μιας γενιάς δηλαδή, θα κάνει τα
πράγματα πιο φανερά στην τραγικότητά τους:
Το 1980 είχαμε 148.000 γεννήσεις και οι θάνατοι ήταν
87.000. Ο πληθυσμός επομένως, είχε αύξηση 61.000,
που προκύπτει από τη θετική διαφορά γεννήσεων –
θανάτων.
Το 2011 – ένα μόλις χρόνο μετά το μνημόνιο και την
κρίση – ήταν η πρώτη χρονιά που οι γεννήσεις ήταν
λιγότερες από τους θανάτους.
Το 2014 (τη χρονιά του success story) οι γεννήσεις
μειώθηκαν στις 92.000 εκ των οποίων οι 12.000 ήταν
από αλλοδαπές (ποσοστό 13,2%). Δηλαδή, το 1980
γεννήθηκαν 148.000 ελληνόπουλα, ενώ το 2014
μόνον οι 80.000 ήταν παιδιά Ελλήνων. Περίπου δηλαδή στο μισό (46%). Ενώ κατά την τριετία 20112014 ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 60.000
περίπου άτομα3.
Η Eurostat υπολογίζει ότι μέχρι το 2080 θα μειωθεί
ο πληθυσμός της Ελλάδας κατά 3,5 εκατομμύρια κατοίκους! Και το χειρότερο, λέμε εμείς, είναι ότι η
«μείωση» θα έχει αναπληρωθεί με το παραπάνω, από
μετανάστες αλλοδαπούς!
Πάρτε και κάποια στοιχεία που δίνει η C.I.A.2 για να
σας γίνει «η καρδιά περιβόλι»:
Προσδόμικο ζωής για το γενικό πληθυσμό: 79,66 έτη
― για τους άντρες: 77,11 έτη
― για τις γυναίκες: 82,37 έτη
Δείκτης θανάτων: 10,42‰ (εκτ. 2008)
― Δείκτης γεννήσεων: 9,54‰ (εκτ. 2008)
― Δείκτης γονιμότητας: 1,37 παιδιά ανά γυναίκα .
(Αυτό κι αν καίει! Ο δείκτης έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 2,1 για να κρατηθεί ο πληθυσμός σταθερός).
― Δείκτης μετανάστευσης: 2,33‰
Μια και αναφερθήκαμε στη C.I.A., ας δούμε τι λέει και
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πώς αιτιολογεί τη δημογραφική πορεία της Ελλάδας,
για να βγάλουμε κι εμείς τα συμπεράσματά μας.
«Το 1987 η Ελλάδα χάνει τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, καταστρέφεται οικονομικά και της επιβάλλεται
Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος. Η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας, που θα γινόταν ακόμα πιο
άσχημη με τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13
και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο που ακολούθησε, οδήγησε έναν μεγάλο αριθμό Ελλήνων στη μετανάστευση. Υπολογίζεται πως στην εικοσαετία
1900-1920 περίπου το 8% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας μετανάστευσε στο εξωτερικό, κυρίως στις
ΗΠΑ και την Αυστραλία. Αρκετοί επίσης κατευθύνθηκαν περίπου την ίδια εποχή στη Νότια Αφρική.
Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρατηρήθηκε δεύτερο κύμα μετανάστευσης είτε για πολιτικούς είτε για
οικονομικούς λόγους. Οι πρώτοι αφορούν αρκετούς
από τους ηττημένους κομμουνιστές του Εμφυλίου
που κατέφυγαν στις σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι δεύτεροι, έναν μεγάλο αριθμό Ελλήνων, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα, που οδηγήθηκε
κυρίως σε χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία, το
Βέλγιο, η Σουηδία, αλλά και στον Καναδά και την Αυστραλία. Η μετανάστευση στη Γερμανία μετά το 1960
γινόταν οργανωμένα, με την υπογραφή συμφώνου
ανάμεσα στις δυο χώρες».
Συμπεραίνει λοιπόν αβίαστα, κάθε εχέφρων άνθρωπος αυτής της χώρας, αν μελετήσει και σκεφθεί τα
παραπάνω στοιχεία, ότι πρώτος υπαρκτός και βεβαιωμένος κίνδυνος για την Ελλάδα ΔΕΝ είναι αν θα
γίνει ο... Κούλης πρωθυπουργός, ούτε αν θα χάσουν
τις «καρέκλες» τους οι λιγούρηδες εξωμότες της
«αριστεράς», ούτε ο καημός της Φώφης και Σια, που
έχασαν την αγελάδα που άρμεγαν για 30 χρόνια.
Ο πραγματικός, βεβαιωμένος και τραγικός κίνδυνος
για την Ελλάδα και τους Έλληνες είναι η δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού μας: Γεννήσεις το
κύριο, θάνατοι, προσδόκιμο διάρκειας ζωής, γήρανση
πληθυσμού και λοιπά συναρτώμενα.
Τα αίτια της μείωσης των γεννήσεων στον αναπτυγμένο κόσμο είναι αποτέλεσμα πολλών κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων και όχι μόνο.
Ιδιαίτερα για την Ελλάδα τα πράγματα, όπως είδαμε
από τα παρατεθέντα πενιχρά, αλλά κραυγαλέα στοιχεία, είναι κυριολεκτικά ζοφερά.
Η ευθύνη είναι ΟΛΩΝ μας. Ο κίνδυνος δεν είναι ο
κομμουνισμός που ξέθαψαν οι βρυκόλακες του Μακαρθισμού (είχαμε γράψει από τον Ιανουάριο του
2006).
Ο κίνδυνος βρίσκεται στην εξελισσόμενη λανθάνουσα (ύπουλη) γενοκτονία!

―――――――
1. Πηγή Βικιπαίδεια, S.N. Biraben (1979-2003) kai O.H.E. 2007.
2. C.I.A. World Factbook (εκτ. 2009)
3. ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστσική Υπηρεσία)
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Συγκέντρωση σχολικών ειδών σε Δήμους
Για 6η συνεχόμενη χρονιά ο

Δήμος

Παλλήνης

συγκεντρώνει γραφική
ύλη, (τετράδια, μολύβια, τσάντες, κασσετίνες, στυλό, γόμες, ξύστρες κ.λπ.)
για να καλύψει τις σχολικές ανάγκες των
παιδιών που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.

ΚΑΛΟΥΝ όλους τους δημότες να ανταποκριθούν στα πλαίσια των δυνατοτήτων.

ÒÀÖÊÐÃËÉ¿ÆÃÖÑÛ¾ÏÑÛ¢ÔÊÙ²ÑÂÎÃÙÑÛÎËÃÉÏ½ÐÊÙ
ÒÀÖÊÐÃËÉ¿ÆÃÖÑÛ¾ÏÑÛ¢ÔÊÙ²ÑÂÎÃÙÑÛÎËÃÉÏ½ÐÊÙ

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

Προβληθείτε στις σελίδες μας
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

Τα είδη που θα προσφέρονται από τους
πολίτες, θα συγκεντρώνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης, Έντισσον 3 - Παλλήνη, από Δευτέρα
έως Παρασκευή και ώρες από 08:00 15:00
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, καλεί
τους πολίτες να συνδράμουν την πρωτοβουλία της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για
Συλλογή Σχολικών Ειδών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 9/9/2017 και
ώρα 09:00 – 13:00., στην είσοδο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου.
Τα Σχολικά Είδη, θα μοιραστούν σε οικογένειες ωφελουμένων του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, που έχουν πληγεί από
την οικονομική κρίση.
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Βάκχες του Ευριπίδη
Ωδείο Ηρώδου Αττικού
11 Σεπτεμβρίου, 21:00
Λίγο πριν ολοκληρώσει την καλοκαιρινή περιοδεία της, η
παράσταση Βάκχες, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, παρουσιάζεται για μία τελευταία φορά στην Αθήνα, στις 11
Σεπτεμβρίου. Μετά την επιτυχημένη πορεία σε Λάρισα,
Επίδαυρο και άλλα θέατρα στην Ελλάδα, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού φιλοξενεί την ιδιαίτερη αυτή παράσταση,
όπου οι οκτώ ηθοποιοί-αφηγητές προσεγγίζουν την τραγωδία του Ευριπίδη, προτάσσοντας την αφηγηματικότητα
και την πολυφωνικότητα.
Ο θεός Διόνυσος φτάνει στην πόλη με ανθρώπινη μορφή
και ο βασιλιάς Πενθέας παλεύει να οχυρώσει εαυτόν και
το άστυ απέναντι στην έλευση μιας θρησκείας που
εξισώνει τους πάντες –νυν και πρώην βασιλιάδες, θεούς
και δούλους, μάντεις και αγγελιοφόρους, γυναίκες και
άνδρες– σε έναν κόσμο συμφιλίωσης του ανθρώπου με
τα πιο ζωώδη, αλλά και αγνά του ένστικτα. Πρόκειται για
τη μοναδική σωζόμενη τραγωδία όπου ο Διόνυσος συμμετέχει ως πρόσωπο του δράματος, αλλά και ως παντεπόπτης σκηνοθέτης- συγγραφέας.
Η παράσταση εξερευνά τη σύγκρουση ανάμεσα στην ατομικότητα του ήρωα και την πολυφωνικότητα του χορού:
οκτώ αφηγητές, εντάσσοντας τα χορικά στη βασική
πλοκή, παρακολουθούν τη διαδικασία της σταδιακής
σύνθεσης και αποσύνθεσης ενός μικτού συνόλου, την αντίσταση των μελών του, αλλά και τη λαχτάρα τους να ανέβουν στο ιερό βουνό ως μαινάδες και να μετατραπούν σε
Bάκχες.
Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος
Σκηνικό - Κοστούμια: Κλειώ Μπομπότη
Φωτισμοί: Δημήτρης Κασιμάτης
Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου
Αγγλικοί υπέρτιτλοι: Λύο Καλοβυρνάς
Βοηθός σκηνοθέτις: Εύα Βλασσοπούλου
Βοηθός σκηνογράφου: Στεφανία-Ηλέκτρα Πανταβού
Δραματολογική συνεργασία: Κατερίνα Κωνσταντινάκου
Σωματική προετοιμασία-Τεχνική Alexander: Βίκυ Παναγιωτάκη
Φωνητική προετοιμασία: Ρηνιώ Κυριαζή

Παίζουν: Ανθή Ευστρατιάδου, Έκτορας Λυγίζος, Βασίλης Μαγουλιώτης, Άρης Μπαλής, Αργύρης Πανταζάρας, Ανέζα Παπαδοπούλου, Μαρία Πρωτόπαππα, Χρήστος Στέργιογλου
Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: Από 10€ έως 35€ /
Φοιτητικό/ΑΜΕΑ/Ανέργων: 5€
Διάρκεια : 90’

“ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ”
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων προσκαλεί στη “ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ”, που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19.30
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Ο πλούτος και η μεγάλη ποικιλία της δημοτικής μας παράδοσης και του Λαϊκού Πολιτισμού παρουσιάζονται
μέσα από ένα φαντασμαγορικό θέαμα με άρωμα Ελλάδας
και τη συμμετοχή 20 μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων
και 1000 χορευτών.

ΕΒΔΟΜΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ “ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2017”
Στις 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2017,
ώρα 8 μ.μ., στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου στη Νέα Παλλήνη Αττικής
(πίσω από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής),
διοργανώνονται
τα
“ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2017”.
Πρόκειται για ετήσια γιορτή, με την
οποία οι κάτοικοι της Νέας Παλλήνης αποχαιρετούν το καλοκαίρι και
υποδέχονται το φθινόπωρο.
Τα “ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ”, που διοργανώνονται για 38η χρονιά, αποτελούν ετήσιο πολιτιστικό κεφάλαιο
για την περιοχή και επιδιώκουν, με
το γλέντι και την παρουσίαση ποικίλων και σύγχρονων καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων, να συσπειρώσουν
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και να τους δώσουν μια σταθερή και ταυτόχρονα δημιουργική
διέξοδο.

Η πρώτη μέρα (Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου) θα έχει άρωμα παλιού ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ. Θα ταξιδέψουν στη
χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και θα αφεθούν για κάποιες ώρες στην αθωότητα εκείνης
της εποχής παρακολουθώντας την
αγαπημένη σε όλους μας ταινία
“Μια Ελληνίδα στο χαρέμι” (με τις
μοναδικές ατάκες της Ρένας Βλαχοπούλου, του Χρόνη Εξαρχάκου
και των υπόλοιπων ηθοποιών). Η
ταινία είναι μια ευγενική προσφορά
της ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜΣ.
Η δεύτερη ημέρα (Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου) είναι αφιερωμένη στους
μικρούς φίλους, καθώς θα έχουν το
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ του γνωστού και
καταξιωμένου καραγκιοζοπαίχτη
Γιάννη ΝΤΑΓΙΑΚΟΥ, ενώ νωρίτερα
θα υπάρχει απασχόληση με Μουσικοκινητική Αγωγή ORFF από την
ομάδα του ΤΟΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ.

Η τρίτη ημέρα (Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου) περιλαμβάνει ΛΑΪΚΟ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΓΛΕΝΤΙ
με
το
ΜΑΤΘΑΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ και την ορχήστρα του που θα δώσουν στη
βραδιά μια διαφορετική νότα κεφιού, καθώς και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ
ΧΟΡΟΥΣ από επίλεκτο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ για όλες τις εκδηλώσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ! Στο χώρο θα
λειτουργεί αναψυκτήριο με ποτά
(μπύρες-αναψυκτικά-νερό) και σουβλάκια για τους επισκέπτες της εκδήλωσης.
Τα ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ διοργανώνονται από το Σύλλογο “ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ” με τη συνδρομή του Δήμου
Παλλήνης.
Πληροφορίες για τις μετακινήσεις:
http://bit.ly/how2reachnp

“Με του έρωτα τις ευωδιές…”

Μαγευτική βραδιά πανσελήνου με την
Αλεξάνδρα Γκράβας στη Ρωμαϊκή Αγορά
Μια σπάνια και μοναδική συναυλία
πραγματοποιείται στις 6 Σεπτεμβρίου,
ώρα 20.00, βραδιά με πανσέληνο, στη
Ρωμαϊκή Αγορά με τη διεθνή Ελληνίδα μεσόφωνο Αλεξάνδρα Γκράβας.
Είναι η πρώτη φορά που το κοινό θα

έχει την ευκαιρία να απολαύσει συναυλία με πανσέληνο στον, τόσο φορτισμένο από τις μνήμες και την
ιστορία, μοναδικό αυτό τόπο. Τη βραδιά διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών.

46ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο
Tο 46ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει στο Ζάππειο, στη μεγάλη Γιορτή του Βιβλίου
από την 01 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017!
Κεντρικό αφιέρωμα «ΒΙΒΛΙΟ-ΘΕΑΤΡΟ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ»
Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδoς στο πλαίσιο του κεντρικού αφιερώματος «Βιβλίο-Θέατρο-Κινηματογράφος» διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Από τη σελίδα στη σκηνή και ο
ρόλος ενός κρατικού θεάτρου σε μια εποχή αλλαγών». Το βιβλίο χρωστάει
ένα μεγάλο κεφάλαιο στη σκηνή και την οθόνη, που έδωσαν την αφορμή να
αναπτυχθεί μια πλούσια βιβλιογραφία γύρω από τις δύο αυτές τέχνες.
Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος θα παρουσιάσουν, με τη μορφή θεατρικού αναλογίου, αποσπάσματα από
παραγωγές του ρεπερτορίου του Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού του ΚΘΒΕ
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στον
χώρο των εκδηλώσεων του 46ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2017.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00 – 22:30 / Παρασκευή & Σαββάτο:
18:00 – 23:00 / Κυριακή: 10:30 – 15:00 & 18:00-22:30

Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η
κορυφαία λυρική ερμηνεύτρια έχει
τίτλο “Με του έρωτα τις ευωδιές…”
και αποτελεί ένα ερωτικό, λυρικό, μελωδικό ταξίδι με τραγούδια από την
Ελλάδα, το Μεξικό, την Κίνα, τον Λίβανο, τη Γαλλία, τη Γερμανία κ.α. Πρόκειται για τόπους στους οποίους έχει
δώσει συναυλίες η Αλεξάνδρα Γκράβας και από τους οποίους συμπεριέλαβε στο ρεπερτόριό της τραγούδια
σήμα κατατεθέν της εθνικής μουσικής
κουλτούρας τους, τα οποία παρουσιάζει στο κοινό με τις δικές της μοναδικές ερμηνείες. Μια διαδρομή στο
διεθνές ρεπερτόριο από την Αλεξάνδρα Γκράβας που καταφέρνει να ξεπερνάει τα σύνορα.
Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί:
Δημήτρης Κουζής (βιολί), Γιάννης Γιοβάνος (τσέλο), Βιβή Γκέκα (μαντολίνο), Πέτρος Μπούρας (πιάνο, μουσική επιμέλεια).
Είσοδος ελεύθερη, με προσκλήσεις
από το εκδοτήριο εισιτηρίων της Ρωμαϊκής Αγοράς: Επαμεινώνδα 6, τηλ.
για πληροφορίες 2103216690.
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“H Μικρά Ασία της καρδιά μας” στο Δήμο 3Β
3ήμερο εκδηλώσεων μνήμης με πολλαπλές εκδηλώσεις
Τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για
το Μικρασιατικό Ελληνισμό με
τίτλο, «Η Μικρά Ασία της καρδιάς
μας» διοργανώνει ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και ο
ΟΑΠΠΑ, για τρίτη συνεχή χρονιά
στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, στην
Πλατεία Ιμίων, (έναντι Ι.Ν. Αγ.
Ιωάννη, Βούλα).

Αναλυτικά πρόγραμμα εκδηλώσεων
Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου
Ημέρα Μνήμης – Αφιέρωμα στις
Αλησμόνητες Πατρίδες
Ώρα Έναρξης: 20:30 Ιστορικό λογοτεχνικό οπτικοποιημένο αφιέρωμα.
Θεατρικό δρώμενο από το εργαστήρι Κύκλος Αμαρύνθου Ευβοίας,
με τίτλο «Η ιστορία ενός αιχμαλώτου», του Στρατή Δούκα.
Δραματικές διηγήσεις όσων δεν
μπόρεσαν να διαφύγουν έγκαιρα
από τη Μικρασιατική Καταστροφή το
1922, σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπανάγνου.

Εισήγηση του Λουκά Χριστοδούλου,
προέδρου ομοσπονδίας προσφυγικών σωματείων Ελλάδας, με θέμα,
«Η άφιξη των προσφύγων στην Αττική».
Προβολή από το ιστορικό - οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ.
Αφήγηση καταγεγραμμένων μαρτυριών και λογοτεχνικών αποσπασμάτων από τον Τάκη Χρυσικάκο.
Μουσικό αφιέρωμα στη Μικρά Ασία,
με σκοπούς και τραγούδια από τη
Σμύρνη έως την Καππαδοκία και
την Κωνσταντινούπολη, με την
Καίτη Κουλλιά, τον Χρήστο Τσιαμούλη και τον Κυριάκο Γκουβέντα.
Συμμετέχουν ο πολιτιστικός σύλλογος γυναικών, «Απολλωνία» και ο
Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης.
Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου

«Σμυρνέϊκο Μινόρε»
Συναυλία της Γλυκερίας

Μαζί της η DILEK KO και ο Βασίλης
Προδρόμου. Ώρα Έναρξης 21:00
Η Γλυκερία και η παρέα της επί σκηνής με μοναδικές ερμηνείες, στα μου-

σικά μονοπάτια της Ανατολής. Από τη
θάλασσα της Σμύρνης έως την Κωνσταντινούπολη και το Βόσπορο κι από
την αγορά της Καππαδοκίας και τα
καφέ-αμάν έως την Αγιά Σοφιά, μεταφέρουν τη μουσική ατμόσφαιρα πριν
από τον τραγικό Σεπτέμβρη του 1922.

Κυριακή 10 Σπτεμβρίου
Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα
της Μικρασιατικής καταστροφής
χοροστατούντος του Μητροπολίτη
Γλυφάδος κ. Παύλου και κατάθεση
στεφάνων, στο «Μνημείο της Ιωνίας».

8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου
- Έκθεση λαογραφικού περιεχομένου με τίτλο «Κειμήλια – Μαρτυρίες
– Μνήμες», με την επιμέλεια του
Στέφανου Χατζηστεφάνου. Η έκθεση θα λειτουργεί στην Πνευματική Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννη 3)
Ώρες 10:00 - 14:00 και 18:00 - 21:00.
- Παρουσίαση του βιβλίου, της Ειρήνης Βεκρή, «Ο άνθρωπος που έκανε
τις Κυδωνιές να ανθίσουν», εκδ.
Αστάρτη, την Παρασκευή 8/9 18.30.

«Παραμύθια και Μαγεία»
Η Λίμνη Βουλιαγμένης, παρουσιάζει νέα σειρά συναυλιών με τίτλο: «Η Λίμνη των Ήχων». Η συναυλία
με τίτλο «Παραμύθια και Μαγεία», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 με τη συμμετοχή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, υπό
τη διεύθυνση του Διονύση Γραμμένου, και με σολίστ
τη διεθνούς φήμης πιανίστα Anna Fedorova.

Γιορτή Μελιού
Σάββατο 2 - 3 Σεπτέμβριος 2017
Ο Δήμος Λαυρεωτικής προσκαλεί στη Γιορτή Μελιού που θα γίνει 2 & 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 8μ.μ.
στον προαύλιο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Κερατέας.
Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου με τους: Μπάμπη Στόκα και
Βίκυ Καρατζόγλου
Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου Αφιέρωμα στον Κώστα Κόλλια. Είσοδος ελεύθερη

Μουσικό Φεστιβάλ Βιβλιοθήκης
Ολύμπου
Μουσικό Φεστιβάλ Βιβλιοθήκης Ολύμπου στις 2 και
3 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στο Θεατράκι Λαγονησίου
υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ

Συναυλία Swingin’Cats

Στο λιμάνι Πόρτο Ράφτη

Αρωμα ελληνικού κινηματογράφου θα
μεταφέρει η κεφάτη μπάντα Swingin’Cats, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου στις
9μ.μ. στην πλαζ Αυλακιού στο Πόρτο
Ράφτη, με μια συναυλία που θα ταξιδέψει τους θεατές στην ανεμελιά παλιών και αθώων εποχών...
Είσοδος ελεύθερη

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ιδιοκτητών
Ερασιτεχνικών Σκαφών (Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.)
Πόρτο Ράφτη και η Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση
Μαρκοπούλου
(Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν και φέτος,
στην ετήσια ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ, που
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9 το βράδυ,
στο Άγαλμα του Αφανούς Ναύτη, στο
Λιμάνι Πόρτο Ράφτη, με ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορούς.
Nησιώτικη, λαϊκή και δημοτική μουσική, με τους Ελένη Λεγάκη, Νικόλα
Χατζόπουλο και Πέτρο Ζηλεμένο,
καθώς και παραδοσιακούς χορούς από
τον Χορευτικό - Λαογραφικό Όμιλο
Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς» και τον Λαογραφικό – Πολιτιστικό Όμιλο Μαρκοπούλου και Πόρτο
Ράφτη «Δήλιος Απόλλων».
Όπως κάθε χρόνο, ο Ν.Ο.Ι.Ε.Σ. θα προσφέρει άφθονη ψητή σαρδέλα, κρασί
και μπύρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Γιορτή Σταφυλιού

Το ΚΑΠΗ συμμετέχει στη Γιορτή Σταφυλιού στην κεντρική πλατεία Μαρκοπούλου, με την προσφορά εδεσμάτων
από μούστο και κρασί, τα οποία έχουν
παρασκευάσει μέλη του ΚΑΠΗ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017,
Ώρα έναρξης:19:00
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O Δήμος Σαρωνικού αλλάζει πρόσωπο
Με 17 έργα και παρεμβάσεις
Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκτέλεση μιας σειράς έργων
και παρεμβάσεων σε όλο το Δήμο Σαρωνικού, που
στόχο έχουν αφενός την ενίσχυση των υποδομών
της πόλης και αφετέρου, την οριστική επίλυση προβλημάτων που απασχολούσαν εδώ και δεκαετίες
τους κατοίκους, ώστε να γίνει η καθημερινότητά τους
καλύτερη.
Τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν από τη σημερινή Δημοτική Αρχή και χρηματοδοτούνται μετά από παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου Γιώργου
Σωφρόνη, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Αττικής.
Παράλληλα με τα έργα που βρίσκονται σήμερα σε
εξέλιξη, στο στάδιο της υλοποίησης, υπάρχουν και
έργα που θα δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα.
Συγκεκριμένα:

Α. Έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται
είναι:
1. Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού
Προϋπολογισμός: 140.131,96 €
Υλοποιείται (σύμβαση : 7/4/2017)
2. Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου
Προϋπολογισμός: 250.000,00 €
Υλοποιείται (σύμβαση: 12/4/2017)

Σαρωνικού

3. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας
Προϋπολογισμός: 2.616.750,49 €
Παρατηρήσεις: α.) υπό ένταξη το έργο των αρχαιολογικών ανασκαφών, εγκατεστημένος εργολάβος, σύμβαση : 4/12/2014
4. Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Σαρωνικού (επίστρωση Γαλάζιας Ακτής)
Προϋπολογισμός: 199.020,46€
Παρατηρήσεις:α.) υλοποιήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ανατ. Αττικής

Προϋπολογισμός: 542.212,63 €
Δημοπρατήθηκε (4/7/2017)
3. Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών
χαρών Δήμου Σαρωνικού
Προϋπολογισμός: 344.088,70 €
Δημοπρατήθηκε 22-8-2017

Γ. Έργα προς δημοπράτηση:
1. Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού
Προϋπολογισμός: 506.354,28 €
Υπό δημοπράτηση 29-8-2017
2. Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού
Προϋπολογισμός: 369.907,81 €
Υπό δημοπράτηση 12-9-2017

2. Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών
κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού

5. Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στην οδό Κεφαλληνίας Δ.Κ. Σαρωνίδας Δήμου Σαρωνικού
Προϋπολογισμός: 89.999,99 €
Στάδιο υλοποίησης: α.) υποβολή νέων τευχών δημοπράτησης, β.) Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης
6. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Β’ τομέα
Σαρωνίδας (Γ’ ΦΑΣΗ)
Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 €
Στάδιο υλοποίησης: α) υποβολή νέων τευχών δημοπράτησης, β.) Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης
7. Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Ε. Π. Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού
Προϋπολογισμός: 431.915,68 €
Στάδιο υλοποίησης :α.) Έγκριση περιβαλλοντικών
όρων, β.) σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης, ν.)
Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης

3. Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων οδού
Αγ. Τριάδος Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού
Προϋπολογισμός: 73.984,24 €
Υπό δημοπράτηση 5-9-2017

Δ. Έργα που βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης προ απαιτούμενων ώστε να δημοπρατηθούν στο επόμενο διάστημα:
1.
Αποκατάσταση – ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού σχολείου Π. Φώκαιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Προϋπολογισμός: 813.000,00 €
Στάδιο υλοποίησης α.) Έκδοση οικοδομικής άδειας,
β.) Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης
2. Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύων αποχέτευσης
ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά
Προϋπολογισμός: 5.500.000,00 €
Στάδιο υλοποίησης:α.) υποβολή νέων τευχών δημοπράτησης στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ανατ. Αττικής, β.) Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης

Β. Έργα που δημοπρατήθηκαν και αναμένε- 3. Κατασκευή συμπληρωματικών έργων ομβρίων
ται η υπογραφή σύμβασης:
ΔΚ Σαρωνίδας
1. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, κατασκευή
αποχέτευσης ομβρίων του κυρίως οικισμού Καλυβίων - Δ’ Φάση
Προϋπολογισμός: 2.160.000,00 €
Δημοπρατήθηκε (11/7/2017) από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών Ανατ. Αττικής

μοπράτησης

Προϋπολογισμός: 3.600.000,00 €
Στάδιο υλοποίησης:α.) Έγκριση περιβαλλοντικών
όρων και αρχαιολογίας, β.) σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης
4. Αποχέτευση ομβρίων ευρύτερης περιοχής Αναβύσσου – Λοιπές περιοχές
Προϋπολογισμός: 24.100.000,00 €
Στάδιο υλοποίησης: α.) Έγκριση περιβαλλοντικών
όρων, β.) Έγκριση ΚΣΕ, γ.) σύνταξη νέων τευχών δη-

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης επισημαίνει ότι: “Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά προγράμματα που υλοποιήθηκε
ποτέ στην πόλη μας, ύψους 44.237.366,24ευρώ, το
οποίο μάλιστα δεν κοστίζει στους δημότες μας ούτε
ένα ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα ενός
πολύ σοβαρού σχεδιασμού και μιας συστηματικής
διεκδίκησης από τη σημερινή Δημοτική Αρχή του
Δήμου Σαρωνικού, αλλά και της πολύ καλής συνεργασίας που υπάρχει με την Περιφερειάρχη Αττικής, την
κα Δούρου. Η προσπάθεια μας δεν σταματά στα έργα
αυτά. Αν και έχουμε υλοποιήσει ήδη το 95% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, συνεχίζουμε. Βρισκόμαστε στη φάση σχεδιασμού ενός νέου τεχνικού
προγράμματος, που θα δώσει οριστική λύση σε μεγάλα , υπερτοπικού χαρακτήρα προβλήματα του τόπου
μας που μας ταλαιπωρούν χρόνια , όπως είναι το αποχετευτικό ζήτημα. Αλλά και σε μικρότερα προβλήματα,
τοπικού χαρακτήρα, που αφορούν την καθημερινότητα
των συμπολιτών μας. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες του Δήμου Σαρωνικού ότι δεν θα αφήσουμε να
χαθεί ούτε μια μέρα στη μάχη που δίνουμε, για να κάνουμε τη ζωή όλων μας καλύτερη”.

ΕΒΔΟΜΗ
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Βαρύς ο φόρος αίματος από εργαζόμενους στην καθαριότητα των ΟΤΑ
― Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι
στον άτυχο Άγγελο Παντέλογλου, συμβασιούχο υπάλληλο
καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης που είχε τραυματιστεί την Κυριακή 3 Ιουλίου 2017, μετά την απεργία, έξω
από το ΧΥΤΑ Μαυροράχης και κατέληξε.
― Ένα νέο εργατικό δυστύχημα με θύμα συμβασιούχο εργαζόμενο στην καθαριότητα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 44χρονος εργαζόμενος στο Δήμο
Μαραθώνα (Κοινότητα Νές Μάκρης) έχασε τη ζωή του όταν
την ώρα, που με το συνάδελφό του φόρτωναν κάδο στο
απορριμματοφόρο, ένα ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους.
― Νεκρή νέα γυναίκα που εργαζόταν στην καθαριότητα
του δήμου Πύργου. Τραυματίστηκε σοβαρά στην περιοχή
Συκιά στο Κατάκολο. Βρισκόταν στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου και κάτω από αδιευκρινιστες συνθήκες
έπεσε από αυτό και βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του.
Μακρύς ο κατάλογος των εργαζομένων στην καθαριότητα
των Δήμων, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι.
Οι συνθήκες εργασίας είναι σκληρές. Γίνονται συνήθως τις
μεταμεσονύχτιες ώρες και όταν απασχολούνται συμβασιούχοι το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, αφού ούτε
γνώση αλλά ούτε εμπειρία υπάρχει. Πέρα από την έλλειψη
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, την εντατικοποίηση της εργασίας, την ασφάλεια στοιχεία που υπολείπονται σε πολλούς Δήμους.
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια και με
ανακοίνωσή της σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Σε πέντε (5) ημέρες δύο ακόμη εργαζόμενοι-συμβασιούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχασαν τη ζωή τους. Σκο-

Υποτροφίες σπουδών σε
μαθητές του Δήμου Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΛΦΑ και
το Mediterranean College, προχωρά στην υλοποίηση του
προγράμματος «Υποτροφίες στους Δήμους 2017-2018»
με την προσφορά έξι υποτροφιών σε μαθητές του Δήμου.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, στο Δήμο Σαρωνικού παρέχονται οι 6 παρακάτω υποτροφίες:
1. MEDITERRANEAN COLLEGE
 Μια υποτροφία για Bachelor (στα δίδακτρα) Αξίας 5.600
2. ΙΕΚ ΑΛΦΑ
 ΔΥΟ ετήσιες υποτροφίες Αξίας 3.000 € έκαστη.
3. ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)
 ΔΥΟ πλήρεις ετήσιες υποτροφίες 3.000 € έκαστη.
4. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES
 ΜΙΑ πλήρης ετήσια υποτροφία (στα δίδακτρα)
Αξίας μέχρι 4.900 € (αναλόγως το πρόγραμμα).
 Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150 € έως 1.070 €, αναλόγως το πρόγραμμα) και
τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€).
(Απαιτείται για την εισδοχή Απολυτήριο Παν/μίου ή ΤΕΙ).
Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό
έτος 2017 – 2018.
Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους
εξυπηρετεί σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά ή Γλυφάδα.
Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.
Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.
Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:
Λύτρας Μιχαήλ, Τηλ.2299320356
Δήμος Σαρωνικού, Αθηνών και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια

τώθηκαν εν ώρα υπηρεσίας, στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι πόση αδιαφορία πλέον; Πόσο αίμα πρέπει να χυθεί για να
ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες
και τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών προκειμένου
να λάβουν άμεσα μέτρα για να σταματήσουν να προστίθενται συνεχώς νέα ονόματα στη «μαύρη» λίστα των δυστυχημάτων στους Ο.Τ.Α.;

Τα ξημερώματα του Σαββάτου ήταν ο 44χρονος εργαζόμενος-συμβασιούχος στο Δήμο Μαραθώνα που παρασύρθηκε
από Ι.Χ. όχημα το οποίο έπεσε με ταχύτητα πάνω στο απορριμματοφόρο του Δήμου και σκοτώθηκε ακαριαία. Σήμερα
θύμα ήταν μία άτυχη 30χρονη γυναίκα εργαζόμενη-συμβασιούχος του Δήμου Πύργου, μητέρα δυο ανήλικων παιδιών, που γλίστρησε από το σκαλοπάτι και παρασύρθηκε

από το απορριμματοφόρο...
Η «μαύρη» λίστα των δυστυχημάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αναδεικνύει πλέον εγκληματικές ευθύνες. Δεν
μπορεί ανθρώπινες ζωές να χάνονται και τους αρμόδιους
φορείς, τα Υπουργεία και την κυβέρνηση, να τους απασχολεί πως θα μειώσουν ακόμα περισσότερο την αξία της εργασίας, πως θα περικόψουν ακόμα περισσότερα εργατικά
δικαιώματα και πως θα καταργήσουν τα Βαρέα Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα (Β.Α.Ε.).
Ούτε μία σύσκεψη δεν έχει γίνει για την ανάλυση των αιτιών και την άμεση αντιμετώπιση των συχνών θανάτων,
ειδικά στις υπηρεσίες Καθαριότητας.
Κανέναν δεν έχει απασχολήσει το γεγονός ότι τα περισσότερα ατυχήματα-δυστυχήματα γίνονται, είτε γιατί δεν
τηρούνται στοιχειωδώς οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, είτε γιατί υπάρχει υπερ-εργασία και κόπωση ενώ
στην πλειονότητα των Ο.Τ.Α. θεωρούν πολυτέλεια και δεν
χορηγούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει επισημάνει πώς απαιτείται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που θα εκπαιδευτεί κατάλληλα
και όχι η παροχή εργασίας Ορισμένου Χρόνου από ανθρώπους που δεν προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν με αποτέλεσμα να «θυσιάζονται» στο βωμό της εξυπηρέτησης
συμφερόντων. Γιατί, είναι κοινώς γνωστό, πώς αιρετοί και
κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια απαξίωσαν την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τις υπηρεσίες τους όπως είναι η Καθαριότητα, με στόχο να τις εκχωρήσουν στα μεγάλα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα.

Συνεπικουρία των Τεχνικών έργων στο Δήμο 3Β
από συμβούλους των δημοτικών Κοινοτήτων
Με απόφαση ενός εκάστου συμβουλίου των τριών Κοινοτήτων Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, ορίστηκε ένας
σύμβουλος που θα τους εκπροσωπήσει για να επιβλέπει τα έργα που θα γίνουν στην Κοινότητά τους. Η απόφαση
ελήφθη μετά από εισήγηση του δημάρχου.
Έτσι κάθε Κοινότητα όρισε τον δικό
της σύμβουλο. Η Βάρη τον Βασίλη Λανάρη (απόφ. 20/30-6-2017), η Βούλα
τον Φίλιππο Ζερβό (απόφ. 36/28-62017) και η Βουλιαγμένη τον Γιώργο
Κοκολέτσο (απόφ. 34/3-7-2017).
Η Δημοτική Αρχή προσβλέπει ώστε οι
σύμβουλοι να συμβάλουν στην επίβλεψη των τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται
στις
Δημοτικές
Ενότητες τους.
Η πρωτοβουλία της ενέργειας αυτής
όπως σημειώνεται στο δ.τ. που μας
απέστειλε ο Δήμος 3Β ανήκει στον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, Νίκο
Βάση ο οποίος, με έγγραφο του από
τις 26 Ιουνίου 2017, ζήτησε από τον
Δήμαρχο να ορίσουν τα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων από έναν σύμβουλο, ο οποίος θα συνεπικουρεί την
υλοποίηση των έργων εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της κάθε Δημοτικής Ενότητας.
Ο Δήμαρχος ανταποκρίθηκε άμεσα
στο αίτημα του Αντιδημάρχου, διαβί-

βασε την επιστολή στα τρία συμβούλια
δημοτικών κοινοτήτων τα οποία, με
αποφάσεις τους, όρισαν τα μέλη που
γράφουμε.
Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη
από τον N. Βάση προκειμένου να ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των
τοπικών συμβουλίων και της Τεχνικής
Υπηρεσίας και να συμβάλουν οι τοπικοί σύμβουλοι πιο ενεργά στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος
του Δήμου που είναι σε εξέλιξη.
Για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το διάστημα 2014 –
2019, πέραν των τοπικών συμβούλων
των Κοινοτήτων, ο Αντιδήμαρχος συνεπικουρείται και από τον πρώην Αντιδήμαρχο Τ.Υ. Χρήστο Βαδάση και
τους δημοτικούς συμβούλους Γιάννη
Δήμα, Νίκο Ζυγούρη και Βασίλη Μιχαλόπουλο οι οποίοι είναι μηχανικοί και
διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις
για παρακολούθηση ενός τεχνικού
έργου.
Ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος για τον ορισμό των συμβούλων
δήλωσε απαντώντας σε δημοσιεύματα:
«Κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο
είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση τεχνικών
έργων με συνολικό προϋπολογισμό που θα
ξεπεράσει τα 60 εκ. ευρώ και με την ολο-

κλήρωση τους θα αλλάξει η εικόνα της
πόλης. Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και
υλοποίηση των έργων αυτών είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας ο
οποίος ανταποκρίνεται απόλυτα στη δύσκολη αποστολή που ανέλαβε και απολαμβάνει την πλήρη εκτίμηση και στήριξη μου,
όπως άλλωστε όλοι οι άλλοι αντιδήμαρχοι
του Δήμου, νυν και πρώην. Για το λόγο
αυτό άλλωστε, ανταποκρίθηκα άμεσα στο
αίτημα του κ. Βάση να πλαισιωθεί από τους
συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων
και δηλώνω πως θα ανταποκρίνομαι ανεπιφύλακτα σε κάθε αίτημα του ιδίου αλλά και
των υπολοίπων συνεργατών μου, το οποίο
θα έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου
προς του πολίτες. Η πρωτοβουλία του κ.
Βάση κινείται σ’ αυτή την κατεύθυνση, στελεχώνει ακόμα περισσότερο την Τεχνική
Υπηρεσία αλλά ταυτόχρονα αναβαθμίζει
και αξιοποιεί τα τοπικά συμβούλια.
Για άλλη μια φορά λοιπόν διαψεύστηκαν
αυθαίρετα δημοσιεύματα και εκτιμήσεις
κάποιων αντιπολιτευόμενων ότι η απόφαση του Δημάρχου έγινε με αφορμή τα
περιστατικά του καλοκαιριού και με στόχο
την υποβάθμιση του Αντιδημάρχου.
[...]
Ευτυχώς οι αναγνώστες έχουν άποψη και
κρίση και μπορούν να διακρίνουν την πραγματικότητα».
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης

Η Αττική Κωμωδία
και ο Αριστοφάνης
Η Κωμωδία αποτελεί μια εξελικτική μορφή του αρχαίου δράματος στην τέχνη και παράπλευρη κοντά
στην Τραγωδία.
Κύριος εκπρόσωπος στην Αττική της έκφραση αλλά
και θεμελιωτικά αναμορφωτής υπήρξε ο Αριστοφάνης.
Στην σάτιρά του το «σκώπτειν παν το οποίον εθεώρει
αντίθετον προς συμφέρον της πατρίδος», αποτελούσε
και τη βάση της.
Για να γίνεται δε πιο αρεστός και να προκαλέσει την
προσοχή τού πολίτη και ιδία τού χαμηλά αμόρφωτου
στα μηνύματά του, εντέχνως χρησιμοποιούσε χυδαίες
και αγοραίες εκφράσεις οι οποίες συνήθως υπέκρυπταν κοινωνικό ενδιαφέρον. Και όπως λέγεται «ταύτα
αγελών κακά και φόρτου και βωμολοχήματα τεχνάσματα εγγενή, εποίησε τέχνην μεγάλην».
Και από τον Πλούταρχο μαθαίνομε ότι «η πάτριος των
Διονυσίων εορτή το παλαιόν επέμπετο δημοτικώς και
ιλαρώς αμφορεύς οίνου και κλιματίς. Είτα τράγος τις
είλκεν, άλλος εσχάδων (τελευταίος) άρριχον (κοφίνι)
ηκολούθει κομίζων επί πάσι δε ο φαλλός».
Και έτσι κατάφερε μ’ αυτά και με άλλα επί 40 χρόνια
και πλέον να κυριαρχεί στο προσκήνιο.
Θα προχωρήσομε εν συντομία με μια επιγραμματική
ενημέρωση στο περιεχόμενο των γνωστών κωμωδιών
του.
Θα ήθελα ακόμα να σημειώσω πως στα πρόσωπα τού
χορού, ο Αριστοφάνης έδινε ένα γελοίο ντύσιμο το
οποίο συμβολικά υπάκουε στο θέμα του κειμένου και
ερχόταν σε αυτά που ήθελε να καυτηριάσει.
Στα Λήναια το 425 π.Χ. ο Αριστοφάνης αποσπά το
πρώτο βραβείο με τους “Αχαρνής”*. Το όνομα της κωμωδίας το δίνει ο χορός που αποτελείται από χωρικούς
Αχαρνείς.* Στην κωμωδία αυτή ο αγρότης Δικαιόπολις
αηδιασμένος από τον Πελοποννησιακό πόλεμο που
δεν τελειώνει, αποφασίζει μοναχός του να κλείσει ειρήνη.
Στους ‘’Ιππής’’* που γράφει το 424 π.Χ. στο πρόσωπο
του υπηρέτη βυρσοδέψη Παφλαγόνα, συμβολίζεται
και καυτηριάζεται ο δημαγωγός Κλέωνας. Ο χορός
αποτελείται από πολίτες της εύπορης οικονομικής
τάξης των ‘’Ιππέων’’ και από αυτούς ονοματίζεται και
το έργο.
Το 423 π.Χ. ο Αριστοφάνης διδάσκει τις ‘’Νεφέλες’’.
Σε αυτή ο κτηματίας Στρεψιάδης τρομαγμένος από τον
Πελοποννησιακό πόλεμο έχει καταφύγει στην Αθήνα.
Πλην είναι βυθισμένος στα χρέη και δεν θέλει να τα
πληρώσει. Στέλνει λοιπόν τον γιό του τον Φειδιππίδη
κοντά στον Σωκράτη, για να του μάθει τρόπους και
κόλπα με τα οποία θα μπορέσει να αποφύγει την υποχρέωση της εξόφλησης.

ΕΒΔΟΜΗ

Ο Φειδιππίδης τα μαθαίνει τόσο καλά, ώστε σε δίκη
αποστομώνει τους δανειστές του πατέρα του, αλλά
πιάνει και τον πατέρα του και τον ξυλοφορτώνει.
Ο πατέρας διαμαρτύρεται, αλλά ο γιος με σοφιστικά
τεχνάσματα του αποδεικνύει πώς οι πράξεις του, του
έχουν δώσει το δικαίωμα όποτε θέλει να τον δέρνει.
Τότε ο πατέρας Στρεψιάδης έξαλλος βάζει φωτιά και
κατακαίει τη σχολή του Σωκράτη.
Οι “Νεφέλες” πάλι, αποτελούν τον χορό και εννοιολογικά λοιδορούν τις αερώδεις διδασκαλίες των σοφιστών.
Το 422 π.Χ. παρουσιάζονται στη σκηνή “οι Σφήκες”.
Οι ηθοποιοί του χορού είναι μεταμφιεσμένοι σε σφήκες
με ένα κεντρί να προβάλλει από τα οπίσθια πίσω τους,
το οποίο τρέχουν και το μπήγουν σε όσους μισούν και
θίγουν το συμφέρον τους... Σαν Σφήκες δε ο ποιητής
παρομοιάζει διακωμωδώντας τους Αθηναίους δικαστές
που αδικούν όποιους θέλουν.

νουν τις αποφάσεις για τα κοινά.
Στην κωμωδία “ο Πλούτος” προσδίνεται μια φιλοσοφική αλληγορία. Ο φτωχός αγρότης Χρεμύλος έχει
πιάσει από το χέρι τον Πλούτο που είναι τυφλός και
τον οδηγεί στον ναό του Ασκληπιού για να θεραπευτεί.
Και το μήνυμα έρχεται πως όταν ο Πλούτος θεραπευτεί
και αποκτήσει το φως του και δει από πιο κοντά τον
κόσμο, όλα θα διορθωθούν, και για όλους θα πάνε καλύτερα.
Εν κατακλείδι ο Αριστοφάνης, απόλυτα συντηρητικός
φαίνεται να στέκεται εχθρικά προς κάθε μεταρρυθμιστική πράξη ή και καινοτόμη ιδέα. Σε κάθε τι μοντέρνο
βλέπει την διαφθορά και δικαιολογεί την κάθε παρακμή από την απεμπόληση του παλαιού.
Επιτίθεται ενίοτε δε και αναίτια στον Σωκράτη και στον
Ευριπίδη, δηλώνει υπέρ της ειρήνης, αλλά και κατά του
δημοκρατικού πολιτεύματος.
Με την πένα του αρέσκεται να γελοιογραφεί σε ανάγλυφο λόγο όποιον δεν χωνεύει. Χυδαία και αγοραία
αστεία, βωμολοχίες φαλλικές, αφήνονται σε μια αέρινη
κυριαρχία για να θριαμβεύσει η τέχνη του. Μια τέχνη
που ακόμα και σήμερα συγκινεί αλλά και προβληματίζει τον καθένα απο εμάς.
*Αχαρνείς στην Αττική διάλεκτο = Αχαρνής
Το ίδιο και Ιππείς = Ιππής (ιδε Etymologicon Magnum Lexicon)
―――――

Το 421 π.Χ. υπογράφεται με τη Σπάρτη η ’’Νικίειος Ειρήνη”, και ο Αριστοφάνης ανεβάζει την κωμωδία του
‘’Ειρήνη“ και ο χορός την ψάλλει δοξαστικά.
Οι ‘’Ορνιθες’’ παίζονται το 414 π.Χ. Εδώ δυο Αθηναίοι
πολίτες, ο Ευελπίδης και ο Πισθέταιρος, αγανακτισμένοι από τους συκοφάντες και τους δημαγωγούς της
εποχής τους, πηγαίνουν στις Όρνιθες, δηλαδή στα
πουλιά που αποτελούν και τον χορό της κωμωδίας και
ζητούν τη βοήθεια τους για να ιδρύσουν την «Νεφελοκοκκυγία, μια ουτοπική κοινωνία τύπου ‘’Αρκαδίας’”» μεταξύ Ουρανού και Γης.
Η “Λυσιστράτη” (= κατάλυση του πολέμου) βλέπει το
φώς το 411 π.Χ. στα Λήναια. Είναι μια κωμωδία στην
οποία κυριαρχεί η προσευχή για την ειρήνη και το σταμάτημα του πολέμου. Οι άνδρες αποδεικνύονται ανίκανοι για μια τέτοια απόφαση και οι γυναίκες
χρησιμοποιώντας τα κάλλη τους παίρνουν αποφασιστικά τον πρώτο ρόλο.
Στις “Θεσμοφοριάζουσες” το 411 π.Χ. ο Αριστοφάνης
ρίχνει τα βέλη του κατά του μισογυνισμού του Ευριπίδη, αφού βάζει τις γυναίκες να υπερψηφίσουν τον
θάνατό του. Παίχτηκε μάλιστα στα Μεγάλα Διονύσια.
Πεθαίνουν λοιπόν τον Ευριπίδη αλλά ο κόσμος φτωχαίνει καθώς στερείται από την ποιητική τέχνη αυτού
του τραγωδού. Ο Αριστοφάνης μετανιώνει γι’ αυτή του
την πράξη και με την κωμωδία του οι ‘’Βάτραχοι’’ το
405 π.Χ. στέλνει τον Διόνυσο με τον δούλο του τον
Ξανθία, να κατέβουν στον Άδη και να τον φέρουν πίσω.
Στον Άδη όμως σε ποιητικό διαγωνισμό μεταξύ Αισχύλου και Ευριπίδη, τα πρωτεία με κριτή τον Διόνυσο δίνονται στον Αισχύλο τον οποίο ανεβάζουν από τον
σκότος του Άδη στο φως.
Το 392 π.Χ. διδάσκονται οι “Εκκλησιάζουσες”. Οι γυναίκες ντυμένες σαν άνδρες κάνουν “εκκλησία”, δηλαδή κάλεσμα για ψήφο χειραφέτησης.
Αποφασίζεται λοιπόν η κοινοκτημοσύνη και στο εξής,
εκείνες μπαίνουν στη θέση των ανδρών για να παίρ-

Σημείωση: Ευχαριστώ τον φίλο και ποιητή Κλεάνθη Ελευθεράτο για τις παρατηρήσεις του.
Το ό,τι γράφω όμως, στηρίζεται απόλυτα στις πηγές αυτές
που έχω ήδη δώσει και δη στην Ιερά Γραφή και στον Ιώσηπο. Ακόμη δε, δεν προτίθεμαι για συνέχιση σε δημόσιο
διάλογο. Ο γνωρίζων γραφήν και ανάγνωσιν και μη συναισθηματικά σκεπτόμενος, επί των στοιχείων και μόνο που
δίνω καλείται να κρίνει.

Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό
Πρόγραμμα για Στελέχη
Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) οργανώνουν
το καινοτόμο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών
Mεταπτυχιακού Eπιπέδου Certified Systemic Analyst Professional (CSAP).
Το CSAP είναι το πρώτο Επαγγελματικό Πρόγραμμα
Mεταπτυχιακού Eπιπέδου της προσέγγισης των συστημάτων το οποίο εστιάζεται στο στέλεχος επιχειρήσεων και
οργανισμών, προσφέροντας επαγγελματική τεχνογνωσία
τελευταίας γενιάς, εύκολα αξιοποιήσιμη για την καθημερινή του δράση που άμεσα του αναβαθμίζει επιχειρηματικές, δημιουργικές και ηγετικές ικανότητές του.
Στόχος του CSAP Προγράμματος είναι να δημιουργήσει
ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών ικανά να
διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα και να
ανταποκρίνονται στις πολυσχιδείς απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό που διέπει τις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι διαλέξεις λαμβάνουν χώρα μόνο Σάββατο πρωί. Προσφέρεται η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης από
απόσταση με WebEx για άτομα που δεν κατοικούν στην
Αττική και συνεπώς δεν απαιτείται η παρουσία των στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Πληροφορίες στην www. csap. gr/gr/News/News/?aid=44
Επίσης στην ιστοσελίδα www.csap.gr/ προσφέρονται επιπλέον υποτροφίες του Παν/μίου Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών οι οποίες καλύπτουν και έως το 100% των διδάκτρων.

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Χωρίς τη συγκατάθεση της
Γερμανίας δεν γίνεται τίποτα!!!
«Χωρίς την συγκατάθεση της Γερμανίας δεν γίνεται
στην πράξη τίποτα», είπε ο Κύπριος νομπελίστας
Χριστόφορος Πισαρίδης (Νόμπελ Οικονομικών 2010),
σε μια σύναξη από νομπελίστες που πραγματοποιήθηκε στο Λίνταου της Γερμανίας, για να συζητήσουν
το μέλλον του ευρώ και της Ε.Ε. και έκαναν δηλώσεις στην εφημερίδα Di Welt.
«Η Γερμανία κέρδισε χάρη στο αδύναμο ευρώ και

εξήγαγε σε άλλες χώρες της ευρωζώνης την ανεργία της. Τώρα θα πρέπει το Βερολίνο να μην αντισταθεί στη μεγαλύτερη εμβάθυνση εντός της
νομισματικής Ένωσης, έστω και αν αυτό φυσικά κοστίσει κάτι», κατέληξε ο Χρ. Πασαρίδης.

Tί συμβαίνει στην
καθαριότητα των ΟΤΑ;

του δήμου Θεσσαλονίκης, τον συμβασιούχο του
δήμου Μαραθώνα και μόλις προχθές την 30χρονη
συμβασιούχο του δήμου Πύργου (στοιχεία από το
http://www.aftodioikisi.gr)
σ.σ. H υπερκόπωση, η απειρία (8μηνες συμβάσεις), η
κακή συντήρηση των οχημάτων είναι κάποια από τα
στοιχεία που οδηγούν στο θάνατο τους εργαζόμενους των ΟΤΑ. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;;;

7 νεκροί εργαζόμενοι
μέσα σε ένα δίμηνο!!!

Η ανάπτυξη έρχεται...
οι επιχειρήσεις φεύγουν

Το τελευταίο δίμηνο εφτά εργαζόμενοι δήμων έχουν
χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
τους. Πρόκειται για την Ντανιέλα Πρελορέντζου, εργαζόμενη στο δήμο Ζωγράφου, τρεις εργάτες της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
στη Σκάλα Λακωνίας του δήμου Ευρώτα, τον Άγγελο
Παντέλογλου, συμβασιούχο υπάλληλο καθαριότητας

Περιμένοντας την ...ανάπτυξη πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έφυγαν στο εξωτερικό, ενώ εκατοντάδες
...χωνεύονται σε πολυεθνικές. Η μικρή επιχείρηση
της Ελλάδας πλέον εξαφανίζεται... Ακόμη και επιχειρήσεις που άντεξαν στην κρίση μέσα σ’ αυτό το
χρόνο μεταβιβάζονται σε ξένα χέρια...

Μίνωας και Μινώταυρος
Ο μύθος αρχίζει από την Ιώ, την κόρη του ποταμού Ίναχου και αδελφή του Φορωνέα, που ίδρυσε το Φορωνικό
άστυ και ήταν ο πρώτος βασιλιάς του κόσμου, κατά τον
Ύγινο, δημιουργώντας την πρώτη κοινωνία, από τους
διασωθέντες Έλληνες-Πελασγούς, που ζούσαν στα
βουνά της Πελοποννήσου, μετά τον κατακλυσμό του
Ωγύγου γύρω στα 30.000 πριν, κατά τον Παυσανία, και
ο ιδρυτής της πρώτης θρησκείας, σύμφωνα με τον
Κλήμη και τον Μέρωπα.
To Φορωνικό άστυ ονομάστηκε αργότερα Άργος από
το όνομα της γυναίκας του Αργεία ή από το γιο του
Άργο, που σημαίνει το λαμπρό λευκό φως!!
Η Ιω κυνηγημένη από την Ήρα και εγκυμονούσα από
τον Δια, γέννησε στην Αίγυπτο (η χώρα με τις πολλές
ελληνικές αποικίες υπτίως του Αιγαίου γι’ αυτό ονομάστηκε και Αίγυπτος) τον Έπαφο, ο ποίος απέκτησε δίδυμους γιους τον Βήλο και τον Αγήνορα. Ο Βήλος
βασίλευσε στην Αίγυπτο και τον διαδέχτηκε ο γιος του
ο Αίγυπτος, ενώ ο δίδυμος αδελφός του ο Δαναός,
μαζί με τις 50 κόρες του, παλινόστησε στην πατρίδα
της προγιαγιάς του της Ιούς και βασίλευσε στο Άργος
ονομάζοντας όλους τους υπηκόους του Δαναούς!
Ο Βήλος μετά τον θάνατό του θεοποιήθηκε με το
όνομα Βάαλ και λατρεύτηκε σαν ισάξιος του Δία, μετά
τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα (9.600 χρόνια κατά
τον Πλάτωνα), όταν η επικοινωνία μεταξύ Ελλάδας και
Αιγύπτου σταμάτησε από τον κατακλυσμό, λόγω του
σχηματισμού της Μέσης γης σε Μεσόγειο θάλασσα.
Ο Αγήνορας ο αδελφός του Βάαλ αποίκησε στην Κολπίτιδα και ίδρυσε ελληνική αποικία, που της έδωσε το
όνομα του γιου του Φοίνικα και την ονόμασε Φοινίκη.
Οι άλλοι γιοι του ήταν ο Κάδμος που ίδρυσε την Θήβα,
ο Θάσος την Θάσο, ο Κίλικας την Κιλικία και είχε
ακόμα και μια πανέμορφη κόρη την Ευρύωπο (= η
έχουσα μεγάλα μάτια) , που την φώναζαν Ευρώπη!!!
Ο Δίας ερωτεύτηκε παράφορα την Ευρώπη και μεταμορφώθηκε σε λευκό ταύρο και παραπλανώντας την
βασιλοπούλα την πήγε στη Γόρτυνα της Κρήτης, όπου
έμειναν μαζί τρία χρόνια και απέκτησαν τρεις γιους:

τον Μίνωα, τον Σαρπηδόνα τον ιδρυτή της Ιωνικής Μιλήτου και τον Ραδάμανθυ.
Βασιλιάς της Κρήτης ήταν ο εγγονός του Δώρου, του
γιου του προπάτορα των Ελλήνων του Έλληνα, που λεγόταν Κρήτας ή Αστερίων ή Αστέριος, ο οποίος δεν
είχε παιδιά και νυμφεύτηκε την Ευρώπη, υιοθετώντας
τα παιδιά της και αφήνοντας τον θρόνο του στον
ΜΊΝΩΑ, τον ιδρυτή του πρώτου πολιτισμού της ανθρωπότητας, του μοναδικού ΜΙΝΩΙΚΟΥ πολιτισμού, με
πρωτεύουσα την Κνωσό και με άλλες μεγάλες πόλεις:
Φαιστό, Μάλια, Ζάκρο, Γόρτυνα, Αγία Τριάδα, Μέγαρο
Βαθύπετρο, με τα μοναδικά στον κόσμο παλάτια κατά
την εποχή του χαλκού!!!
Η βασιλομήτορα Ευρώπη μετά τον θάνατό της ονομάστηκε Ελλωτία, θεοποιήθηκε και γιορταζόταν η μνήμη
της σε όλη την Ελλάδα και στις αποικίες της, μεγαλοπρεπώς και αργότερα οι Έλληνες βάφτισαν Ευρώπη, την ήπειρο που απλωνόταν πάνω απ’ τον
ελλαδικό χώρο, αφού είχαν λιώσει οι πάγοι, οι οποίοι
δημιούργησαν τον κατακλυσμό του Δευκαλείωνα, του
πατέρα του Έλληνα και η ήπειρος κατοικήθηκε από βόρειους και Ασιάτες μετανάστες, οι οποίοι εκπολιτίστηκαν από τους γηγενείς ΄Ελληνες και η Ήπειρος
κράτησε μέχρι σήμερα το δοξασμένο ελληνικό όνομα
της Ελληνίδας θεάς και βασίλισσας και λέγεται Ευρώπη!
Ο ευγενής και φημισμένος βασιλιάς της Κνωσού, Μίνωας, νυμφεύτηκε την Πασιφάη, την κόρη του Ήλιου
και της νύμφης Κρήτης και από το γάμο τους γεννήθηκαν 4 αγόρια (Ανδρόγεως, Κατρεύς, Δευκαλίων, Γλαύκος) και 4 κόρες (Αριάδνη, Φαίδρα, Ξενοδίκη και
Ακάλλη).
Ο Μίνωας δέχτηκε την οργή του Ποσειδώνα, επειδή
τον εξαπάτησε και θυσίασε άλλο ταύρο από αυτόν που
έπρεπε. Έτσι ο Ποσειδώνας εμφύσησε έρωτα στη γυναίκα του Μίνωα Πασιφάη, για το όμορφο ζώο και ο τεχνικός Δαίδαλος κατασκεύασε κατά παραγγελίαν της
μια κούφια ξύλινη αγελάδα, στην οποία μπήκε μέσα η
Πασιφάη και από την ένωση της με τον ταύρο γεννή-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη Κοκκόλα
θηκε ένα τέρας με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ταύρου,
που ονομάστηκε Μινώταυρος. Τότε ο Μίνωας τον
έκλεισε στον υπόγειο Λαβύρινθο των ανακτόρων της
Κνωσού που είχε κατασκευάσει ο Δαίδαλος και τον
έτρεφαν με ανθρώπινες σάρκες!!!
Όταν ο γιος του Μίνωα Ανδρόγεως φονεύθηκε στην
Αθήνα, μετά την νίκη του σε Αγώνες των Παναθηναίων,
ο οργισμένος Μίνωας υποχρέωσε τους Αθηναίους να
στέλνουν κάθε χρόνο 7 νέους και 7 νέες, για τροφή του
Μινώταυρου!!! Ο Θησέας γιος του βασιλιά της Αθήνας
Αιγέα, πήρε τη θέση ενός από τους 7 νέους, πήγε στην
Κρήτη και με τη βοήθεια της κόρης του Μίνωα, Αριάδνης, που τον ερωτεύθηκε, σκότωσε τον Μινώταυρο και
απάλλαξε την Αθήνα από τον ετήσιο φόρο αίματος!!
Ταξιδεύοντας προς την Αθήνα, ο Θησέας υπάκουσε
στην επιθυμία του Θεού Διονύσου και άφησε την
Αριάδνη στη Νάξο που λεγόταν Δία, όπου την παντρεύτηκε ο Διόνυσος και απέκτησαν 3 γιους, τον Στάφυλο που βασίλευσε στη Σκόπελο, τον Θόα που
βασίλευσε στη Λήμνο και τον Οινοπίωνα που βασίλευσε στη Χίο.
Ο Θησέας επέστρεψε στην Αθήνα με τη Φαίδρα, ξεχνώντας να αλλάξει τα μαύρα πανιά του πλοίου του,
όπως είχε συμφωνήσει με τον πατέρα του Αιγέα, ο
οποίος νόμισε ότι ο γιος και διάδοχός του έγινε βορά
του Μινώταυρου, και έπεσε από τα βράχια του Σουνίου, δίπλα στο ναό του Ποσειδώνα και πνίγηκε. Από
τότε ονομάστηκε το πέλαγος των Ελλήνων «ΑΙΓΑΙΟ»!!!
Ο μυθικός κύκλος κλείνει με τη δραματική απόδραση
του Δαιδάλου και του γιου του Ικάρου, με τα κέρινα
φτερά που κατασκεύασε ο Δαίδαλος και πέταξαν προς
την ελευθερία τους, αλλά ο μεν Ίκαρος πνίγηκε στο
Συνέχεια στη σελ. 11
πέλαγος,
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Nεμέα: μια εξαιρετική φθινοπωρινή εξόρμηση
H Νεμέα, είναι κωμόπολη του Νομού Κορινθίας και
έδρα του ομώνυμου δήμου στην Πελοπόννησο. Βρίσκεται 42 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κορίνθου, κοντά στο όρος Προφήτης Ηλίας, σε υψόμετρο
312 μέτρων.
Η Νεμέα, είναι ιστορική πόλη από την αρχαιότητα (5ο
αιώνα π.Χ.) και βρίσκεται ανάμεσα σε βουνά που την
περιτριγυρίζουν και την “κρύβουν” παράλληλα.

ρισε μια πηγή στην Ακροκόρινθο. Ετσι προέκυψε και
ο Ασωπός ποταμός.

Το ταξίδι στη Νεμέα είναι ένα ταξίδι στο μύθο. Το
πρώτο μας άκουσμα για τη Νεμέα ήταν στο δημοτικό
σχολείο με τον πρώτο άθλο του Ηρακλή που σκότωσε
το λιοντάρι, αλλά και τους αγώνες που εγίνοντο εκεί
κάθε δύο χρόνια· τα Νέμεα και τα Ίσθμια, Πύθια που
αποτελούσαν τον κύκλο των ιερών πανελληνίων
αγώνων της αρχαιότητας.
Εχει όμως και το μύθο με το Διόνυσο και τα κρασιά,

Ανάμεσα στα άλλα χωριά που έχει η περιοχή είναι και
τα Αηδόνια που έγιναν διάσημα από το Μυκηναϊκό
νεκροταφείο, που έγινε γνωστό από τη σύλησή του
από αρχαιοκάπηλους και την προσπάθειά τους να
πουλήσουν, αλλά τους συνέλαβαν και έτσι επαναπατρίσθηκαν τα ευρήματα και εκτίθενται σε ιδιαίτερη
αίθουσα του μουσείου της Αρχαίας Νεμέας.

μια που στη “λεκάνη” της απλώνεται ο μεγαλύτερος
αμπελώνας της Ελλάδας με 25.000 στρέμματα με
την ποικιλία που δίνει το κόκκινο αγιωργίτικο κρασί.
Η Νεμέα -Φλιασία χώρα κατά την αρχαιότητα- ήταν
πλούσια χάριν του φλιάσιου οίνου, δώρο του Διονύσου, που μοιραζόταν στους αγώνες της Νεμέας.
Γύρω από το ναό της Νεμέας βρέθηκαν τάφροι που
όπως σημειώνουν οι αρχαιολόγοι μόνον αμπέλια μπορούσαν να καλλιεργηθούν.
Ευρήματα δείχνουν ότι στην περιοχή εφαρμοζόταν
η «ερυθρά οινοποίηση» αφού μέσα σε αγγεία βρέθηκαν κουκούτσια σταφυλιών, δείγμα ότι είχαν υποστεί
επεξεργασία αντίστοιχη της σύγχρονης μεθόδου.
Το όνομα Νεμέα, προέρχεται από τη λέξη “νέμω”,
νομή βοσκοτόπι, αλλά Νεμέα ήταν και μία από τις
κόρες του Ασωπού. Ο Ασωπός ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Πηρώς ή του Ωκεανού και της Τηθύος ή
του Δία και της Ευρυνόμης.
Οι Πλαταιείς θεωρούσαν τον Ασωπό παλιότερο βασιλιά τους από τον Κιθαιρώνα. Όταν συνάντησε τον βασιλιά της Κορίνθου Σίσυφο και τον ρώτησε ποιος
απήγαγε την Αίγινα, για να τον ευχαριστήσει του χά-

Tα σημαντικότερα αξιοθέατα της Νεμέας είναι ο ναός
του Δία και το Στάδιο. Η θεμελίωση του ναού έχει
μήκος περίπου 44,5 μέτρα και πλάτος περίπου 22
μέτρα.
Οι τρεις κίονες στέκονταν πάντοτε όρθιοι από τότε
που χτίστηκε ο ναός, το 330 π.Χ.

Νέα ταφικά μνημεία στο Μυκηναϊκό
Νεκροταφείο Αηδονιών

Η σύγχρονη Νεμέα
Η Νεμέα στη σύγχρονη ιστορία δεσπόζει στην προετοιμασία και εξέλιξη της μάχης των Δερβενακίων
κατά την Επανάσταση του 1821.

Τα πατητήρια...
Δεκάδες οινοποιεία και πατητήρια δραστηριοποιούνται και παράγουν οίνους προστατευόμενης περιοχής
(ΠΟΠ) και άριστης ποιότητας. Ορισμένα απ’ αυτά
είναι επισκέψιμα και είναι ευκαιρία το Σεπτέμβρη που
γίνεται ο τρύγος να ξεφύγεται για μια βόλτα στους
αμπελώνες και τα πατητήρια...
Τα Νεμεάτικα κρασιά διαπρέπουν στις γευσιγνωσίες
και τους διεθνείς διαγωνισμούς.

Σ’ απόσταση 6 χλμ. από τη Νεμέα βρίσκεται το Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών που είναι επισκέψιμο.

Στο συγκεκριμένο νεκροταφείο υπάρχουν θαλαμοειδείς τάφοι λαξευμένοι στον φυσικό βράχο που αποτελούνται από τρία τμήματα: τον δρόμο, ένα
κατηφορικό διάδρομο και την είσοδο του τάφου, που
φράσσεται με ακανόνιστα τοποθετημένους λίθους. Οι
ταφικοί θάλαμοι είναι οργανωμένοι σε συστάδες.

Τα νέα δεδομένα όπως αναφέρει ανακοίνωση του
Υπουργείου Πολιτισμού «τεκμαίρουν τις περιόδους
χρήσης της θέσης στα Αηδόνια και θέτουν τις βάσεις
για τη μελέτη των ρόλων που οι ανά διαστήματα κοινότητες διαδραμάτισαν κατά την ανάδυση και την
αποσύνθεση διαφορετικών κεντρικών οργανισμών,
από τις μυκηναϊκές τοπαρχίες και εν συνεχεία πολιτείες, στην πόλη-κράτος του Φλιούντα, τις εξελίξεις
στη ρωμαϊκή επαρχία της Αχαΐας και τον πολιτικό κατακερματισμό της μεσοβυζαντινής περιόδου».

Τα καλοκαίρια και τις αρχές φθινοπώρου πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων και πανηγυριών εξελίσσονται
στην περιοχή. Oι «Μεγάλες Ημέρες της Νεμέας» που
σηματοδοτούν την έναρξη του τρύγου του Αγιωργίτικου, τον Αγιωργίτικο δρόμο και στις γειτονικές Αρχαίες Κλεωνές το φεστιβάλ του Green Theater και τη
γιορτή Κορινθιακής Σταφίδας.
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«Με τρομάζει η αντικομμουνιστική υστερία!»
Δήλωση Μίκη Θεοδωράκη ενάντια στο Συμβούλιο της Ευρώπης
για την προσπάθεια εξίσωσης των ΝΑΖΙ με τους Κομμουνιστές
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε να αλλάξει την
Ιστορία. Να τη διαστρεβλώσει εξισώνοντας τα θύματα με
τους θύτες. Τους εγκληματίες με τους ήρωες. Τους κατακτητές με τους απελευθερωτές και τους ναζιστές με τους
κομμουνιστές.
Θεωρεί ότι αυτοί οι μεγαλύτεροι εχθροί του ναζισμού, οι
κομμουνιστές, είναι εγκληματίες και μάλιστα εξ ίσου με
κείνους! Και τώρα ανησυχεί και διαμαρτύρεται, γιατί ενώ
οι χιτλερικοί καταδικάστηκαν από τη διεθνή κοινότητα, δε
συνέβη ακόμα το ίδιο και με τους κομμουνιστές.
Για το λόγο αυτόν αντιπροτείνει αυτή η καταδίκη να γίνει
τώρα από την Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 24 - 27 του προσεχούς Ιανουαρίου.
Στο μεταξύ ανησυχεί γιατί "η δημόσια συνείδηση για τα
εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα είναι πολύ πενιχρή". Και ακόμα
γιατί "τα κομμουνιστικά κόμματα είναι νόμιμα και δραστήρια σε ορισμένες χώρες ακόμα και αν δεν έχουν πάρει
αποστάσεις από τα εγκλήματα αυτά".
Με άλλα λόγια, το Συμβούλιο της Ευρώπης προαναγγέλλει
τη μελλοντική δίωξη των Ευρωπαίων κομμουνιστών που δεν

Μίνωας και Μινώταυρος
Συνέχεια από τη σελ. 9
που πήρε το όνομά του και λέγεται Ικάριο
πέλαγος, ο δε Δαίδαλος κατέφυγε στη Σικελία, που τον κατεδίωξε ο Μίνωας. Ο Δαίδαλος έσωσε μια Σικελή πριγκίπισσα και ο
βασιλιάς Κώκαλος δολοφόνησε στο λουτρό τον Μίνωα και τον έθαψε στη Σικελία,
ενώ προς τιμήν του ιδρύθηκε
η πόλη Μινώα.
Ο Μίνωας ήταν ο πρώτος νομοθέτης μετά τον Φορωνέα,
και κάθε 9 χρόνια ανέβαινε
στο Δυκταίο άντρο και
έπαιρνε βελτιωμένη νομοθεσία από τα χέρια του Δία και
μετά τον θάνατο του, έγινε
κριτής στις ψυχές των νεκρών, μαζί με το γιο του Ραδάμανθυ και το Αιακό!!!
Η μυθολογία των Ελλήνων δεν αποτελεί
ιστορία, αλλά αποκρύπτει στον πυρήνα της
την πραγματική αλήθεια με κωδικοποιημένες εκφράσεις και πλήθος πολιτιστικών
στοιχείων, δημιουργώντας τη βάση για
όλες τις σύγχρονες επιστήμες, και έτσι
διαφέρει από τις παραδόσεις των άλλων
λαών, οι οποίοι σε πολλά την αντέγραψαν
ή την μετάλλαξαν!!!
Στο πρόσωπο του Δαιδάλου συμπυκνώνεται η μοναδική μέχρι τότε τεχνική πολυπλοκότητα, ενώ στο πρόσωπο της
Αριάδνης, που εγκαταλείπεται ή κατ’ άλλη
εκδοχή πεθαίνει και σαν σύζυγος του Διόνυσου, γίνεται Θεά του Ολύμπου, είναι η
ενσάρκωση της μεγάλης μινωικής θεάς,

έχουν κάνει ακόμα δήλωση μετανοίας σαν κι αυτή που ζητούσαν οι δήμιοι της γκεστάπο και οι βασανιστές στη Μακρόνησο.
Ισως αύριο να αποφασίσουν να θέσουν εκτός νόμου τα
Κομμουνιστικά Κόμματα* μισανοίγοντας έτσι την πόρτα
για να περάσουν οι βρικόλακες των Χίτλερ και των Χίμλερ
που, όπως είναι γνωστό, ξεκίνησαν την καριέρα τους απαγορεύοντας τα Κομμουνιστικά Κόμματα και κλείνοντας
τους κομμουνιστές σε στρατόπεδα θανάτου.
Τελικά όμως πνίγηκαν μέσα στο αίμα των δικών τους θυμάτων, των 20 εκατομμυρίων νεκρών της Κομμουνιστικής
Σοβιετικής Ενωσης και τόσων και τόσων εκατοντάδων χιλιάδων σκοτωμένων κομμουνιστών, που, όπως συνέβη και
στην Ελλάδα, μπήκαν επικεφαλής των κινημάτων εθνικής
αντίστασης σε όλη την Ευρώπη.
Ομως αυτοί οι κύριοι του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως
προς την επιθυμία τους να νεκραναστήσουν μεθόδους καταδικασμένες στη συνείδηση της Ιστορίας και των Λαών,
έρχονται δεύτεροι, γιατί τους έχουν ήδη προλάβει οι μεγάλοι τους αδερφοί, οι ΗΠΑ, που με χιτλερικές μεθόδους
εξοντώνουν ολόκληρους λαούς όπως στο Ιράκ, που το κατάντησαν μια κατεστραμμένη χώρα γεμάτη αμερικανικές

που συμβόλιζε την ίδια την αναγεννώμενη
φύση!!!
Στην Κρήτη επικρατούσε μητριαρχικό καθεστώς και γι αυτό οι θεότητες ήταν μόνο
γυναικείες και ο ταύρος συμβόλιζε την γυναίκα, με το κεφάλι του να απεικονίζει το
αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας και
το μεν στόμα συμβόλιζε το αιδίον (=το
μόνο όργανο σεβασμού) το δε κεφάλι τη
μήτρα και τα κέρατα τις σάλπιγγες!!! Το
αίμα του θυσιαζόμενου ζώου αντιστοιχούσε με το ιερό αίμα της γυναικείας εμμήνου ρήσεως, το
οποίο συντελεί στη γονιμότητα της γυναίκας και όταν
θυσιαζόταν ο ταύρος, το
αίμα του γονιμοποιούσε τη
μητέρα Γη και με την βοήθεια του αρότρου, προέκυπτε η καρποφορία!
Τα ταυροκαθάψια ήταν δύσκολες γυμναστικές ασκήσεις με την συμμετοχή των
νέων και του ταύρου (κακό απομεινάρι
τους είναι οι ταυρομαχίες) και συμβόλιζε
την πολιτικοοικονομική επιρροή της Κνωσού στη νότια Ελλάδα και στην ευρύτερη
περιοχή του Αιγαίου!!!
Στο Μίνωα, οι Έλληνες έβλεπαν τον
ισχυρό κυβερνήτη, τον εμπνευσμένο νομοθέτη, το δίκαιο δικαστή, τον κυρίαρχο του
μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού κόσμου και τον εκπολιτιστή στα χρόνια της
μεγίστης ακμής του μινωικού πολιτισμού!!!
Ίσως υπάρχει συνταύτιση του Μίνωα και
του Μινώταυρου, γιατί μετά το θάνατό
τους, τη μητριαρχία διαδέχτηκε η πατριαρχία με ποικιλόμορφες αλλαγές σε όλη την
ελληνική επικράτεια!!!

φυλακές, όπου καθημερινά βασανίζονται φριχτά και φανερά χιλιάδες αθώα θύματα.
Γι' αυτό το μεγάλο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας,
όπως και για το σύγχρονο χιτλερικό στρατόπεδο βασανιστηρίων, το Γκουαντανάμο, το Συμβούλιο της Ευρώπης
δεν έχει τίποτα να πει.
Πώς λοιπόν να τους πιστέψει κανείς ότι ενδιαφέρονται ειλικρινά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν ακόμα και το
ίδιο τους το σπίτι, η Ευρώπη, έχει μεταβληθεί σε ένα ξέφραγο αμπέλι, όπου τα αεροπλάνα της CIA, φορτωμένα
με ανθρώπους χωρίς δικαιώματα, τους οδηγούν σε ειδικές
φυλακές μέσα στην ίδια την Ευρώπη, για να βασανιστούν;
Τέτοιοι πολίτες δεν μπορεί να είναι κατήγοροι. Στο Δικαστήριο της Ιστορίας, που θα καταδικάσει κάποτε τα αμέτρητα εγκλήματα των μεγάλων τους αδελφών, από το
Βιετνάμ έως τη Χιλή και από τη Νότια Αμερική έως το
Ιράκ, θα είναι υπόδικοι με την κατηγορία της ανοχής, αν
όχι της συνενοχής.
Δυστυχώς σήμερα είμαι υποχρεωμένος να μιλώ περισσότερο στο όνομα των νεκρών παρά των ζωντανών. Στο όνομα
λοιπόν των νεκρών συντρόφων μου κομμουνιστών, αυτών
που πέρασαν από την Γκεστάπο, τα στρατόπεδα θανάτου
και τους τόπους των εκτελέσεων για να εξοντωθεί ο ναζισμός και να θριαμβεύσει η Λευτεριά, έχω να απευθύνω
στους "κυρίους" αυτούς μόνο μια λέξη: ΝΤΡΟΠΗ!
Αθήνα, 22.12.2005
Μίκης Θεοδωράκης
* χώρες με απαγορευμένα τα κομμουνιστικά κόμματα: Πολωνία,
Ουγγαρία, Μολδαβία, Λετονί,α, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία,
Τσεχία,

Ανθρώπινες ιστορίες…
Αναθυμώντας τους εξαφανισμένους ανθρώπους ανά τον πλανήτη δημοσιεύουμε
ένα άρθρο της Ειρήνης Μπουρδονικόλα*,
μια που η 30ή Αυγούστου είναι αφιερωμένη στην Διεθνή Ημέρα Εξαφανισμένων.

Μια ζωή… σε αναμονή
Ο Μουμπέκα εξαφανίστηκε, όπως χιλιάδες
άλλοι άνθρωποι. Για 15 ολόκληρα χρόνια, η γυναίκα του δεν έπαψε να τον αναζητά. Η 30η
Αυγούστου, Διεθνής Ημέρα των Εξαφανισμένων, είναι αφιερωμένη στους αγνοούμενους.
Στους ανθρώπους που χάθηκαν ξαφνικά τα
ίχνη τους, αλλά και σε εκείνους που ζουν με
την αγωνία, χωρίς να γνωρίζουν αν οι δικοί
τους άνθρωποι είναι ζωντανοί ή νεκροί.
Η Σεσίλ ήταν μόλις είκοσι χρονών όταν είδε
για τελευταία φορά τον σύζυγό της. Μάταια
τον αναζητούσε. Οι ένοπλες συγκρούσεις
και οι ταραχές που επικρατούσαν στην
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πολύ γρήγορα την ανάγκασαν να αποδράσει από τη
χώρα της. Κυνηγημένη και η ίδια, αναγκάστηκε να δραπετεύσει από την Κινσάσα.
Έπρεπε να επιβιώσει. Το βασανισμένο σώμα
της την οδήγησε σε ένα μακρύ και επίπονο
ταξίδι, σε άλλες χώρες. Όπου και αν πήγαινε, το μυαλό της ήταν πάντα στον Μουμπέκα. Στον άντρα της, που μέσα σε μια
στιγμή χάθηκε από τη ζωή της. Κανείς δεν
γνώριζε κάτι γι’ αυτόν. Τα χρόνια περνούσαν,
χωρίς απαντήσεις. Μόνο θλίψη και ερωτηματικά: Ζει άραγε;
Πριν λίγο καιρό η Σεσίλ έφτασε στη χώρα
μας. Λίγες μέρες αργότερα, στις αρχές Αυγούστου, απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Ανα-

ζητήσεων (Restoring Family Links) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Από καιρό πίστευε
ότι ήταν μάταιο πια να τον αναζητά. Ήταν
όμως η τελευταία της ελπίδα, για να μάθει
έστω και κάποιο κακό νέο, για την τύχη του
άντρα της.
Η 35χρόνη πλέον γυναίκα, έδωσε όσα στοιχεία χρειαζόντουσαν ώστε να ξεκινήσει η
αναζήτηση του Μουμπέκα. Λίγες μέρες αργότερα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αντίστροφη αναζήτηση από τον Βρετανικό
Ερυθρό Σταυρό. Κάποιος άντρας αναζητούσε την Σεσίλ. «Πολύ γρήγορα, διασταυρώσαμε τα στοιχεία που είχαμε με τους
συναδέλφους του Βρετανικού Ερυθρού
Σταυρού και προέκυψε ταύτιση. Ήταν ένα
μικρό θαύμα. Όταν η σύζυγος έμαθε το αποτέλεσμα της έρευνάς μας, ήταν αδύνατο να
το πιστέψει. Έμεινε ανέκφραστη για αρκετή
ώρα και προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει
τι είχε γίνει. Προσπαθούσαμε να της προσφέρουμε αυτό που λέμε ψυχολογικές πρώτες βοήθειες. Όταν ξεπέρασε το πρώτο σοκ,
τηλεφωνήσαμε στον αριθμό που μας είχε
δώσει ο Βρετανικός Ερυθρός Σταυρός»,
λένε φανερά συγκινημένοι οι άνθρωποι της
Δ/νσης Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ.
Το τηλέφωνο καλούσε αλλά κανείς δεν το
σήκωνε. Η Σεσίλ επέμενε. Πέντε λεπτά αργότερα, άκουσε για πρώτη φορά μετά από
15 ολόκληρα χρόνια την φωνή του δικού της
ανθρώπου. «Είναι αυτός, είναι αυτός» φώναζε. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ο Μουμπέκα δεν πίστευε στην τύχη του, η γυναίκα
του ήταν ζωντανή και άκουγε και πάλι τη
φωνή της.
Ειρήνη Μπουδρονικόλα
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

30 Αυγούστου: Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων
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«Ενημέρωση – συζήτηση για την αντιμετώπιση των
πρόσφατων πυρκαγιών στην Αττική»

Σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης για τη Λεκάνη
του Ασωπού ποταμού

από τον αντιπεριφερειάρχη Αν.Αττικής Πέτρο Φιλίππου
Φέτος στην Αττική είχαμε περισσότερα
από 160 περιστατικά πυρκαγιάς. Από
αυτά τα πιο σοβαρά συμβάντα ήταν
εκείνα των Κυθήρων, του Σαρωνικού και
η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στον
Δήμο Ωρωπού.
Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειονότητα των συμβάντων αντιμετωπίστηκε
επιτυχώς, η εκτίμηση μου είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός και ο μηχανισμός της
Αυτοδιοίκησης λειτούργησαν σωστά στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και στα
μέτρα των δυνατοτήτων τους. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι σε επίπεδο πρόληψης
– προετοιμασίας, είχαν γίνει ήδη πριν
την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου οι
προβλεπόμενες συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) σε όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες, καθώς και των Συντονιστικών
Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) σε όλους τους
δήμους.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η αρμοδιότητα
για την κατάσβεση των πυρκαγιών ανήκει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η
οποία επιχειρεί με το έμψυχο δυναμικό
και τον εξοπλισμό (επίγειο και εναέριο)
που διαθέτει. Η Αυτοδιοίκηση, οι Σύνδεσμοι και οι Εθελοντικές Οργανώσεις
έχουν βοηθητικό ρόλο θέτοντας στη διάθεση της Πυροσβεστικής – εφόσον τους
ζητηθεί – τον εξοπλισμό που έχουν αποκτήσει (η Περιφέρεια βυτιοφόρα και σκαπτικά μηχανήματα και οι Δήμοι και οι
Σύνδεσμοι τον μηχανολογικό εξοπλισμό
τους που τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά).
Όσον αφορά στην πρόσφατη πυρκαγιά
στον Δήμο Ωρωπού, πήρε μεγάλες διαστάσεις και ήταν δύσκολο να ελεγχθεί
επειδή αναπτύχθηκε μέσα σε δασική
έκταση και λόγω των πνεόντων ανέμων.
Ωστόσο, η κινητοποίηση ήταν τεράστια
τόσο από πλευράς της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, με τη χρήση όσων εναέριων
μέσων ήταν διαθέσιμα αλλά και 80 πυροσβεστικών οχημάτων και μεγάλου αριθ-

μού πεζοπόρων τμημάτων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, όσο και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
την Περιφέρεια Αττικής και ιδιαίτερα από
την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας αυτής, από τον Δήμο Ωρωπού
και τους δήμους της Αττικής. Ιδιαίτερα
σημαντική ήταν και η συνδρομή της
Αστυνομίας, της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ
και της ΕΥΔΑΠ, ενώ πολύτιμη υπήρξε και
η συμβολή των εθελοντών από όλη την
Αττική.
Η εκτίμηση για τα καταστροφικά αποτελέσματα της πυρκαγιάς είναι ότι έχουν
καεί 18.000 περίπου στρέμματα δασικής
έκτασης και 20 σπίτια στην περιοχή του
Καλάμου. Μετά από έκτακτο ΣΟΠΠ που
έγινε το πρώτο βράδυ της φωτιάς του
Καλάμου, η Περιφέρεια υπέβαλε αίτημα
προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, να κηρυχθούν οι Δημοτικές
Ενότητες Καλάμου και Καπανδριτίου του
Δήμου Ωρωπού και η Δημοτική Ενότητα
Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Μετά από σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αποφασίστηκαν τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
αποκατάσταση των ζημιών των κατοικιών και των περιουσιών που καταστράφηκαν, την αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα:
Αποφασίστηκε η άμεση κήρυξη της καμένης έκτασης σε αναδασωτέα και η ένταξή της στο Δασικό Κτηματολόγιο που
αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη στον
Δήμο Ωρωπού.
Υπήρξε δέσμευση από πλευράς Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να
μας παραδοθούν οι μελέτες αντιπλημμυρικής θωράκισης της καμένης περιοχής
μέχρι τις 15/9.
Αποφασίστηκε επίσης η άμεση έναρξη
από το Υπουργείο Οικονομικών της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων

από την πυρκαγιά και να εκπονηθούν
από το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκληρωμένες μελέτες αναδάσωσης.
Σε πρόσφατη παρέμβασή της η Περιφερειάρχης Αττικής διαπύπωσε έξι πρώτες
προτάσεις για τις πυρκαγιές, τις οποίες
εν συντομία είναι:
1. Η θεσμική αποσαφήνιση, με έκδοση
σχετικής εγκυκλίου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, του
ρόλου και των αρμοδιοτήτων του κάθε
εμπλεκόμενου φορέα.
2. Η ενεργοποίηση, της λειτουργίας του
Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Μ.Ο.), που
προβλέπεται από τον Καλλικράτη
(ν.3852/2010).
3. Η υλοποίηση, με ειδική νομοθετική
ρύθμιση, του πάγιου αιτήματος των
Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής
Προστασίας, για μηδενισμό ή μείωση
των τελών κυκλοφορίας των πυροσβεστικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
4. Η ενεργοποίηση, της νομοθετικής
πρόβλεψης (άρ.115 του ν.4249/2014),
για χρηματοδότηση κατά την αντιπυρική περίοδο και των Περιφερειών.
5. Η ενεργοποίηση, για την ίδρυση και
λειτουργία της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση των
εθελοντών και στελεχών της.
6. Η θεσμοθέτηση, της υποχρέωσης
ενίσχυσης των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, που είναι
ενταγμένες στο σχετικό μητρώο.

Το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής της 31ης Αυγούστου 2017 αφορούσε
στην έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάθεση έρευνας με τίτλο: «Εξειδικευμένη έρευνα
παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του Ασωπού ποταμού – Εκτίμηση της
ρύπανσης/υποβάθμισης και Ποιοτική & Ποσοτική Διερεύνηση της προέλευσης και του εύρους/επιπέδων αυτής»
συνολικού προϋπολογισμού 332.444,00€ (με Φ.Π.Α).

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής
Πέτρος Φιλίππου. Σύμφωνα με το εισηγητικό, σκοπός του
ερευνητικού έργου είναι η απόκτηση μίας βάσης δεδομένων για την εκτίμηση των επιπέδων και την προέλευση
της ρύπανσης των υδάτων της λεκάνης του Ασωπού και
της ευρύτερης περιοχής, την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και τις προτεινόμενες δράσεις για τη βελτίωση ποιότητας των υδάτων.
Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η εκπόνηση
συγκροτημένου και ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων της λεκάνης
του Ασωπού στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφ. Αττικής.
Το πρόγραμμα εκπονήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου
Ωρωπού, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, του Τμήματος Περιβ/ντος της Ενότ. Ανατ. και της Δνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Καταγραφή ζημιών από την
πυρκαγιά στον Δήμο Ωρωπού
Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στον Δήμο Ωρωπού (Δ.Ε. Καλάμου, Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου) και Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα.
Την καταγραφή πραγματοποιεί από την Περιφέρεια Αττικής η Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης των ζημιών , σε συνεργασία με τον Δήμο Ωρωπού και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί:
• 50 αιτήσεις για καταστροφές οικιών (10 ολοσχερείς και 40 για επιμέρους ζημιές)
• 8 αιτήσεις για καταστροφές – ζημιές σε επιχειρήσεις – κατασκηνώσεις. Τις αυτοψίες στις
περιπτώσεις αυτές διενεργεί η παραπάνω επιτροπή της Περιφερειακής Ενότ. Αν. Αττικής.
• 9 αιτήσεις για υλικές ζημιές – καταστροφή μηχανημάτων

• 51 αιτήσεις για πρόκληση ζημιών ή καταστροφές σε αγροκτήματα.
Τα παραπάνω αιτήματα έχουν διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία οριοθέτησης
των πληγεισών περιοχών μετά την εκδήλωση φυσικής καταστροφής (πυρκαγιάς).
Αναμένεται από όλους τους πληγέντες να υποβάλλουν – μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών για την εκτίμηση ζημιών.

ΕΒΔΟΜΗ
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Aλλαγή ρυμοτομικού στο κέντρο της Βούλας
Με την υπ’ αρ. 384/2017/26.7.17 ψηφίστηκε ομόφωνα το 8ο θέμα της δημοτικής συνεδρίασης στο
Δήμο 3Β, που αφορούσε τη “Μελέτη τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου των οδών Αισώπου Ποσειδώνος - Βασ. Παύλου” στο κέντρο της Βούλας.
Το γράφαμε στο φύλλο της 26 Ιουλίου και σημειώναμε ότι ο δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα τόνισε ότι με την απόφαση αυτή επιχειρούν «να
βάλουν σε μία νομιμότητα τα Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.) 202,203 204 & 205, που περικιλείονται
στην πλατεία γιατί ήταν εκτός ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.
Η πλατεία στο σημείο που έχει κατασκευαστεί ο
χώρος στάθμευσης και η σημερινή πλατεία δεν
είναι χώρος πλατείας. Είναι δρόμος αδιάνοιχτος.
Στην πλατεία υπάρχουν χρήσεις που λειτουργούν πάρα
πολλά χρόνια, και παρ’ ότι είναι εμπορική ζώνη δεν είναι
νόμιμες.
Π.χ. η λειτουργία των τραπεζών δεν είναι νόμιμη η
χρήση τους. Τα γυμναστήρια είναι εκτός προβλεπομένων χρήσεων και δεν μπορούν να λειτουργήσουν».

Η Τροποποίηση ρυμοτομικού αφορά για τα Ο.Τ. που
έχουν πρόσωπο στην οδό Βασ. Παύλου από την οδό
Αισώπου μέχρι και την Αυλώνος και το κομμάτι που
αφορά την οδό Ποσειδώνος και Κονδύλη.
Στην οδό Κονδύλη, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος υπάρχει ένα οικόπεδο 1400 μέτρα ιδιοκτησίας του ΙΚΑ και
ήρθε σε επαφή ο Δήμος για να το μισθώσει για δημο-

τικό πάρκινγκ. Επειδή όμως τα πάρκινγκ δεν επιτρέπονται με τις παρούσες χρήσεις γίνεται η αλλαγή του ρυμοτομικού και της χρήσης στο κομμάτι
της Ποσειδώνος μέχρι την οδό Κονδύλη. Στο
χάρτη της googl που κατεβάσαμε φαίνεται σκιασμένη όλο αυτό το κομμάτι!
Η χρήση Γενικής κατοικίας αποφασίστηκε με εξαίρεση τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής
όχλησης, τα ξενοδοχεία, τα κέντρα διασκέδασης
και τα βενζινάδικα.
Στη Γενική Κατοικία επιτρέπονται να αναπτυχθούν
εμπορικές δραστηριότητες μέχρι 1000 μέτρα.
Πάνω από 1000 μέτρα θεωρούνται υπεραγορές και
δεν επιτρέπονται.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα και από τα έδρανα
της αντιπολίτευσης ήταν παρών μόνο ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ Θάνος Ματόπουλος που το ψήφισε.
Αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής έχει ξεσηκώσει η απόφαση που την είδαν καθυστερημένα λόγω της
καλοκαιρινής ραστώνης. Ενσταση επί της απόφασης,
όπως πληροφορηθήκαμε, έχει κάνει προς την Περιφέρεια ο δημοτικός σύμβουλος Δημ. Δαβάκης.
Αννα Μπουζιάνη
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή στην εφημερίδα!
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

14 ΣΕΛΙΔΑ - 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµένους
ἄρχεσθαι
&

Ἀναξίου - Μένους
παύεσθαι
ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΥΡΥΣΤΡΑΤΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
585/4 - 528/5

«Ἀναξιμένην δέ φασί τήν τῶν ὅλων
ἀρχήν τόν ἀέρα εἰπεῖν καί τοῦτον
εἶναι τῷ μέν μεγέθει ἄπειρον, ταῖς
δέ περί αὐτόν ποιότησιν ὡρισμένον· γεννᾶσθαί τε πάντα κατά τινα
πύκνωσιν τούτου καί πάλιν ἀραίωσιν· τήν γε μήν κίνησιν ἐξ αἰῶνος
ὑπάρχειν».
(Αναξιμένης, 585/4 - 528/5,”TESTIMONIA”, Fragment 6, 2 και Πλούταρχος,
45-120, Fragment 179, 32).

(= Λένε πως ο Αναξιμένης θεωρούσε ως υλική αρχή όλων
των όντων τον αέρα, ο οποίος ως προς το μέγεθος είναι άπειρος, ενώ ως προς την ποιότητά του είναι περιορισμένος· όλα
τα όντα γεννιούνται από ένα είδος πύκνωσης και ξανά αραίωσης του αέρα, γιατί η κίνηση βέβαια υπάρχει ανέκαθεν).

ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ - ΑΙΤΙΑ - ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ:
ΠΡΩΤΟ ΑΞΙΩΜΑ «Ο ΑΗΡ»
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ, ΦΥΣΙΟΔΙΦΗΣ, ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ,
ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ, ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ,
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΗΣ, ΥΛΙΣΤΗΣ-ΥΛΟΖΩΙΣΤΗΣ.
Α.ΗΡ
Ν. ΕΦΕΛΩΜΑ (= αρχικό άπειρο)
Α.ΕΙΚΙΝΗΤΟΣ - ΑΟΡΑΤΟΣ - ΑΠΕΙΡΟΣ
Ξ.ΥΝΟΝ (= κοινόν, κοινότητα, αμοιβαιότητα)
Ι. ΚΜΑΣ (= υγρασία, υγρότητα, υδρατμοί, αναθυμιάσεις). ΙΡΙΣ (= ουράνιο τόξο), ΙΩΝΙΑ.
Μ. ΑΝΩΣΙΣ (αραίωση του αέρα). ΜΙΛΗΤΟΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ε.ΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ν. ΟΗΣΗ - ΝΟΥΣ - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (φύσης)
Η.ΕΡΙΟΣ (= πρωινός, εναέριος, αόρατος, αχανής).
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ και ΗΘΟΣ.
Σ. ΥΜΠΑΝ - ΣΥΝΟΧΗ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
Παράγεται από το Ἄναξ - κτος = ο κύριος, κυρίαρχος, αρχηγός, βασιλιάς, οικοδεσπότης, θεός· από το “τήν ἄνω
τάξιν ἔχειν ἤ ὁ ἄνω ἀΐσσων / ἄσσων / ἄττων” = ο
αναφερόμενος, ο ανυψούμενος ταχέως, ο ορμητικός, ο
κινών ταχέως, ο σείων, ο πάλλων, ο επικρατών ή εκείνος
προς τον οποίον αναφέρουμε τα πάντα. Και το Μένος ους από το μένω, παραμένω που σημαίνει θυμό, οργή,
ισχύς, δύναμη, πόλεμος “μένος Ἄρηος”. Άρα Αναξιμένης = ο κύριος, κυρίαρχος των παθών του, αυτός που δεν
χάνει τον αυτοέλεγχο και την αυτοκυριαρχία του.

ΕΒΔΟΜΗ

Μετά από μια “άχαρη και ανούσια” διακοπή δύο εβδομάδων κατά την οποία ασχοληθήκαμε με την ασημαντότητα και την κενοσπουδία της επικαιρότητας
συνεχίζουμε το μυητικό μας, ψυχαγωγικό μας ταξείδι
ΠΡΟΣΩ ολοταχώς με συνταξειδιώτες τους Πρώτους
Έλληνες Φιλοσόφους, της Μιλήτου της Ιωνίας, τους
ΠΡΟΣΩ - ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ.
Οι Φιλόσοφοι της Μιλήτου τράβηξαν με ορμή ΠΡΟΣΩ
(μπροστά) ΟΛΟΤΑΧΩΣ και γι’ αυτό επι-ΚΡΑΤΗΣΑΝ, κυριάρχησαν φιλοσοφικώς και επιστημονικώς σε όλη την
Οικουμένη γκρεμίζοντας ιεροκρατούμενα κάστρα στα
οποία κλειδαμπαρώνεται και μουλιάζει η ανθρώπινη
Σκέψη και Γνώση.
Δυστυχώς όμως η διδασκαλία τους δεν διέφυγε του θεοκρατικού μίσους και δεν διασώθηκε ακέραιη, αλλά
έφτασε σε μας αποσπασματική και από δεύτερο χέρι
(Δοξογράφους).
Εμείς δεν δεχόμαστε τον γερμανόφερτο όρο Προ-σωκρατικοί, που τον έπλασε και τον καθιέρωσε η σωκρατοκρατούμενη γερμανική διανόηση τον 19ο αιώνα ως
ορόσημο εποχής. Μερικοί, ως γνωστόν, από τους φιλοσόφους ήταν σύγχρονοί του και ο Σωκράτης διδάχθηκε
πολλά απ’ αυτούς. Γι’ αυτό και δημιουργήσαμε τον όρο
ΠΡΟΣΩ-ΚΡΑΤΙΚΟΙ.
Αφού γνωρίσαμε τους δύο πρώτους Μιλήσιους Φιλοσόφους, τον Θαλή και τον Aναξίμανδρο θα μάθουμε για
τον τρίτο και τελευταίο διάδοχο/διευθυντή της Ιωνικής
Σχολής ή Σχολής της Μιλήτου, του Πρώτου Παν/μίου
στον κόσμο, τον ΑΝΑΞΙΜΕΝΗ, τον επονομαζόμενο Φυσικό. Υπήρξε μαθητής του Αναξιμάνδρου γιατί συνέχισε, προέκτεινε και τελειοποίησε με ζήλο και όχι με
φθόνο τις έρευνες του δασκάλου του Αναξιμάνδρου
πάνω στα φυσικά φαινόμενα.
Είναι ο τελευταίος εκπρόσωπος της Μιλησίας Σχολής,
της οποίας η άνθηση θα μαραθεί/μαραζώσει με την
άλωση της Μιλήτου από τους Πέρσες (494).
Πολλοί προσπάθησαν επί ματαίω να αποδώσουν στην
Προσω-κρατική φιλοσοφία ανατολικές αποκρυφιστικές
και μυστικιστικές επιδράσεις (ινδουιστικές, βουδιστικές,
σινοθιβετιανές).
Αυτοί είτε δεν κατάλαβαν καλά τί διάβασαν, αν το διάβασαν είτε πάσχουν από εγγενή στραβισμό, οπότε θα
πρέπει να βελτιώσουν/θεραπεύσουν την όρασή τους
(αντίληψη)!
Η ΠΡΟΣΩ-ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ είναι η ΠΡΩΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ που χρησιμοποιεί τον ορθολογισμό, την νοησιαρχία. Όλοι οι επίλοιποι λαοί δέχτηκαν
επιδράσεις απ’ αυτήν. Κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε πολύ μετριόφρονες αν θα υποστηρίξουμε πως
πρέπει άπαντες «ἐκ Προσω- κρατικῶν ἄρχεσθαι!».
Ο Πλάτων στο μνημειώδες έργο του “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” 606e,
2 εκθειάζει τον Όμηρο λέγοντας ότι: «τήν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος ὁ Ποιητής».
Εμείς παραφράζοντας τον Όμηρο πιστεύουμε ότι: «τόν
Κόσμον φιλοσοφικῶς καί ἐπιστημονικῶς πεπαιδεύκασιν οἱ Προσω- κρατικοί».
Η Ελληνική Φιλοσοφία της Φύσης είναι πρωτόφαντο
πνευματικό, διανοητικό δημιούργημα και δεν παρουσιάζεται σε κανέναν προηγούμενο πολιτισμό. Όλες οι αφηρημένες έννοιες - ύλη, άτομο, κενόν, χώρος, χρόνος,
γίγνεσθαι, είναι, αριθμός - είναι καθαρά δημιουργήματα
της Πρώτης Ελληνικής Φιλοσοφίας.
Πιστεύουμε πως η γνωριμία μας με τους Προσω-κρατικούς θα μπορούσε να αποτελέσει στην κρίσιμη οικονομική κατάσταση της χώρας μας σημείο αναφοράς και
επανεκτίμησης των Αξίων και Αξιών και επαναπροσδιορισμού των στόχων του σύγχρονου ανθρώπου.

Για να δημιουργήσουμε το ΜΕΛΛΟΝ θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ!
Από την Ελλάδα γεννήθηκε ο κόσμος του Πνεύματος
και το Πνεύμα ποτέ δεν πεθαίνει!
Άρα η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει! Ο Ελληνισμός ποτέ
δεν πεθαίνει μόνο παθαίνει, αλλά δεν μαθαίνει!
Ο Προμηθέας Δεσμώτης, ο Τιτάνας της Ελληνικής Μυθιστορίας, ο γιος του Ιαπετού είναι ένα πρόσωπο - σύμβολο που ενσαρκώνει τη Νοημοσύνη και την
Αγαθότητα αντιτάσσοντάς τες στην Εξουσία (Κράτος)
και στη Δύναμη (Βία) και φυσικά στις υπερβολές τους.
Στα άβατα της Σκυθίας, στον Καύκασο είναι αλυσοδεμένος ο Προμηθέας-Ελληνισμός, γιατί έδωσε τα φώτα
της γνώσης σ’ όλο τον κόσμο. Τιμωρείται γι’ αυτό του
το “έγκλημα”, αλλά δεν λυγίζει, δεν υποκύπτει· αντίθετα
αντιστέκεται και τρεις φορές μας διδάσκει πως ο Ελληνισμός, η Ελληνικότητα, το ΦΩΣ, η ΓΝΩΣΗ, το
ΠΝΕΥΜΑ των Ελλήνων θα είναι ΑΘΑΝΑΤΟ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Στιχ. 248: «θνητούς γ’ ἔπαυσα μή προδέρκεσθαι μόρον».
(= έσβησα / εξάλειψα το φόβο του θανάτου από τους
θνητούς).
Στιχ. 933 «τί δ’ ἄν φοβοίµην, ῳ
῟ θανεῖν οὐ µόρσιµον;»
(= αλλά τι να φοβηθώ, δεν μου είναι γραφτό να πεθάνω)
Στιχ. 1053 «πάντως ἐµέ γ᾽οὐ θανατώσει».
(= το δίχως άλλο/ό,τι κι αν συμβεί εμένα δεν μπορεί να
με σκοτώσει).

ΤΟ ΠΑΝ ΕΣΤΙ ΑΗΡ
Από ένα βιβλίο του που γράφτηκε στην Ιωνική διάλεκτο,
απλή και απέριττη διασώθηκε μόνο ένα μικρό απόσπασμα σύμφωνα με το Διογένη το Λαέρτιο. Ο Αναξιμένης
αρχήν των όλων θεώρησε όχι όπως ο δάσκαλός του ο
Αναξίμανδρος την άπειρη υπόσταση της ύλης χωρίς κανέναν προσδιορισμό, αλλά «ταῖς ποιότησιν ὡρισμένην» ύλην, τον αέρα. Ενώ έτσι επανέρχεται στο Θαλή
που είχε ως βάση ορισμένη αρχή των όντων, το ύδωρ,
ακολουθεί όμως τον Αναξίμανδρο καθόσον το στοιχείο
που επέλεξε είναι τέτοιο ώστε να ταιριάζουν σ’ αυτό οι
ουσιώδεις ιδιότητες της αναξιμανδρείου αρχής, για μια
άπειρη πρωταρχική ουσία, ήτοι το απεριόριστο και η
αέναη κίνηση. Κι οι δύο αυτές ιδιότητες ανευρίσκονται
στον αέρα. Ο αήρ όχι μόνο επεκτείνεται απεριόριστα
αλλά και διατελεί σε διαρκή κίνηση και αλλοίωση και εμφανίζεται ως η αιτία κάθε ζωής και κάθε κίνησης των
εμψύχων όντων (υλοζωική εκδοχή).
O Aναξιμένης θέλοντας να φτάσει σε κάτι πιο συγκεκριμένο και οικείο, ταύτισε την πρωταρχική ουσία με
τον «άπειρο» αέρα.
Γιατί όμως ο Αναξιμένης επέλεξε τον αέρα ως δομικό
στοιχείο του κόσμου;
Γιατί ο αήρ είναι εκείνο το φυσικό υλικό που είναι αρκετά κοντά στο “άπειρο” του Αναξιμάνδρου. Είναι ακαθόριστο, άμορφο, ευμετάβλητο, ιδιαίτερα διαδεδομένο
στη φύση και μάλιστα ένα υλικό που με τη διαδικασία
της αναπνοής συνδέεται με τη ζωή και τη ζωτικότητα.
Ο αήρ του Αναξιμένη θεωρείται έμψυχος. Ύλη και ζωή
είναι σύμφυτα, ήτοι δεν υπάρχει αήρ δίχως ψυχή, ζωή.
Είναι η ζωογόνος και εμψυχωτική πνοή που διατρέχει
το σύμπαν και προκαλεί όλη τη γένεση μέσα σ’ αυτό.
Με το να κινείται αιώνια ο αήρ υφίσταται διπλή αλλοίωση:
πύκνωση ή συστολή και αραίωση ή μάνωση. Κι όταν αραιώνεται ο αήρ μεταβάλλεται σε πυρ, και όταν συμπυκνώνεται σε άνεμο και «ἔτι δέ πιλούμενος» όταν συσταλεί
περισσότερο μετατρέπεται σε νέφος, ύδωρ, γη, λίθους.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος

To τελευταίο ηλιοβασίλεμα

Φιλομάθεια

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Μια αληθινή ιστορία, του μικρού Ίωνα,
που έφυγε κυνηγημένος από τους
Τούρκους, όπως τα αποτύπωσε στο
ημοερολόγιό του.

Περιλαμβάνει αυτοτελή και διαφορετικά
θέματα, παρμένα από τη γεωλογία, τη
φυσική, την τεχνολογία, την αρχαιολογία και... με πληρότητα και μεστότητα
νοημάτων.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
Κεντρική διάθεση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, Στρ. Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004, 6937153052, Fax: 210 9658.949press@ebdomi.com
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Βασικά σημεία της μεταρρύθμισης
για το Λύκειο και το νέο σύστημα
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Κεντρικά οργανωμένες εξεταστικές διαδικασίες
θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο...
Το ΥΠΠΕΘ θα καταθέσει σύντομα σε διαβούλευση νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου και του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση την
πρόταση του ΙΕΠ. βασικά σημεία του οποίου έδωσε, Δευτέρα
28/8/17, στη δημοσιότητα.

ανάγκη εξωσχολικής υποστήριξης.
Αν κάποιος μαθητής/τρια δεν προτίθεται να συνεχίσει σπουδές στην τριτοβάθμια, επιλέγει μαθήματα που δίνουν εφόδια
για την επαγγελματική ζωή του/της (ξένες γλώσσες, πληροφορική, πρακτική λογιστική…).

Βασικά σημεία της μεταρρύθμισης
1. Σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Επί δεκαετίες η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει καθηλωθεί με
όριο το 15ο έτος. Επεκτείνουμε την υποχρεωτική εκπαίδευση έως το 18ο έτος για τη γενιά που ξεκινά το σχ. έτος
2017-8 την Α΄ Λυκείου.

Ενημερωτικά
Στη Β΄ ΓΕΛ στο ισχύον σύστημα υπάρχουν 18 μαθήματα (16
υποχρεωτικά και 2 προσανατολισμού σε 35 ώρες διδασκαλίας)
- στο προτεινόμενο 10 συνολικά (7 υποχρεωτικά και 3 επιλογής σε 34 ώρες διδασκαλίας).
Στη Γ΄ ΓΕΛ στο ισχύον σύστημα υπάρχουν 15 μαθήματα (9
υποχρεωτικά, 5 προσανατολισμού και 1 επιλογής σε 32 ώρες)
- στο προτεινόμενο υπάρχουν 7 μαθήματα (3 υποχρεωτικά
και 4 επιλογής σε 29 ώρες)

2. Εγκαθίδρυση «πολυκλαδικότητας», δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση του Λυκείου
Προς το παρόν διατηρούνται οι διακριτές δομές ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ αλλά καθιερώνεται η μεταξύ τους επικοινωνία, δηλαδή ο «αλληλο-δανεισμός» μαθημάτων (δια ζώσης στην περίπτωση που τα δύο σχολεία συστεγάζονται, διαφορετικά εξ
αποστάσεως, μέσω ειδικής πλατφόρμας).
3. Τάξεις γενικής παιδείας οι Α΄ και Β΄ λυκείου, τάξη προπαρασκευής η Γ΄ λυκείου.
Η Α΄ τάξη του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ, αποτελεί συνέχεια του
γυμνασίου, δηλ. σχεδόν όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά
για όλους/ες.
Η Β΄ τάξη είναι μια μεταβατική τάξη, προβλέπονται περισσότερα μαθήματα επιλογής, ώστε οι μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους (στο ΓΕΛ με
τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης, στο ΕΠΑΛ με τη μορφή μαθημάτων τομέα).
Στη Γ΄ τάξη, που είναι τάξη προπαρασκευαστική είτε για τα
ΑΕΙ είτε για την επαγγελματική ζωή μετά το λύκειο, δίνεται
έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητριών και μαθητών, που
διαμορφώνουν το προσωπικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα, με
λίγες διδακτικές ώρες αφιερωμένες στα κοινά για όλους μαθήματα.
4. Β΄ και Γ΄ ΓΕΛ: σαφώς λιγότερα μαθήματα, πολλές ώρες
το καθένα
Επιδιώκεται αύξηση των ωρών ανά μάθημα και μείωση των
μαθημάτων. Στη Β΄ ΓΕΛ τα περισσότερα μαθήματα θα είναι
4/ωρα και στη Γ΄ ΓΕΛ είναι 6/ωρα.
Με αυτό το σύστημα επιτυγχάνονται τα εξής: α) τα «ειδικά»
μαθήματα (σχέδιο, μουσική, ξένες γλώσσες) διδάσκονται
στο σχολείο, δεν επαφίενται σε εξωσχολική προετοιμασία,
β) όλα τα εξάωρα μαθήματα που παρακολουθούν οι μαθητές/τριες είναι μαθήματα που μετράνε στον βαθμό πρόσβασης στα ΑΕΙ, (παρότι άλλα μετράνε περισσότερο και άλλα
λιγότερο), οπότε θεραπεύεται η παθογένεια της αδιαφορίας
που παρατηρείται σήμερα στα μαθήματα που δεν παίζουν
ρόλο στην εισαγωγή, γ) επειδή αφιερώνονται 6 ώρες στα 4
μαθήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση, μειώνεται η

5. Το απολυτήριο βασισμένο κυρίως σε ενδοσχολικές και
λιγότερο σε διασχολικές διαδικασίες
Το απολυτήριο της Γ΄ λυκείου προκύπτει
Α. σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς των 2 τετραμήνων. Οι
βαθμοί των τετραμήνων λαμβάνουν υπόψη τη συνολική συμμετοχή στην τάξη, καθώς και
1. το διαγώνισμα 1ου τετραμήνου το οποίο διεξάγεται σε
όλα τα σχολεία συγκεκριμένη μέρα για κάθε μάθημα, με θέματα που καταθέτουν σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της
ίδιας μέρας επιτροπές έμπειρων εκπαιδευτικών από όλες τις
περιφέρειες και με αυτόματη διόρθωση των απαντήσεων
(ηλεκτρονικό σύστημα),
2. μια εκτενή εργασία που πραγματοποιείται για κάθε μάθημα εντός του σχολείου υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού του μαθήματος, που
κατατίθεται σε ειδική πλατφόρμα όπου ελέγχεται για την περίπτωση αντιγραφής και που βαθμολογείται ανώνυμα από
αξιολογητές ειδικού μητρώου.
Β. σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς κεντρικά οργανωμένων εξετάσεων στις οποίες τα γραπτά διορθώνονται ανώνυμα.
Το διαγώνισμα τετραμήνου και η εκτενής εργασία, που αξιολογούνται ανώνυμα, μειώνουν τις πιέσεις των γονιών προς
τους/τις εκπαιδευτικούς για υψηλούς βαθμούς που δεν αν-

ταποκρίνονται στις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών τους.
Μαζί με τη συμμετοχή στις κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις
συμβάλλουν στο κύρος του απολυτηρίου και στην αξιοπιστία
του. Έτσι, ενώ το Απολυτήριο αποτυπώνει κυρίως ενδοσχολικές διαδικασίες, υπόκειται και σε κάποιες εξωτερικές «αντικειμενικές» διαδικασίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητά
του.
6. Ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια
Κεντρικά οργανωμένες εξεταστικές διαδικασίες πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο: τέλος Ιανουαρίου (διαγωνίσματα τετραμήνου) και τον Ιούνιο. Τα διαγωνίσματα του
Ιανουαρίου θα συμμετέχουν στον βαθμό πρόσβασης με ένα
ποσοστό μόνον αν βελτιώνουν τον βαθμό του Ιουνίου, αλλιώς δεν θα μετράνε. Αυτή η ευκαιρία για βελτίωση είναι ένα
πολύ σημαντικό «μπόνους» για τους μαθητές και ταυτόχρονα «αποδραματοποιεί» τις τελικές εξετάσεις.
Ο βαθμός πρόσβασης προκύπτει από κεντρικά οργανωμένες
εξετάσεις και από τον βαθμό του απολυτηρίου. Την πρώτη
χρονιά εφαρμογής η συμμετοχή του απολυτηρίου στον
βαθμό πρόσβασης θα είναι περιορισμένη (μέγιστο 20%) και
σταδιακά θα αυξάνεται, καθώς θα εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη στην ενδοσχολική αξιολόγηση.
Με το νέο σύστημα, που δεν περιορίζεται στην επίδοση σε
τρίωρες πανελλαδικές εξετάσεις αλλά συμπεριλαμβάνει και
την αξιολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Γ΄ τάξη, η είσοδος στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προσδένεται ισχυρότερα στην εντός του σχολείου εκπαιδευτική πράξη.
Οι κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις του Ιουνίου αφορούν
τέσσερα (4) μαθήματα. Πλην της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
και Γραμματείας, που είναι μάθημα κοινό για όλους, τα υπόλοιπα τρία είναι μαθήματα εμβάθυνσης που επιλέγει κάθε
μαθητής/τρια. Εφόσον επιδιώκει την εισαγωγή του/της στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιλέγει ζεύγος μαθημάτων που
δίνει πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Ως 3ο
μάθημα εμβάθυνσης είτε επιλέγει μάθημα που συνδυάζεται
με κάποιο μάθημα του αρχικού ζεύγους δημιουργώντας νέο
ζεύγος, που δίνει πρόσβαση και σε άλλο επιστημονικό πεδίο,
είτε επιλέγει μάθημα που προαπαιτείται για συγκεκριμένα
τμήματα (σε συνδυασμό με το ζεύγος που επέλεξε), δηλ.
σχέδιο, ξένες γλώσσες, μουσική,
είτε απλώς επιλέγει ένα μάθημα που τον ενδιαφέρει.
7. Αλλαγές περιεχομένου, μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης
Οι αλλαγές στη δομή θα συνοδευτούν με περαιτέρω αλλαγές στο περιεχόμενο των μαθημάτων (διεπιστημονική προσέγγιση, συσχέτιση με την πραγματικότητα…) και στις
πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης. Παράλληλα, θα μεταβληθεί και ο τρόπος αξιολόγησης, ώστε να μην αξιολογείται η ικανότητα απομνημόνευσης αλλά η ικανότητα
αναπλαισίωσης της γνώσης σε νέο, άγνωστο περιβάλλον. Σε
αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζεται συστηματική επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών.
8. Στόχος ο δημοκρατικός, ενεργός, σκεπτόμενος, δημιουργικός πολίτης: Δημιουργικές δραστηριότητες και μαθητικές
κοινότητες
Παρά τον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα της Γ΄ λυκείου η
τάξη αυτή υπηρετεί και τους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται και με την ανανέωση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων που εμπεδώνουν τις αρχές
της δημοκρατίας και με την εισαγωγή του δίωρου των συλλογικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (δράσεις αλληλεγγύης, οικολογικές, καλλιτεχνικές…) στον σχεδιασμό των
οποίων θα παίζουν σημαντικό ρόλο οι μαθητικές κοινότητες.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

«Δημοσιεύω τρία άρθρα-πραγματείες*
με την ελπίδα ότι θα σπάσω το πέπλο
της σιωπής και της απομόνωσης»
Στα δύο βιβλία μου που κυκλοφόρησαν πρόσφατα («Μονόλογοι» - «Διάλογοι») αναφέρομαι σε ορισμένα κοινωνικά προβλήματα με ανατρεπτική στόχευση. Όπως στην «Ουδετερότητα», στον «Ελεύθερο χρόνο» (Αντιμανιφέστο), τις σχέσεις μας με το Σύμπαν (Συμπαντική Αρμονία) και τις πολεμικές
βιομηχανίες (Ειρήνη) που πιστεύω ότι ανατρέπουν όλες τις υπάρχουσες κοινωνικές και διεθνείς
σχέσεις.
Θα αποκαλούσα την προσπάθειά μου αυτή ένα άλμα προς το αύριο. Προς το μέλλον. Με την προσθήκη ότι οι ιδέες που αναπτύσσω και η μέθοδος με την οποία τις παρουσιάζω αναλυτικά, νομίζω
ότι έχουν την σφραγίδα της πρωτοτυπίας.
Εάν ήμουν Γερμανός, Γάλλος ή Αμερικάνος, είμαι βέβαιος ότι οι σκέψεις μου αυτές θα είχαν γνωρίσει μεγάλη δημοσιότητα και θα είχαν προκαλέσει πλήθος συζητήσεων και αναλύσεων, με αποτέλεσμα να γίνονταν βήματα σημαντικά μέσα σε περιοχές κρίσιμες για την ανθρωπότητα που σήμερα
κάτω από τα πέλματα των μεγάλων κρατικών και οικονομικών δυνάμεων παραπαίει επικίνδυνα σαν
ένα σκάφος στο μάτι του κυκλώνα.
Ζούμε την εποχή του τέλους όλων των συστημάτων διακυβέρνησης και όλων των προσπαθειών για την επίτευξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ των λαών.
Ταυτόχρονα με την πρωτοφανή κρίση του υλικού κόσμου βρίσκονται σε μεγάλη δοκιμασία και οι κύριες εκφράσεις του πνευματικού κόσμου όπως η θρησκεία και
η τέχνη. Ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο μυλόπετρες, τον
υλικό και τον πνευματικό κόσμο, που βρίσκονται και οι
δύο σε βαθειά κρίση, οι άνθρωποι συνθλίβονται σε
βαθμό που πολλοί σκέφτονται μήπως φθάσαμε στο
τέλος του Ανθρώπου. Ήδη οι πρωτοποριακοί σκηνοθέτες
του κινηματογράφου έχουν αρχίσει να αντικαθιστούν
τον Άνθρωπο με τα ανθρωποειδή και τους εξωγήινους…
Θεωρώ ότι ο άνθρωπος πράγματι τιμωρείται, γιατί δεν
σεβάστηκε ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της
ανθρώπινης ύπαρξης (δεν τα εγνώριζε ή τα εγνώριζε και
τα αγνοούσε), με αποτέλεσμα στα κοινωνικά συστήματα
που δοκιμάστηκαν έως σήμερα, τελικά αποδεικνύεται
ότι δεν κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν τον Άνθρωπο
στην ολότητα και στην πολυπλοκότητά του. Αντί για
δούλους και δουλοπάροικους έχουμε εργαζόμενους με
γραβάτα και πολίτες-ψηφοφόρους της Κυριακής. Το σύστημα όμως είναι το ίδιο. Αγνοήθηκε το γεγονός ότι το
ανθρώπινο γένος βρίσκεται ακόμα στη νηπιακή του ηλικία αν υπολογίσουμε τα 100.000 χρόνια παρουσίας του
στη γη με κορυφαίο συναίσθημα το φόβο και την ανασφάλεια. Ο φόβος και η ανασφάλεια κυριαρχούν επί χιλιάδες χρόνια και εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στις
ψυχές των ανθρώπων έως σήμερα.
Με κυρίαρχο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, ο άνθρωπος παραμένει φοβισμένος και ανασφαλής. Από την
άλλη μεριά, στο βάθος του κάθε ανθρώπου υπάρχει ο
θηρευτής έτοιμος να υπερασπίσει τη ζωή του και δεν
ησυχάζει ποτέ! Γνωρίζει μόνο ότι για να είναι ασφαλής
χρειάζεται δύναμη. Που την εξασφαλίζει μόνο με τη δύναμη της εξουσίας και τη συσσώρευση πλούτου. Να
γίνει ο ίδιος θηρευτής. Απλά η αντίθεση δεν είναι πια
ανάμεσα στον άνθρωπο και στους εξωτερικούς εχθρούς

του αλλά μέσα στην ίδια την κοινωνία. Ανάμεσα στους
ισχυρότερους (που οργανωμένοι σε φατρίες θηρευτών
με τη μέθοδο των κυβερνητικών συστημάτων πολλαπλασίασαν τα όπλα της εξουσίας και της βίας με τη συσσώρευση και τον έλεγχο όλων των υλικών και πνευματικών
αγαθών) και στον απλό Λαό. Επομένως η ανθρώπινη κοινωνία ξεκίνησε εξ αρχής να οικοδομείται επάνω σε μια
παρά φύσιν βάση, γιατί είναι στρεβλή η μετάθεση της
αντίθεσης του ανθρώπου προς την άγρια φύση σε μια
αντίθεση του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Ποιου ανθρώπου; Των θηρευτών παντός είδους που καρπώνονται
για τον εαυτό τους τα βασικά όπλα με τα οποία οι ανθρώπινες φυλές στο σύνολό τους σε όλες τις προηγούμενες
χιλιετίες
κατόρθωσαν
βήμα-βήμα
να
αντιμετωπίσουν τις θεομηνίες και τους κινδύνους όλοι
μαζί για να προστατευτούν και να επιζήσουν απ’ τη μια
μεριά και του απλού Λαού από την άλλη.
Με άλλα λόγια, από το 3000 π.Χ. έως σήμερα το μοντέλο των σχέσεων μέσα στην κοινωνία και μέσα στον
διεθνή χώρο είναι ίδιο και απαράλλαχτο με κείνο της
εποχής των σπηλαίων. Με τη διαφορά ότι ο Άνθρωποςθηρευτής έχει πλέον απέναντί του αντί για την άγρια
φύση τον Άνθρωπο-θύμα.
Έκτοτε οι άνθρωποι τρώγονται μεταξύ τους γιατί στο
βάθος είναι φοβισμένοι και ανασφαλείς όπως την εποχή
που τους περικύκλωναν κοπάδια λύκων.
Η δική μου προσπάθεια δεν είναι να προτείνω ένα καινούργιο σύστημα διακυβέρνησης, αλλά να κάνω ένα κάλεσμα για να ξαναδούμε σωστά την ανθρώπινη φύση
και να εξετάσουμε τα είδη των σχέσεων τόσο ανάμεσα
στους ανθρώπους όσο και ανάμεσα στον άνθρωπο και
στο Σύμπαν.
Δημοσιεύω τρία άρθρα-πραγματείες* με την ελπίδα ότι
θα σπάσω το πέπλο της σιωπής και της απομόνωσης που
μου έχουν επιβάλει οι … θηρευτές του γλυκού νερού και
ότι θα βρεθούν ανοιχτά και ελεύθερα μυαλά να σχολιάσουν τις ιδέες μου, ώστε να φωτιστεί περισσότερο το
μονοπάτι που οδηγεί όπως είπα στο μέλλον.

σ.σ. Σ’ αυτό το φύλλο δημσοιεύουμε το πρώτο άρθρο.
Θα ακολουθήσουν τα δύο επόμενα.

* Η αγριότητα του πολιτισμού
Έως χθες ακόμα ακολουθώντας το γενικό ρεύμα πίστευα κι εγώ ότι η Βία και ο Πόλεμος έχουν ως βασικές
αιτίες οικονομικά συμφέροντα, θρησκευτικούς και εθνικούς φανατισμούς και άλλα παρόμοια.
Σήμερα πια είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά στο βάθος δεν
είναι παρά προσχήματα και ότι η βασική αιτία απ’ όπου
ξεκινά η δίψα για κατάκτηση και αίμα, βρίσκεται μέσα
στον άνθρωπο. Με μια συμπληρωματική παρατήρηση:
Ότι δηλαδή η αγριότητα αυξάνει όσο ο άνθρωπος γίνεται περισσότερο πολιτισμένος. Που σημαίνει ότι ο λεγόμενος πολιτισμός είναι ένα απλό ένδυμα για να σκεπάζει
και να κρύβει τον αληθινό εαυτό μας, που παραμένει
μέσα απ’ τους αιώνες το ίδιο άγριος και τερατώδης.
Και για να γίνω περισσότερο κατανοητός, σας καλώ να
συγκρίνουμε τις αγριότητες των άλλοτε αγρίων με
αυτές των προχθεσινών, των χθεσινών και των σημερινών δήθεν πολιτισμένων. Υπάρχει άραγε μέσα σε όλη
την ανθρώπινη ιστορία, αγριότητα που να ξεπερνά τις
θηριωδίες του Ναζισμού; Και όμως την εποχή εκείνη η
Γερμανία συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα πλέον πολιτισμένα έθνη της εποχής. Με υψηλό επίπεδο μόρφωσης,
πολιτισμού, κοινωνικής οργάνωσης, με χιλιάδες επιστήμονες, καλλιτέχνες, διανοούμενους, υπήρξε πρότυπο
ανεπτυγμένης ανθρώπινης κοινωνίας. Και όμως απ’ τη
μία μέρα στην άλλη είδαμε τα εκατομμύρια αυτών των
πολιτισμένων να ξεπερνούν σε βία και σε αγριότητα
όλους τους άγριους όλων των εποχών, από την εποχή
του Νεάντερνταλ, του Αττίλα, των Σταυροφόρων, των
Κονκεστατόρ μέχρι των αγίων της Ιερής Εξέτασης.
Η εξήγηση-δικαιολογία υπήρξε ότι έπεσαν θύματα ενός
παρανοϊκού. Όμως κι αυτός καυχιόταν ότι κάθε πρωί
βουρτσίζει τα νύχια του, ότι είναι χορτοφάγος κι ότι λατρεύει τον Βάγκνερ. Δεν έχανε ούτε ένα Φεστιβάλ στο
Μπαϊρόιτ, όπου μάλιστα εφιλοξενείτο στο σπίτι του
Βάγκνερ. Μήπως όμως και οι συμπατριώτες του δεν
ήσαν ένθερμοι οπαδοί της κλασσικής μουσικής, σε σημείο που να σχηματίζουν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως μικρές συμφωνικές ορχήστρες από κρατούμενους,
για να συνοδεύουν τους μελλοθάνατους στους τόπους
θανατώσεων, όπως στην κρεμάλα, στον αποκεφαλισμό
με τσεκούρι και -το πιο συνηθισμένο- στους θαλάμους
αερίων;
Κι ας μη βαυκαλιζόμαστε ότι όλα αυτά τα έκαναν δήθεν
μόνο τα Ες-Ες και η Γκεστάπο. Έζησα τη φρίκη εκείνης
της εποχής και γνώρισα τα υπόγεια της Γκεστάπο, όπου
ήσαν τακτοποιημένα τα όργανα των βασανισμών με γερμανική ακρίβεια και μπορώ να πω με λύπη -γιατί δε θα
ήθελα να στενοχωρήσω τους σύγχρονους Γερμανούς
που ειλικρινά τους εκτιμώ- ότι για να γίνουν όλα αυτά,
ήταν αναγκαία η συμμετοχή πολλών εκατομμυρίων
πρώην πολιτισμένων και έπειτα αγρίων ανθρώπων, που
αντλούσαν ηδονή από τον πόνο των άλλων και διψούσαν για αίμα πολύ περισσότερο και από τα άγρια θηρία
της ζούγκλας.
Κι όμως σήμερα είμαι βέβαιος ότι δε φταίνε αυτοί. Ή μάλλον φταίνε, όπως όλοι μας, γιατί γεννήθηκαν άνθρωποι
και ως άνθρωποι κληρονόμησαν αυτή τη σχιζοφρένεια
που φαίνεται ότι μας χαρακτηρίζει, δηλαδή από τη μία ο
χαρακτήρας μας να μας οδηγεί προς τις κορυφές του
πνεύματος και την αναζήτηση της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της Ειρήνης κι από την άλλη αυτός ο ίδιος χαρακτήρας να μας μεταβάλλει από τη μια στιγμή στην άλλη
Συνέχεα στη σελ. 18
σε άγρια θηρία.

18 ΣΕΛΙΔΑ - 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η αγριότητα του πολιτισμού
Συνέχεια από τη σελ. 17
Αυτό το φαινόμενο της πολιτισμένης Γερμανίας το έχουμε
φυσικά δει και σε μια σειρά εξίσου πολιτισμένες χώρες όπως
η Αρχαία Αθήνα, η Ρώμη, η Αγγλία, η Ισπανία, η Γαλλία και
τόσες άλλες, όπου -για να μείνω στη χώρα μου- οι Αθηναίοι
απ’ τη μια μεριά έχτιζαν τους Παρθενώνες και την ίδια στιγμή
έσφαζαν σαν άγρια ζώα όλους τους άρρενες κατοίκους της
Μήλου για παραδειγματισμό.
Και φτάνουμε στο σήμερα. Και σας ρωτώ: Υπάρχει άραγε
λαός με υψηλότερο επίπεδο ζωής από τις ΗΠΑ, με τα εκατομμύρια επιστήμονες, διανοούμενους, τεχνοκράτες, βιομηχάνους, τραπεζίτες κλπ. που όλοι μαζί να συνιστούν μια
κοινωνία-πρότυπο ανάπτυξης και πολιτισμού; Με δυο
λόγια ένας λαός που να τα έχει όλα και που συγχρόνως
να διαθέτει τόση δύναμη και τόσο πλούτο, ώστε με μια και
μόνη απόφαση να μπορεί να μεταβάλλει την ανθρωπότητα
σε παράδεισο ή σε κόλαση; Τι θα στοίχιζε άραγε στην
Αμερική να πλημμυρίσει με αγαθά την πεινασμένη Αφρική
κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια τους λαούς που υποφέρουν στη Λατινική Αμερική και στην Ασία; Και πρώτα και
κύρια τα παιδιά που πεθαίνουν σαν μύγες από τις αρρώστιες και την πείνα; Και δε μιλάω για φιλανθρωπία, που κι
αυτό θα μπορούσε να γίνει, αλλά για μπίζνες, για επενδύσεις κεφαλαίων και για μια καλώς εννοούμενη οικονομική
εκμετάλλευση. Αναφέρομαι σε μία εντελώς λογική και
συμφέρουσα επιλογή. Σε μια βιομηχανία και σε ένα εμπόριο Ειρήνης, που είναι βέβαιο ότι θα έχει κέρδη σημαντικά,
ενώ παράλληλα θα σκορπίζει στον κόσμο την ευτυχία.
Το ίδιο φυσικά ισχύει για τα πλούσια κράτη της Ευρώπης
και ειδικά γι’ αυτά που στηρίζουν ένα μεγάλο μέρος της
οικονομικής τους ανάπτυξης και ευεξίας στην πολεμική
βιομηχανία.
Μας λένε ότι από την πώληση των όπλων τα κέρδη είναι
πιο άμεσα και πιο σημαντικά. Ας το δεχτώ. Σκέφτηκαν
όμως ποτέ όλα αυτά τα Κράτη – Έμποροι όπλων την περίπτωση μετατροπής της βιομηχανίας του Πολέμου σε βιομηχανία της Ειρήνης; Μπορεί τα κέρδη να μην είναι τόσο
άμεσα και τόσο μεγάλα, όμως δε σκέφτονται ότι με τον
τρόπο αυτόν θα σώσουν εκατοντάδες εκατομμύρια συνανθρώπους μας από την υπανάπτυξη, την πείνα και το θάνατο;
Και γιατί τάχα όλοι αυτοί οι σημερινοί πλούσιοι και πολιτισμένοι λαοί με επί κεφαλής τις ΗΠΑ δεν έκαναν τον
κόπο ούτε καν να σκεφτούν το ενδεχόμενο μιας βιομηχανίας και ενός εμπορίου Ειρήνης; Είναι απλώς ένας οικονομικός υπολογισμός ή κάτι βαθύτερο; Μήπως δηλαδή το
να έχεις πολεμική βιομηχανία, σημαίνει πέραν του οικονομικού κέρδους, ότι είσαι σε θέση να παράγεις βία και
κυρίως να συντηρείς κολοσσιαίες δυνάμεις πολεμικής καταστροφής; Άρα μ’ αυτόν τον τρόπο να ανήκεις στο κλαμπ
των σαρκοφάγων, των δυνατών και των αγρίων; Να είσαι
δηλαδή πιο κοντά στα άγρια ένστικτα, αυτά που χαρίζουν
πιο μεγάλη, ως φαίνεται, ηδονή σ’ αυτούς που μπορούν
να τα ικανοποιούν, απ’ ό,τι η πνευματική ακτινοβολία και
η ανθρώπινη πλευρά μας που θεωρεί τον άνθρωπο δημιουργό ζωής και όχι όργανο θανάτου;
Την ώρα που σε απευθείας μετάδοση η ανθρωπότητα κρατώντας την αναπνοή της έβλεπε τους βιβλικούς βομβαρδισμούς της Βαγδάτης από την αμερικανική αεροπορία, ο
κ. Ράμσφελντ, υπουργός αμύνης, αναφώνησε ευτυχής:
«Να ένα υπέροχο θέαμα!», ως άλλος Νέρων. Κι εγώ, μία
ασήμαντη κουκίδα μέσα στην άμμο των ασήμαντων ανθρώπων, χαρακτήρισα δημοσίως τον κ. Μπους ως ένα νέο
Χίτλερ. Βέβαια η σύγκριση δεν ήταν επιτυχής, από την
άποψη ότι ο Πρόεδρος Μπους συμβολίζει απλώς την κορυφή μιας τερατώδους βιομηχανίας θανάτου, που μέσα
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σε δυο χρόνια μετέβαλε μια χώρα σε σωρούς ερειπίων.

παράδειγμα.

Να λοιπόν που εξήντα χρόνια μετά τον Δαίμονα Χίτλερ
που μέσα σε τέσσερα χρόνια είχε την ευχαρίστηση να
εξοντώσει 80 εκατομμύρια ανθρώπους, από τα οποία τα
τριάντα και πλέον με βασανιστικό τρόπο, ξαναέρχεται στο
προσκήνιο της ανθρωπότητας ένας νέος Δαίμονας του
Πολέμου, απ’ τη μία μεριά σκορπίζοντας το θάνατο κι από
την άλλη προσφέροντας σε εκατομμύρια ένστολους συμπατριώτες του τη γνωστή μας πρωτόγονη ηδονή και βοηθώντας τους να βγάλουν στην επιφάνεια τη θηριώδη
πλευρά του εαυτού τους. Όλους αυτούς που αντλούν κτηνώδη ευχαρίστηση βλέποντας να σωριάζονται σε ερείπια
πόλεις ολόκληρες και να φαντάζονται τα γυναικόπαιδα να
βρίσκουν φριχτό θάνατο μέσα στις φλόγες και τα ερείπια.
Είτε βλέποντας τις βιντεοκασέτες με τους βασανιστές γυμνών ανθρώπων που τους σέρνουν με λουράκια σαν σκυλιά πολιτισμένες κοπελίτσες, που όπως μαθαίνω, υπήρξαν
ακόμα και καθηγήτριες πανεπιστημίων.

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι έχει προ πολλού αλλάξει το νόημα του Πολιτισμού. Ειδικά μετά τους
Ναζί και τους αμέτρητους πολέμους που ακολούθησαν
πάντοτε από τους λεγόμενους «πολιτισμένους» εναντίον
των «υπανάπτυκτων», των φτωχών και των «απολίτιστων», είναι φανερό πια ότι ο αληθινός ανθρώπινος πολιτισμός θα πρέπει να προσμετράται μόνο με τα μέτρα της
Ειρήνης, της Ανοχής και της Αλληλεγγύης μέσα σε κάθε
κοινωνία και σε κάθε λαό. Εκεί που μπορεί να ανθίσει η
ευγένεια, η καλοσύνη και κυρίως η αγάπη ανάμεσα στους
ανθρώπους.
Ξέρω ότι αναφέρομαι πια σε μια Ουτοπία από την οποία
συνεχώς απομακρυνόμαστε. Αντιθέτως βλέπω τις δυνάμεις του Κακού, που για μένα ανήκουν στο αντίθετο στρατόπεδο από εκείνους που μνημονεύει ο κύριος Μπους,
δηλαδή στο δικό του και των συμμάχων του, καθώς θα διψούν όλο και για μεγαλύτερες καταστροφές, όλο και για
περισσότερο πόνο και αίμα, θα οδηγηθούν μια μέρα αναπόφευκτα στη χρήση της απόλυτης καταστροφής και του
απόλυτου πόνου που είναι η Ατομική Βόμβα.
Αυτό είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου αποζητεί ο Άνθρωπος – Κτήνος που έχουμε μέσα μας, μιας και δεν υπάρχει
ανώτατη ηδονή για το Κακό από την αυτοκαταστροφή
του.
Ήδη από το λεγόμενο «Δυτικό πολιτισμό» έχει ξεκινήσει
και γιγαντώνεται καθημερινά ένα αληθινό τσουνάμι υποκουλτούρας που αποκτηνώνει μεθοδικά τον άνθρωπο.
Εάν δεν καταφέρετε να χτυπήσετε το Κακό στη ρίζα του,
εάν δε μεταβάλετε τις βιομηχανίες Πολέμου σε βιομηχανίες Ειρήνης, εάν δεν καταργηθούν όλοι οι επιθετικοί
στρατοί, τότε η υπόθεση για την άλλη πλευρά του ανθρώπου, την ανθρώπινη, την πραγματικά πολιτισμένη, αυτή
που διψά για Αγάπη και για Ειρήνη, είναι για πάντα χαμένη.

Να λοιπόν που μια ακόμα πολιτισμένη χώρα και ένας πολιτισμένος λαός μεταβάλλεται σε αγρίους που αντλούν
ηδονή από τον πόνο των άλλων, διψούν για αίμα και χαίρονται για την κτηνωδία τους. Και μη μου πείτε ότι κι αυτοί
είναι θύματα προπαγάνδας. Είναι απλώς άνθρωποι, όπως
εγώ κι εσείς, μόνο που τους δόθηκε η ευκαιρία να βγάλουν στην επιφάνεια τον αιώνιο, όπως φαίνεται, εαυτό
μας, που παραμένει το αγριότερο θηρίο απ’ όσα ο καλός
Θεός έπλασε στη φύση. Ίσως μια ελπίδα για το μέλλον
του ανθρώπου να είναι ακριβώς αυτή η διαπίστωση που
έκανα πιο πριν. Δηλαδή να αποφευχθεί να δίνονται τέτοιες ευκαιρίες στον άνθρωπο, ώστε τα άγρια ένστικτα να
μην μπορούν να θριαμβεύσουν επάνω στο Καλό.
Από τη μελέτη της ιστορίας έχει αποδειχθεί ότι βασική
αιτία του Κακού είναι η υπερσυγκέντρωση δύναμης. Και
θα λεγα ότι βρίσκω φυσικό να βλέπουμε σήμερα αυτά τα
φαινόμενα βίας, αν σκεφτούμε την τεράστια δύναμη καταστροφής που έχουν συσσωρεύσει σήμερα οι ΗΠΑ. Έτσι
θα έλεγα ότι είναι αιχμάλωτοι της ίδιας τους της δύναμης.
Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και να καταγγελθεί ότι κάθε
Κράτος που διατηρεί πολεμικές βιομηχανίες και ισχυρές
στρατιωτικές δυνάμεις είναι δυνάμει υποψήφιο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως έγινε στο παρελθόν
και όπως γίνεται και σήμερα, ανεξάρτητα από τις δικαιολογίες που θα προβληθούν για να στηριχτούν οι απεχθείς
του πράξεις.
Και ίσως το πιο εγκληματικό απ’ όλα να είναι το γεγονός
ότι με την προβολή της κτηνώδους δυνάμεως στο εσωτερικό της χώρας συμβάλλει ώστε οι απλοί άνθρωποι να μεταβάλλονται σε ανθρώπινα κτήνη, μιας και όπως είδαμε,
η ανθρώπινη σχιζοφρένεια χωρίζει μέσα μας το Κακό από
το Καλό μόνο με μια λεπτή κλωστή. Πράγματι όπως έχει
αποδειχθεί, είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα ο άνθρωπος μεταβάλλεται σε κτήνος εάν αλλάξουν οι συνθήκες
μέσα στις οποίες ζει. Είναι επομένως ανώφελο και αντιρεαλιστικό να μιλάμε για διεθνή Ειρήνη και ίσα δικαιώματα
μεταξύ των λαών, όταν υπάρχουν Έθνη που εξακολουθούν να παράγουν μαζικά μέσα καταστροφής.
Το γεγονός αυτό σε σχέση με τον πραγματικό χαρακτήρα
του ανθρώπου και το κύριο χαρακτηριστικό του, δηλαδή
το γενετικό χαρακτήρα της σχιζοφρένειας που τον ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα ζώα της γης, συντείνει ώστε
μέσα στο εσωτερικό των χωρών που διαθέτουν πολεμική
υπεροχή να καλλιεργούνται συστηματικά τα ένστικτα της
υπεροχής και της αλαζονείας, που γρήγορα μπορούν να
εξελιχθούν σε ομαδική δίψα για βία και για αίμα.
Κι αυτός ο κίνδυνος σήμερα όπως και χτες προέρχεται
αποκλειστικά από τις θεωρούμενες πολιτισμένες χώρες
με επί κεφαλής τη μοναδική υπερδύναμη που δίνει και το

Σήμερα οι λέξεις «Ελευθερία», «Δημοκρατία», «Ανθρώπινα Δικαιώματα», «Αλληλεγγύη» έχουν προ πολλού
χάσει τη σημασία τους. Σήμερα η συνύπαρξη των Λαώνπροβάτων με τα Κράτη-θηρία κάτω από την ίδια στέγη
όπως είναι ο ΟΗΕ έχει καταντήσει τραγική φάρσα για
τους αδύνατους της γης. Μπροστά σ’ αυτό το αδιέξοδο
βλέπω μόνο δυο λύσεις: Είτε να πάμε στο βάθος της αιτίας του Κακού και να το χτυπήσουμε με τη θέληση και τη
συνεργασία των δυνατών είτε οι αδύνατοι να ψάξουν να
βρουν άλλους τρόπους άμυνας στηριζόμενοι αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις και βασικά στα εκατοντάδες εκατομμύρια των αδυνάτων και μελλοντικών θυμάτων,
που όμως συντονισμένα έχουν κάποιες πιθανότητες να
αντισταθούν νικηφόρα.
Η συνύπαρξη αυτών των δύο αντίθετων κόσμων είμαι βέβαιος ότι μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια προς το Χάος
με το θρίαμβο του Απάνθρωπου πάνω στον Άνθρωπο.

Αυτή δυστυχώς είναι η πεποίθησή μου.
Όπως βλέπετε, ο άνθρωπος της δράσης που εξακολουθώ
να έχω μέσα μου, με οδηγεί σε προτάσεις. Δηλαδή δεν
εγκαταλείπω. Αντιθέτως ψάχνω να βρω έναν οποιονδήποτε τρόπο να σταματήσει ο κατήφορος που βλέπω να
έχει πάρει σήμερα η ανθρωπότητα. Πολύ γρήγορα όμως,
μετά τις επιθέσεις στο Ιράκ, ήρθε η εισβολή του Ισραήλ
στο Λίβανο, για να αναθερμάνει τις απόψεις μου και να
τις εμπλουτίσει με τις γενικότερες σκέψεις μου σχετικά
με την θεωρία του Νόμου της Συμπαντικής Αρμονίας και
με ειδικές αναφορές στον Πυθαγόρα και στον Αναξίμανδρο.

*Η αγριότητα του πολιτισμού είναι βασισμένο σε ομιλία μου
στους Δελφούς την 1η Ιουλίου 2006.
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Απάτες με υπέρογκες
χρεώσεις μέσω κινητών
Απάτες μέσω κινητού τηλεφώνου, έχουν κάνει για
άλλη μια φορά την εμφάνισή τους και οι Ενώσεις
Προστασίας Καταναλωτγών επισημαίνουν και προειδοποιούν ότι στα sms και στα τηλεφωνήματα, από τετραψήφιους
και
πενταψήφιους αριθμούς που
φθάνουν στα κινητά τηλέφωνα να μην απαντούν ούτε
να καλούν.
Αλλως θα δουν έκπληκτοι
φουσκωμένο το λογαριασμό
τους, αφού διάφορες εταιρείες με διάφορα κόλπα χρεώνουν τους καταναλωτές
που θα αποφασίσουν να
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 31/8/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:750
AΔΑ: 6Π54ΟΚΟΚ-Υ6Υ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη
εποχιακών ή παροδικών αναγκών
των Αθλητικών προγραμμάτων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και
χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8)
μήνες
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ύστερα από την
υπ’ αριθ. 106/2017 απόφαση του
Δ.Σ. και σύμφωνα με την υπ.αρ.
Πρωτ. οικ. 14501/4-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
(ΑΔΑ: 6Φ29465ΧΘ7-ΥΒΔ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 48 του ν. 4325/2015,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια μέχρι
οκτώ (8) μήνες, συνολικά είκοσι
επτά (27) άτομα για την κάλυψη
εποχιακών ή παροδικών αναγκών

(με αντίτιμο) των Αθλητικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτούς
προσώπου στο πρωτόκολλο της
Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής
Επιχείρησης
της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου &
Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας:
210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ.
έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 49-2017 έως και την Τετάρτη 13-92017
(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 φέρουν ακέραια την ευθύνη
της έγκαιρης παραλαβής τους
εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περιγραφή θέσεων, τα δικαιολογητικά
και τα προσόντα αξιολόγησης μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κλεισθένους 403, Γέρακας, 15344
Πληροφορίες: Χ. Κύρκου, τηλ. 210 6135.010, Φαξ 210 6137.920
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθου 15 Ν. 998/79 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Μιχαήλ Στασινόπουλου, η αριθ. 3321/63200/28-7-2017 Πράξη Χαρακτηρισμού
της υπηρεσίας μας που έλαβε ΑΔΑ: ΩΗΝΘΟΡΙΚ-5Ε4 και ΚΑΔΑ: 59364, για
έκταση εμβαδού [5,67392] στρ. Που βρίσκεται στη θέση «Πειρατή», περιφέρειας Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
Με την πράξη αυτή, η ως άνω έκταση που απεικονίζεται επί του φύλλου
χάρτου ΓΥΣ 6468/1 κλίμακας 1:5000 καθώς και στον Ο/Φ Κτηματολογίου
Α.Ε. έτους λήψης 2010, με μπλε περίγραμμα και στοιχεία
(0,1,2,3,25,...,31,4,5,...,23,24,32,33, ...40,0), με ενσωματωμένο πίνακα συντεταγμένων κορυφών ΕΓΣΑ 87, χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα
έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 7 του /αρθ. 3 του Ν.
998/79, όπως προστέθηκε με την παρ. 1, άρθ. 154, Ν. 4389/2016, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, εντός προθεσμίας εξήντα (60)
ημερών από της επιδόσεως ή κοινοποιήσεως, ή σε κάθε άλλη περίπτωση
από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.),
Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που έχει έννομο συμφέρον.
Γέρακας 28.7.17
Ο Δασάρχης Πεντέλης α/α
Τ.Υ.Σ.
Αθανάσιος Ρέππας, Δασολόγος

απαντήσουν στα 4ψήφια και 5ψήφια νούμερα.
Υπάρχουν τετραψήφιοι & πενταψήφιοι αριθμοί που
σε χρεώνουν ακόμη και αν δεν ανοίξεις το μήνυμα.
Σε άλλες περιπτώσεις, ο αποστολέας προσπαθεί να
δελεάσει το θύμα με δήθεν προσφορές ή διαγωνισμούς για σπίτια και ταξίδια, ώστε ο καταναλωτής όχι
μόνο να διαβάσει το μήνυμα, αλλά να δώσει, σε επόμενο στάδιο, και τα προσωπικά στοιχεία του.
Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτή επισημαίνει ότι οι
καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα πρέπει να ανοίγουν αυτά τα sms,ούτε να απαντούν σε
κλήσεις που οδηγούν σε ηχογραφημένα μηνύματα.
Να ζητάνε να μπει φραγή στους αριθμούς αυτούς που
εμφανίζονται και να καταγγέλλουν αυτές τις ενέργειες στο τηλέφωνο 1520 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή).

Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων
για μακροχρόνια άνεργους
Ξεκινάει την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00
π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, ηλικίας 55-67 ετών, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με
δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες και το
ύψος της επιχορήγησης έχει ανώτατο όριο τα 600
ευρώ, μηνιαίως.
Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr/).

ΓΑΜΟΙ
Ο ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΚΕΛΛΝΕΡ του ΓΚΙΟΥΝΤΕΡ ΚΑΡΛ και
της ΜΑΡΙΑΝΝΕ ΕΛΙΣΑΜΠΕΘ, το γένος ΧΕΡΡΝΤΟΥΜ, που γεννήθηκε στη Ρεχάου Γερμανίας και κατοικεί στη Βούλα Αττικής και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΔΑΜ του
ΑΓΓΕΛΗ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το γένος Τσαμπού που
γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στo Αιγάλεω Αττικής, πρόκειται να τελέσουν το γάμο τους
στο Καβούρι Αττικής.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ENOIKIAZETAI
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΣΤΟΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ, Παλιά Αρχοντική Γωνιακή Μονοκατοικία 150m2 με Υπόγειο 90m2 και Μεγάλη
Αυλή ιδανική για Παιδικό Σταθμό, Καφέ, Εστιατόριο,
Πολυιατρείο, Φυσικοθεραπευτήριο, Υπηρεσίες κλπ.
Τηλέφωνο 6947307111, 210 3222007

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΡΙΕΣ βοηθοί ή πρακτικοί για πλήρη απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Άκτιος
Οδηγός" στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. e- mail: jobs@aktios.gr"

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
προς ENOIKIAΣΗ διαμέρισμα τριάρι στις περιοχές,
Βούλα, Καβούρι, Βουλιαγμένη, Βάρη. Προσφέρουν
500 ευρώ ενοίκιο. Τηλ. 6937545834

ZHTOYNTAI ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
«Ιδιωτικό σχολείο Νοτίων Προαστίων αναζητά Καθηγητή Οικιακής Οικονομίας για συνεργασία. Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας.
Τ.Κ. 19400, Τ.Θ. 4935».

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 31/08/2017
Αρ. πρωτ.: 755
ΑΔΑ: 9ΟΡΡΟΚΟΚ-1ΑΒ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
με ωριαία αποζημίωση και χρονική
διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μήνες
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ύστερα από την
υπ’ αριθ. 107/2017 απόφαση του
Δ.Σ. (και σύμφωνα με την με αρ.
Πρωτ. οικ. 14501/4-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
(ΑΔΑ: 6Φ29465ΧΘ7-ΥΒΔ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 48 του ν. 4325/2015,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια μέχρι
οκτώ (8) μήνες, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη
εποχιακών ή παροδικών αναγκών
(με αντίτιμο) των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτούς
προσώπου στο πρωτόκολλο της
Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής
Επιχείρησης
της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου &
Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας:
210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ.
έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 49-2017 έως και την Τετάρτη 13-92017
(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 φέρουν ακέραια την ευθύνη
της έγκαιρης παραλαβής τους
εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περιγραφή θέσεων, τα δικαιολογητικά
και τα προσόντα αξιολόγησης μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία
σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Τηλ. 6932644713, 210 8953.289
ΠΩΛEIΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στη Βούλα, περιοχή Εξοχή 880μ. γωνιακό με παλαιά μονοκατοικία. Τηλ. 6979776467.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD
Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 420400, 6945 298724
e-mail: giannakouris@yahoo.gr

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
N E O Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιορρυθμιστική Ιατρική: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ,
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.
Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ,
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101
Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)
Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

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

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594

Ορθoπεδικός - Χειρουργός

email: tsakoniatism@gmail.com

Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία
τ.Διευθυντής:
Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital
Εξειδίκευση υπερηχογράφησης: Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα
Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

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

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

ikaraiskos@gmx.com

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

www.ikaraiskos.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ
καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

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

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις
8 το πρωί έως την επομένη 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

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Πόνος στην πλάτη. Aιτίες που τον προκαλούν
Μέχρι και 80% του πληθυσμού θα υποφέρει από πόνο
στην πλάτη ή στον αυχένα κατά τη διάρκεια της ζωής του,
ενώ το 50% του εργαζόμενου πληθυσμού θα βιώσει συμπτώματα πόνου στην πλάτη ή στον αυχένα, τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο. Ο πόνος της πλάτης περισσότερο παρουσιάζεται σε όσους είναι από 30 μέχρι 60 χρονών.
Λίγοι άνθρωποι κάτω από 18 και πάνω από 60 έχουν προβλήματα πλάτης. Κατά ένα μέρος, οι στατιστικές αυτές
αντανακλούν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις που υφίστανται
οι εργαζόμενοι ενήλικοι, ενώ οι έφηβοι
έχουν εύκαμπτες πλάτες και η σπονδυλική στήλη των ηλικιωμένων γίνεται λιγότερο εύκαμπτη, γεγονός που τους
προφυλάσσει από την καταπόνηση, περιορίζοντας τον αριθμό κινήσεών της.
Είναι πιθανότερο ότι θα έχετε πόνους
στην πλάτη, αν οι καθημερινές σας
δραστηριότητες περιλαμβάνουν ανύψωση και μεταφορά.
Oι αιτίες για τον πόνο της πλάτης είναι
οι εξής
Σε πολλές περιπτώσεις ο οξύς πόνος
στην πλάτη είναι απλά μια αντίδραση σε
ασυνήθιστη χρήση. Αν δεν ασκείστε συχνά και ξαφνικά περνάτε μια μέρα μετακινώντας έπιπλα ή σκάβοντας στον
κήπο, μπορεί, την επόμενη μέρα, η πλάτη σας να είναι πιασμένη και να πονάει. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο πόνος και
το πιάσιμο οφείλονται σ' ένα περαστικό σπασμό των μυών
και ένα μικρό διάστρεμμα των συνδέσμων στην πλάτη σας,
μια μικρή δηλαδή βλάβη, που μπορεί επίσης να συμβεί από
υπερβολικό τέντωμα ή από αδέξιο σήκωμα ενός μεγάλου
βάρους.
Μπορεί να νιώσετε έναν ξαφνικό, οξύ πόνο στην πλάτη ή,
ακόμα, σαν κάτι να «φεύγει», ιδιαίτερα αν έχετε ένα ευαίσθητο σημείο ανάμεσα στους μυς του κάτω μέρους της
πλάτης σας.
Άλλες κοινές αιτίες ξαφνικού πόνου στην πλάτη είναι ο
πόνος των αρθρώσεων και η πρόπτωση δίσκων (κήλη). Οι
τραυματισμοί αυτοί έχουν την τάση να προκαλούν πιο δυνατούς και επίμονους πόνους. Στην πρώτη περίπτωση άρθρωσης σπονδύλων, που συχνά ακολουθεί μια
περιστροφική κίνηση, δυο ή περισσότεροι γειτονικοί σπόνδυλοι ξεφεύγουν ελαφρά και ερεθίζονται οι αρθρώσεις από
την ευθυγράμμισή τους. Με την πρόπτωση του δίσκου,
μέρος του σκληρού εξωτερικού στρώματος που βρίσκεται
ανάμεσα σε δυο σπονδύλους σπάει, επιτρέποντας το μαλακό κέντρο του δίσκου να προεξέχει. Η προεξοχή αυτή
πιέζει ένα από τα νεύρα που βγαίνουν από τη σπονδυλική
στήλη. Η πρόπτωση μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός μικρού τραυματισμού, αν ο δίσκος έχει φθαρεί από προηγούμενη τριβή και καταπόνηση. Και με τη μετατόπιση της
άρθρωσης και με την πρόπτωση του δίσκου, οι μύες που
βρίσκονται πάνω από την προσβεβλημένη περιοχή τείνουν
να συσπαστούν, οπότε χειροτερεύει ο πόνος. Η πρόπτωση

ενός δίσκου μπορεί επίσης να προκαλέσει πόνους που κινούνται προς ένα πόδι (ισχιαλγία). Βήχας, γέλιο ή σφίξιμο
για την αποπάτηση μπορούν επίσης ν' αυξήσουν τον πόνο.

l
l
l
l

Αιτίες λοιπόν πόνου της πλάτης είναι:
― Θλάση των μυών: είναι η πιο κοινή αιτία για τον πόνο
της μέσης.
― Ρήξη μεσοσπονδύλιου δίσκου: που ονομάζεται επίσης
κήλη δίσκου, είναι μια άλλη κοινή αιτία του πόνου στην
μέσης.
― Στένωση της σπονδυλικής στήλης:
προκαλεί πόνο στην πλάτη. Καθώς μεγαλώνουμε, ο σπονδυλικός σωλήνας
μπορεί να γίνει στενόχωρος, αυτό
οφείλεται εν μέρει στην αρθρίτιδα.
― Αρθρίτιδα: πιο συχνά επηρεάζει αρθρώσεις, όπως τα γόνατα και τα δάχτυλα.
― Σπονδυλολίσθηση: προκαλεί πόνο
στην πλάτη. Η πιο κοινή αιτία σπονδυλολίσθησης οφείλεται σε εκφυλιστικές
αλλαγές που προκαλούν απώλεια της
κανονικής σταθεροποίηση των δομών
της σπονδυλικής στήλης. Αν η σπονδυλική στήλη γίνεται αρκετά ασταθής, ο πόνος στην πλάτη
μπορεί να γίνει ένα πρόβλημα.
― Η οστεοπόρωση μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από ορθοπεδικά προβλήματα και γενικευμένη δυσφορία. Ο πόνος
στην πλάτη από οστεοπόρωση σχετίζεται συνήθως με συμπίεση των καταγμάτων του σπονδύλου. Η οστεοπόρωση
προκαλεί αδυναμία στα οστά και μπορεί να οδηγήσει σε κάταγμα.
Τι μπορεί να γίνει;
Οι πιο πολλοί οξείς πόνοι της πλάτης μπορεί να υποχωρήσουν, αν δοθεί χρόνος στο βλαβέν τμήμα της σπονδυλικής
στήλης να επουλωθεί. Συνήθως η επούλωση υποβοηθάται
με ανάπαυση, διάρκειας άνω των 24 ωρών, σε σκληρό
στρώμα ή σανίδα ή με ξάπλωμα σε σκληρή επιφάνεια, όπως
το πάτωμα. Προσπαθήστε ν' αποφύγετε κάθε θέση ή κίνηση
που επιδεινώνει τον πόνο. Αν πρέπει να καθίσετε, βεβαιωθείτε ότι κάθεστε στητοί, αρκετά πίσω στην καρέκλα.
Όταν σηκώνεστε από την καρέκλα ή το κρεβάτι, πιέστε με
τα χέρια σας, για να περιορίσετε την καταπόνηση της σπονδυλικής σας στήλης. Για να κινηθείτε από ξαπλωτή θέση,
κυλιστείτε μέχρι την άκρη του κρεβατιού και κατεβάστε τα
πόδια σας στο πάτωμα, την ίδια ώρα που σηκώνετε το
επάνω μέρος του κορμιού σας.
Η θεραπεία επίμονων πόνων εξαρτάται από την αιτία τους.
Αν υπάρχει μηχανικό πρόβλημα που δε βελτιώνεται με την
ανάπαυση, μπορεί να βοηθήσει η λήψη ή ενέσεις αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Μπορείτε επίσης να βάλετε ζεστό επίθεμα, μια θερμαινόμενη κομπρέσα ή θερμοφόρα.
Πότε χρειάζεται να καλέσετε τον γιατρό;
Θα πρέπει να καλέσετε τον γιατρό όταν έχετε:

l

πόνο στην πλάτη που επιμένει για από λίγες ημέρες
πόνο στην πλάτη κατά την διάρκεια της νύχτας
δυσκολία ελέγχου έντερα ή την κύστη σας
πυρετό, ρίγη, εφίδρωση ή άλλα σημεία λοίμωξης
οποιαδήποτε άλλα ασυνήθιστα συμπτώματα

Τι πρέπει να κάνετε για να προλάβετε τον πόνο στην μέση;
1. Ύπνος σε παλιό στρώμα
Ένα καλό στρώμα έχει διάρκεια ζωής οκτώ με δέκα χρόνια.
Μετά από αυτή την περίοδο η σπονδυλική στήλη δεν έχει
την κατάλληλη υποστήριξη που χρειάζεται, με αποτέλεσμα
να προκαλείται πόνος στην πλάτη. Η αντικατάσταση λοιπόν
του στρώματος είναι απαραίτητη.
2. Κουβάλημα βαρέων αντικειμένων
Εάν αρέσκεστε στο να μεταφέρετε συνεχώς αντικείμενα,
θα πρέπει να γνωρίζεται πως, η πλάτη σας δε σας ευγνωμονεί γι’ αυτό! Η μεταφορά βαρέων αντικειμένων ή ακόμα
και τσαντών (όπως αυτές που κρατάνε οι γυναίκες ή τα
ψώνια από το σούπερ μάρκετ) από τη μια πλευρά του σώματος, προκαλεί τη διαταραχή της ισορροπίας του και οδηγεί σε ενοχλήσεις της πλάτης.
3. Οι γόβες στιλέτο ή τα ίσια παπούτσια
Τα πολύ ψηλά τακούνια αναγκάζουν την πλάτη να κυρτώνει, κάνοντας τις αρθρώσεις να πιέζονται. Από την άλλη βέβαια και τα πολύ ίσια παπούτσια μπορεί να κάνουν επίσης
κακό στην πλάτη, μια και τις περισσότερες φορές δεν
έχουν την κατάλληλη στήριξη για το πόδι, αναγκάζοντας
την πλάτη να προσπαθεί να διανείμει το σωματικό βάρος
σωστά. Για τον καθένα το ιδανικό ύψος τακουνιού είναι διαφορετικό, γι’ αυτό χρειάζεται ψάξιμο.
4. Πολύωρη καθιστική ζωή
Άσχημα νέα για εκείνους που κάνουν δουλειά γραφείου! Η εργασία αυτή κάνει κακό στην υγεία. Αν και μπορεί να νοιώθει
κανείς όμορφα και ξεκούραστα κάνοντας ένα καθιστικό επάγγελμα, παρόλα αυτά η στάση του σώματος τις περισσότερες
φορές είναι λάθος και οδηγεί σε πόνους στην πλάτη, ενώ παράλληλα προκαλεί αδυναμία των μυών, λόγω αδράνειας. Με
το να κάθεται κάποιος βάζει περισσότερη πίεση στη σπονδυλική του στήλη κατά 50% από το αν ήταν όρθιος!
5. Αποφυγή άσκησης
Η άσκηση χτίζει μύες που είναι χρήσιμοι για την υποστήριξη
της πλάτης. Όταν αυτή δε γίνεται σωστά και με σύστημα,
τότε δεν υπάρχει και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
6. Κατανάλωση πρόχειρου φαγητού
Αν και δεν προκαλεί έκπληξη, η πρόσληψη πολλών θερμίδων και λίγων θρεπτικών συστατικών από τα τρόφιμα, οδηγεί σε ανεπιθύμητη αύξηση του σωματικού βάρους,
προκαλώντας επιπλέον φορτίο για την πλάτη. Η μείωση
κατά 5-10% του σωματικού βάρους βελτιώνει την κατάσταση της μέσης.
Κωνσταντίνος Λούβρος, M.D., medlabnews.gr
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6οι στον Παγκόσμιο πίστας εφήβων
οι Δημητρόπουλος και Χρηστάκος

Περπάτημα ζωής και ελπίδας
Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Μεγάλη επιτυχία για την Ελληνική ποδηλασία
Την 6η θέση στον κόσμο
κατέκτησαν ο Βασίλης Δημητρόπουλος και ο Δημήτρης Χρηστάκος. Ο πρώτος
στα 1000μ. με νέο πανελλήνιο ρεκόρ και ο δεύτερος
στο σκρατς, στο Παγκόσμιο
πρωτάθλημα ποδηλασίας
πίστας εφήβων που ολοκληρώθηκε στο Μοντικιάρι
της Ιταλίας.
Οι ποδηλάτες της Εθνικής
Εφήβων και του Σπαρτιατικού
πραγματοποιώντας
εξαιρετικές εμφανίσεις, άγγιξαν τα μετάλλια και επιβεβαίωσαν για μια ακόμα
φορά ότι το μέλλον τους
ανήκει. Αν και θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ήταν μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά για τους δύο αθλητές
μιας και παράλληλα με τις
αθλητικές τους υποχρεώσεις είχαν και τις πανελλαδικές εξετάσεις για την

εισαγωγή τους στα ΑΕΙ.
«Μπράβο και στου δύο ποδηλάτες μας. Τίμησαν για

μια ακόμα φορά τα ελληνικά χρώματα και έδειξαν
ότι μπορούν να έχουν ένα
λαμπρό μέλλον. Είναι δύο
αθλητές με μεγάλες δυνατότητες κάτι που το έδειξαν
και στην Ιταλία», δήλωσε ο

πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Παναγιώτης Πριστούρης.
Στην Ιταλία εκτός από τους

Βασίλη Δημητρόπουλο και
Δημήτρη Χρηστάκο ήταν
και ο Σπύρος Δεβάρης και ο
ομοσπονδιακός προπονητής Λάμπρος Βασιλόπουλος
και
επιστρέφουν
σήμερα στην Ελλάδα.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), ο Δωδεκανησιακός
Σύλλογος Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας και Λύκου «ΘΑΛΕΙΑ» και ο Σύλλογος Ρευματοπαθών και Φίλων
Κυκλάδων «ΙΑΣΙΣ» με
τη συνεργασία με τον
Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών
διοργανώνουν
και
φέτος το «Περπάτημα
Ζωής και Ελπίδας», το
οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017, σε Αθήνα, Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Λάρισα, Πάτρα,
Πύργο και Σύρο και στις 24 Σεπτεμβρίου
στη Ρόδο.
Με κεντρικό μήνυμα “Χαμογέλα… Μη
Σταματάς” η εκδήλωση έχει σκοπό την
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα
υγείας, πρόληψης και αντιμετώπισης
των ρευματικών παθήσεων που αριθμούν
περισσότερες από 200.
Στις ρευματικές παθήσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η ρευματοειδής
αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική σπονδυλοαθρίτιδα, η νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα, η ουρική

αρθρίτιδα, η ινομυαλγία, ο Συστηματικός
Ερυθηματώδης Λύκος, το Σκληρόδερμα,
κ.λπ.
Το «Περπάτημα Ζωής και Ελπίδας» ξεκίνησε το 2003, μετά
από πρόταση της Προέδρου του Δωδεκανησιακού
Συλλόγου
Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας και
Λύκου κας Θάλειας Γεωργά και μιας ομάδας ειδικευμένων εθελοντών, και πραγματοποιείται μέχρι και
σήμερα με μεγάλη επιτυχία.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά εκτός Σ/Κ
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν
στο
site
της
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α
www.arthritis.org.gr, στις σελίδες Facebook που διατηρεί κάθε πόλη και στη
Γραμματεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α:
τηλ. 210 8847 268 , καθημερινά εκτός ΣΚ
και ώρες 10:00 – 14:00.
Επίσης στα τηλ. 210 3645 629, Ρούλα
Μητά r.mita@apr.com.gr ή Καίτη Αντωνοπούλου k.antonopoulou@apr.com.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ
Πρόγραμμα
ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
Α' ΟΜΙΛΟΣ: ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Πολωνία
Ελλάδα
Γαλλία
Φινλανδία
Ισλανδία
Σλοβενία

Β' ΟΜΙΛΟΣ: ΙΣΡΑΗΛ

Μαυροβούνιο
Ρουμανία
Ουγγαρία

Δ' ΟΜΙΛΟΣ: ΤΟΥΡΚΙΑ
Μεγάλη Βρετανία
Ρωσία
Σερβία
Λετονία
Τουρκία
Βέλγιο

Ουκρανία
Ισραήλ
Λιθουανία
Γεωργία
Ιταλία
Γερμανία

Γ' ΟΜΙΛΟΣ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κροατία
Τσεχία
Ισπανία

16.30 Ισλανδία - ΕΛΛΑΔΑ (ΕΡΤ1)
20.00 Γαλλία - Φινλανδία (ΕΡΤ2)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
13.45 Πολωνία - Ισλανδία (ΕΡΤ2)
16.30 ΕΛΛΑΔΑ - Γαλλία (ΕΡΤ1)
20.00 Φινλανδία - Σλοβενία
(ΕΡΤ2)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
13.45 Γαλλία - Ισλανδία
16.30 Σλοβενία - ΕΛΛΑΔΑ
(ΕΡΤ1)
20.00 Φινλανδία - Πολωνία (ΕΡΤ2)
ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
13.45 Ισλανδία - Σλοβενία (ΕΡΤ2)
16.30 Πολωνία - Γαλλία (ΕΡΤ1)
20.00 ΕΛΛΑΔΑ - Φινλανδία
(ΕΡΤ1)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ Α' ΟΜΙΛΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
13.45 Σλοβενία - Πολωνία (ΕΡΤ2)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
14.45 Σλοβενία - Γαλλία (ΕΡΤ2)
17.30 ΕΛΛΑΔΑ - Πολωνία (ΕΡΤ1)
20.45 Φινλανδία - Ισλανδία (ΕΡΤ2)
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ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ
Υπό ειδικές καταστάσεις σε ειδική αποστολή
Ευρισκόμενη σε μια από τις πλέον ιδιαίτερες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια, η Εθνική ανδρών ετοιμάζεται
για τη συμμετοχή της στο Ευρωμπάσκετ 2017, που ξεκινάει την Πέμπτη 31 Αυγούστου με την Ισλανδία στην
Φιλανδία 16.30 ΕΡΤ 1. και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Σεπτέμβρη.
Σημειώνεται πως η φετινή 40ή διοργάνωση έχει την καινοτομία να διεξάγεται ουσιαστικά σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, σε Τουρκία, Φινλανδία, Ρουμανία και Ισραήλ.
Στις χώρες αυτές θα διεξαχθούν οι τέσσερις όμιλοι της
Α' φάσης, με την Τουρκία να έχει αναλάβει και τη διεξαγωγή της τελικής φάσης από τον γύρο των «16» και
έπειτα. Βάσει του συστήματος διεξαγωγής, από τις έξι
ομάδες του κάθε ομίλου στην επόμενη φάση προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες. Στη φάση των «16» θα διασταυρωθούν χιαστί με τις ομάδες του διπλανού ομίλου (π.χ.
Α1-Β4, Β1-Α4 κ.τ.λ.) σε παιχνίδια νοκ άουτ μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Η Ελλάδα θα μετάσχει στον 1ο
όμιλο που θα διεξαχθεί στο Ελσίνκι της Φινλανδίας με
αντιπάλους την οικοδέσποινα χώρα, την Πολωνία, την
Ισλανδία, τη Γαλλία και τη Σλοβενία.

Μάντζαρη, που είδαν το φως της δημοσιότητας την
εβδομάδα που πέρασε, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της
πρόβας τζενεράλε στο τουρνουά «Ακρόπολις», δείχνουν να συμπληρώνουν την εικόνα.

Κ. Μίσσας: Να εμφανιστούμε ως ομάδα
Ουκ ολίγες δυσκολίες υποχρεώθηκε να αντιμετωπίσει ο
ομοσπονδιακός τεχνικός, Κώστας Μίσσας, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός,
μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, προσπαθεί να
βάλει τις τελευταίες πινελιές ώστε να παρουσιάσει ένα
σύνολο που ανεξαρτήτως συνθηκών να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμο για τις προκλήσεις που ακολουθούν,
έστω και εάν υποχρεώθηκε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας να αλλάξει πλήρως τα πλάνα του μετά την
απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

ματιά χρειάζονται Σλοβενία και Φινλανδία που δείχνουν αρκετά φιλόδοξες τοποθετώντας τον πήχη ψηλά.

ΓΑΛΛΙΑ: Με απουσίες αλλά φαβορί
Μπορεί από το φετινό σχήμα των «τρικολόρ» να απουσιάζουν παίκτες όπως ο ηγέτης της, Τόνι Πάρκερ, ο Νικολά
Μπατούμ, ο βασικός της σέντερ, Ρούντι Γκομπέρ, όμως
ακόμη κι έτσι οι προσδοκίες των Γάλλων φθάνουν αρκετά
ψηλά αφού στόχος τους δεν είναι απλά η κατάκτηση ενός
μεταλλίου αλλά η κορυφή. Αλλωστε, η πλειάδα σημαντικών
παικτών που διαθέτουν, όπως ο Φουρνιέ του ΝΒΑ και οι έμπειροι από την Ευρώπη Ντε Κολό, Ερτέλ, Ντιό, Τζάκσον,
βάζουν την υπογραφή τους για μια ιδανική πορεία.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Επικίνδυνοι οικοδεσπότες
Διαθέτοντας στις τάξεις τους έναν από τους καλύτερους
Ευρωπαίους σουτέρ, τον Πετέρι Κοπόνεν, οι οικοδεσπότες
του ομίλου της Α' φάσης Φινλανδοί δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστούν μια από τις επιθετικότερες ομάδες του τουρνουά. Σε αυτό συντελεί και το βασικό τους όπλο που είναι
η ταχύτητα, αφού οι ίδιοι αρέσκονται στο γρήγορο ρυθμό
παιχνιδιού. Η φετινή ομάδα μάλιστα παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενισχυμένη και στη λεγόμενη «φροντ λάιν» με την παρουσία του νεαρού φόργουορντ Λαούρι Μαρκάνεν, που αν
και ψηλός μπορεί να τραβηχτεί άνετα πιο έξω, ενώ έχει και
ιδιαίτερη ευστοχία στα σουτ από μέση και μακρινή απόσταση.

Στη ...σκιά του Αντετοκούνμπο
Αν και η εικόνα του ομίλου καθιστά για την Ελλάδα εφικτό τον στόχο της πρόκρισης στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ αφού οι περισσότεροι εκ των αντιπάλων
θεωρούνται στα μέτρα της, οι ιδιαίτερες καταστάσεις
που επικρατούν φέτος στο ελληνικό συγκρότημα έχουν
προκαλέσει το τελευταίο διάστημα έναν έντονο σκεπτικισμό. Την καθυστέρηση στην ανεύρεση προπονητή,
αφού μέχρι να κληθεί ο Κώστας Μίσσας να αναλάβει το
τιμόνι του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τα χρονικά όρια είχαν στενέψει, ήρθε να ακολουθήσει το θέμα
της αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού. Μια υπόθεση με αρκετό παρασκήνιο, που
στιγμάτισε τις τελευταίες μέρες προετοιμασίας της ομάδας. Από την πλευρά της η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) καταφέρθηκε ευθέως κατά της
ομάδας του παίκτη, Μιλγουόκι Μπακς, και του ΝΒΑ, θεωρώντας τους υπεύθυνους για τη μη συμμετοχή του παίκτη. Οπως υποστηρίζουν από την ΕΟΚ, οι εξετάσεις του
Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά την έναρξη της προετοιμασίας της Εθνικής έδειξαν έναν ερεθισμό στο πόδι, όχι
όμως τόσο σοβαρό πρόβλημα ώστε να οδηγηθούν τα
πράγματα εκεί που οδηγήθηκαν. Μάλιστα, από πλευράς
Ομοσπονδίας ξεκαθαρίστηκε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο,
ώστε ο παίκτης να μην επιβαρυνθεί. Για την ΕΟΚ τα
πάντα άλλαξαν στο ταξίδι του Ελληνα παίκτη στην Κίνα
για χορηγική εκδήλωση της ομάδας του και του ΝΒΑ,
όπου πιέστηκε για να αποχωρήσει. Από πλευράς Μπακς
η απάντηση ήταν πως το πρόβλημα είναι υπαρκτό και ότι
αυτό που υποστηρίζει η ΕΟΚ είναι θεωρίες συνωμοσίας.
Μ’ αυτά και μ’ αυτά το κλίμα το τελευταίο δεκαήμερο
της προετοιμασίας ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, στο
οποίο συντέλεσαν και οι μέτριες αγωνιστικές εμφανίσεις της ομάδας τόσο στα φιλικά με τη Μ. Βρετανία στο
Λονδίνο όσο και στο διεθνές τουρνουά «Ακρόπολις»
που έγινε στο ΟΑΚΑ. Οι πληροφορίες για λεκτικά επεισόδια μεταξύ Μπουρούση - Παππά και Παπανικολάου -

NIKOΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ: Με πεντάδα - φωτιά

Ο ίδιος μιλώντας για τη συμμετοχή στο Ευρωμπάσκετ
είχε θέσει στόχο την κατάκτηση μεταλλίου. Πλέον, τα
πράγματα δείχνουν ότι για την Εθνική ο κάθε αγώνας
θα μοιάζει με τελικό. Ωστόσο, όπως σχολίασε τις τελευταίες μέρες και με βάση τα όσα συνέβησαν, πάνω απ'
όλα «η ομάδα θα πρέπει να παρουσιαστεί ως ομάδα σε
όλα της», θεωρώντας πως «πλέον σημαντικό κομμάτι
είναι οι σχέσεις και μετά περνάς στα όσα έχεις να κάνεις εντός αγωνιστικού χώρου». Για τον Ελληνα τεχνικό
η ομάδα στις τελευταίες της εμφανίσεις έδειξε μια σαφή
βελτίωση στην άμυνα, ωστόσο η διατήρηση ενός σταθερού ρυθμού και η διάρκεια της απόδοσης προκειμένου
να μη χάνονται εύκολα διαφορές ασφαλείας (π.χ. αγώνες κόντρα σε Γεωργία και Ιταλία) παραμένουν ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί ενόψει της έναρξης των
υποχρεώσεων.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
Φαβορί η Γαλλία, επικίνδυνες Σλοβενία και Φινλανδία
Οσον αφορά τους αντιπάλους της Εθνικής στον όμιλο της
Α' φάσης, ξεχωρίζει η Γαλλία, που παρά τις απουσίες φαντάζει ως απόλυτο φαβορί για την πρωτιά, ενώ ιδιαίτερη

Για μια ακόμη φορά οι ο Σλοβένοι παρουσιάζονται με μια
εξαιρετική βασική πεντάδα, τους Ντράγκιτς, Ντόντσιτς,
Μπλάζιτς, Ράντολφ, Βίντμαρ. Ως αγωνιστικό σύνολο έδειξε
να συνδυάζει απόλυτα το άκρως επιθετικό παιχνίδι και την
καλή λειτουργία της άμυνας, ενώ ως ομάδα θεωρείται ιδιαίτερα αθλητική. Ως μειονέκτημα πάντως λαμβάνεται η έλλειψη βάθους στο ρόστερ και η εμφανής σε πολλές
περιπτώσεις αγωνιστική διαφορά ανάμεσα σε βασικούς παίκτες και στις εφεδρείες της ομάδας. Οπως και να έχει πάντως θεωρείται μια επικίνδυνη ομάδα.

ΠΟΛΩΝΙΑ: Εμπειρία και νεανικότητα
Ενα συμπαγές σύνολο, που στηρίζεται στο συνδυασμό της
εμπειρίας με το νέο αίμα, είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εικόνα της Πολωνίας. Δίπλα στους έμπειρους,
όπως ο Λάμπε, ο Ζαμόισκι, ο Κούλιγκ, ο Πόνιτκα, ο Κόζαρεκ, θα βρεθούν παίκτες όπως ο Πρέμιζλαβ Καρνόφσκι, που
προέρχεται από αξιόλογη καριέρα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, ή το «βαρύ πυροβολικό» της ομάδας, ο
Αμερικανός με πολωνικό διαβατήριο πλέον Εϊ Τζέι Σλότερ.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ: Να κάνει αισθητή την παρουσία της
Η Ισλανδία θεωρητικά φαντάζει ως η πλέον αδύναμη ομάδα
του ομίλου, ωστόσο διαθέτει ενθουσιασμό που προκύπτει
από το νεανικό της ομάδας και την πίστη πως θα μπορέσει
να κάνει αισθητή την παρουσία της. Στους αξιόλογους παίκτες συγκαταλέγεται ο 19χρονος Τρίγκβι Χλίνασον, ένας
σέντερ ύψους 2,16 μ. που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ανθρώπων του ΝΒΑ.
ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στη σελ. 22

