
22ο €

Δημήτρης Κιούσης
“Το Κορωπί, το σπίτι μας”

Ανακλήθηκε η απόφαση

παράδοσης των μνημείων

στους δανειστές
Σελίδα 6

Πλατεία Αποστολάτου
η πλατεία Άλσους

Σελίδα 13

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

«Το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό, ότι
είναι αληθές»

Διονύσιος Σολωμός

Και η αλήθεια είναι ότι η Συμφωνία

πέρασε με 153(!) βουλευτές. Τώρα,

κατά πόσον αυτό είναι «εθνικό»...

Θα προσπαθήσω και πάλι να συμ-

μορφωθώ με την παραπάνω ρήση

του εθνικού ποιητή, ως γνήσιος

εθνικός.

Στην εννοιολογική ερμηνεία, να δι-

ευκρινίσουμε ότι το “αληθές” δεν

αποδίδεται μόνο με το «αληθινό» το πραγματικό: Η

προταρχική ερμηνεία, που αποδίδει και την έννοια

του πραγματικού (όχι του φαντασιακού), είναι η

βάση αυτής της σύνθετης λέξης: α (στερητ.

Α)+λήθη (λησμονιά). Να μην ξεχνάμε λοιπόν· να θυ-

μόμαστε και μάλιστα, όχι επιλεκτικά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις λοιπόν από ένα προσύμφωνο

και την τριήμερη συζήτηση που ακολούθησε, στη

Βουλή, οδηγούν σε κάποια αδόμητα συμπερά-

σματα:

1ον. Η συμφωνία επετεύχθη κατ’ απαίτηση της ηγέ-

τιδας υπερδύναμης στην οποία είμαστε προσδεδε-

μένοι επί δεκαετίες, με τη σύμφωνη γνώμη, επιλογή

και υποταγή όλων σχεδόν των «ακτίνων» του «δη-
μοκρατικού τόξου». Και ίσως, ορθώς, αν και ατίμως

– διότι δεν μας περιποιεί τιμή – γιατί βλέπετε τι πα-

θαίνει ο λαός της Βενεζουέλας από την απροκάλυ-

πτη – ή και απαράδεκτη – επέμβαση της μεγάλης

«δημοκρατίας» των ΗΠΑ! Σκοπός λοιπόν της συμ-

φωνίας ήταν η προώθηση των ΝΑΤΟϊκών σχεδίων

για την περιοχή.

2ον Το «διαζύγιο» Τσίπρα – Καμμένου, δεν ήταν

«λευκό» (τυπικό), αλλά ήταν σκληρό, ετεροβαρές

και άδικο - ανέντιμο.                  Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
των ΠΡΕΣΠΩΝ

Το “διαζύγιο” των

Τσίπρα - Καμμένου

«Ὧς ἔφασαν, βουλή δέ
κακή νίκησεν ἑταίρων·
ἀσκόν μέν λῦσαν, ἄνεμοι
δ᾽ἐκ πάντες ὄρουσαν...»

Σελίδα 14

Η κυκλοφοριακή

μελέτη θα πάει

στο Δημοτικό

Συμβούλιο. 

Μελετήστε όσο

ακόμη μπορεί 

να γίνει κάποια

διόρθωση

Σελίδες 6, 7

Σε εξέλιξη η Β’ φάση
της κυκλοφοριακής
μελέτης του Δήμου 3Β

Σελίδα 15
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ.1

Κι επειδή στο «γάμο», το Γενάρη του 2015 είχαμε

συμβάλλει κι εμείς, ως αυτόκλητοι προξενητάδες

(κοίτα άρθρα «7ης» φ. 868/24.1.15 και 869/31.1.15),

δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε να παραστούμε

μάρτυρες και κριτές και του «διαζυγίου».

Με καταφανή και δικαιολογημένη πικρία, λοιπόν, ο

Πάνος Καμμένος, στην ομιλία του στη Βουλή, είπε:

«Ίσως μιλάω για τελευταία φορά ως αρχηγός των
ΑΝ.ΕΛ. γιατί η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος
Βούτσης επεξεργάζεται τη διάλυση του κόμματος,
όπως έγινε με το “Ποτάμι”» και με την ΚΙΝ.ΑΛ.

(ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜ.ΑΡ.), να προσθέσουμε εμείς, με λι-

γότερο πάταγο.

Συνέχισε δε ο Καμμένος λέγοντας προς τον αχάρι-

στο Τσίπρα με καταφανή έκφραση λύπης για την κυ-

βέρνησή τους: «από Κυβέρνηση εθνικής ενότητας,
έγινε κυβέρνηση αποστατών!». Και εξήγησε: «...πριν

από λίγο ο Πρόεδρος της Βουλής, σε συζήτηση με
δημοσιογράφο (...) του εξήγησε ότι όταν μείνουν 5
βουλευτές σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, αυτοί πρέ-
πει να είναι εκλεγμένοι στο κόμμα αυτό. Έτσι ο Κουΐκ
γίνεται Υπουργός, γιατί θ’ αντικαταστήσει τον Παπα-
χριστόπουλο. Λυπάμαι πολύ, κύριε Τσίπρα, δεν το πε-
ρίμενα από σας», του είπε ευγενικά και πικραμένος ο

Καμμένος.

Εχει και συνέχεια, πάντως, γιατί οι καταγγελίες Καμ-

μένου και κάποιες σπόντες για παρεμβάσεις, για τη

Novartis, από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού (είπε

όνομα), έπιασαν τόπο: ο Παπαχριστόπουλος παραμέ-

νει στο κόμμα (ως πότε;) ενώ οι ανεξαρτητοποιηθέν-

τες προ πολλού Ν. Νικολόπουλος, Δημ. Καμμένος

και Γ. Λαζαρίδης δεν προτίθενται να επιστρέψουν

στο κόμμα. (Στο οποίο προσχώρησε ο Αρ. Φωκάς που

αποστάτησε από την «Ενωση Κεντρώων».

Ένα συμπέρασμα που βγαίνει ακόμα από τα γεγονότα

και τις καταγγελίες Καμμένου είναι ότι η αποστασία

έχει γίνει εθνικό σπορ”! Οι βουλευτές απωλέσαντες,

προ πολλού, την βουλευτοκρατία, αντιδρούν στην

«προεδρική κομματοκρατία» - όπου ο αρχηγός μεγά-

λου κόμματος δεν είναι απλά πρώτος μεταξύ ίσων,

αλλά primus solo – με τις μεταγραφές σε άλλη ομάδα

(κόμμα, λέγεται στην πολιτική). Οι βουλευτές δεν

είναι εκπρόσωποι του έθνους, εκπρόσωποι και εντο-

λοδόχοι των εκλογέων τους, αλλά πληρεξούσιοι με

ανεξέλεγκτη διαχείριση της ψήφου του... «κυρίαρ-

χου» λαού!

Συμπέρασμα: Μας εμπαίζουν!

3ον Συμπέρασμα είναι ότι οι βουλευτές, ως επί το

πλείστον, ΔΕΝ ψήφισαν κατά συνείδηση, αλλά συν-

τεταγμένα, ως κόμματα, ως «μετοχές» στο «χαρτο-

φυλάκιο» του αρχηγού και όχι ως «αντιπρόσωποι του

έθνους» όπως τους ορίζει το Σύνταγμα (άρθρ 51 § 2).

4ον. Ως προς τη συμφωνία αυτή καθ’ αυτή, έχω κατ’

αρχήν να πω κάτι γενικό: Το μεγάλο εύρος της Βου-

λής την αποδέχθηκε, άσχετα αν σχεδόν οι μισοί την

καταψήφισαν. Τη Ν.Δ. τη βόλεψε η υπερψήφισή της

γιατί απέφυγε την «καυτή πατάτα» αυτή, οι δε ΣΥΡΙ-

Ζαίοι και ο Τσίπρας την «έπιασαν» με την ελπίδα να

παραμείνουν στην εξουσία και μετά τις εκλογές έστω

συνεργαζόμενοι με την «επάρατη δεξιά!»! Μην αμφι-

βάλλετε. 

Μόλις απαλλάχτηκαν από το «αγκάθι» του Καμμένου,

τίποτα δεν τους εμποδίζει. Το ‘δειξαν οι...επιδαψη-

λεύσεις Κοντονή – Δένδια και τα αμοιβαία χειροκρο-

τήματα ΣΥΡΙΖΑ-Ν.Δ., αλλά και οι ομιλίες των

αρχηγών τους.

Ως Κασσάνδρα, εύχομαι η συμφωνία των Πρεσπών,

να μην καταλήγει σαν τη συμφωνία Ζυρίχης-Λονδί-

νου και άλλες.

Η Συμφωνία θα μπορούσα να πω ότι είναι φαινομε-

νικά ανεκτή, εκτός από κάτι λεπτομέρειες (εκεί που,

ως γνωστόν, κρύβεται ο διάβολος). Δεν είναι τόσο το

όνομα, που βέβαια παίζει το ρόλο του πολιορκητικού

κριού, αλλά κι αυτό γεννά ένα ερωτηματικό. Γιατί

«βόρεια Μακεδονία» και όχι ΝοτιοΣλαβία, αφού είναι

Σλάβοι! Δεν είναι υπερήφανοι γι’ αυτό και αισθάνον-

ται περισσότερο Μακεδόνες (γεωγραφικά) ώστε ν’

ασκεί πάνω τους, αίγλη η ιστορικότητα του ονόματος,

ή – ή  / ρωτάω – και η οσμή του ιωδίου του θερμαϊκού

κόλπου, επιδρά κι αυτή σαγηνευτικά; 

Είδομεν, συντόμως. Και ελπίζω να μην «είδομεν πι-

κραμένοι!

H συμφωνία

των Πρεσπών

Δωριεύς, ένας άγνωστος Σπαρτιά-
της πρίγκιπας, William Goulielmos Σελ. 8

Λαϊκή κατακραυγή και ατομική ευ-
θύνη Γιάννη Δημητριάδη Σελ. 8

Γλώσσα και Λογοτεχνία!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Οι Ισλανδικές Σάγκας
Χρίστος Κοντοβουνήσιος Σελ. 10

Καταργείται το Ταχυδρομικό πρα-
κτορείο στο Πόρτο Ράφτη Σελ. 11

Ερεχθίδος φυλή κάτοικοι της Βάρης Σελ. 12

Σελ. 13

Αρχιγένεθλο και Διαχρονικό Φαινόμενο η πε-

ριμάχητη διεκδίκηση, Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Διαβάστε ακόμη

«Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρ-

μογής Β’ κατοικίας περιοχής Παραλίας Λαγονησίου

Δήμου Καλυβίων Θορικού».

Σελίδα 19

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ από το άρθρο της σελίδας 3

Βιβλία που μου χρησίμευσαν:
1. Robert Cooper: “Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ”, εκδ. Κέδρος.

2. GUY VERCHOFTSTADT: “Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ”, εκδ.

Παπαδόπουλος

3. Μπαλιμπάρ - Βαλλερστάιν: “ΦΥΛΗ - ΕΘΝΟΣ - ΤΑΞΗ”, εκδ. Ο Πο-

λίτης.

4. Θ. Βερέμης (συλλ. έργο): ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ,

εκδ. Μορφ. Ιδρυμα ΕΤΕ.

5. Ι. Χολέβα: “Ποιος ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ”, εκδ. Πελασγός.

6. Αλεξ. Παπαναστασίου: “Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ”, εκδ. Κάδμος.

7. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, τομ. 19ος: “ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ”.

8. Α. Φραγκουδάκη-Θ. Δραγώνα: «Τι είν’ η πατρίδα μας” - εθνο-

κεντρισμός στην Εκπαίδευση.

9. Περ. ΝΕΑΡΧΟΥ: “Η ΕΛΛΑΔΑ σε ΚΙΝΔΥΝΟ” εκδ. Λειμών.

10. Ν. Μακιαβέλλι - Σχολ. Ναπολέοντος Βοναπάρτη: “Ο ΗΓΕΜΟ-

ΝΑΣ”, εκδ. Σκαραβαίος.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΓΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ: 

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

2,88 ΕΚΑΤΟΜΜ. ΕΥΡΩ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΚΑΙ

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 2ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013, ΕΝΤΟΣ

ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ!

Μας ενημερώνει ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Με-

θενίτης, για την πολυετής κινητοποίηση των δημοτών και

ζημιωθέντων, από την μεγάλη Πυρκαγιά, που ξεκίνησε από

εργασίες, στον περίβολο του σούπερ μάρκετ ΛΙΝΤΛ στην

Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη και κατέκαψε συνολική έκταση,

περίπου 7.000 στρεμμάτων, εντός των ορίων του Δήμου

Μαρκοπούλου, οδήγησε τελικά στην καταδικαστική από-

φαση του Εφετείου στις 22/6/2018, που καταδίκασε τους

φυσικούς αυτουργούς της πυρκαγιάς, για Εμπρησμό!

Μετά την καταδικαστική αυτή απόφαση, το Ελληνικό Δη-

μόσιο κατέθεσε μέσω των πληρεξούσιων Δικηγόρων του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αγωγή, με την οποία

διεκδικεί Αποζημίωση για την καταστροφή της δασικής

έκτασης 2.128 στρεμμάτων, που περιλαμβάνεται στην συ-

νολική έκταση, που έχει υποστεί καταστροφή.

Όσοι δημότες και ζημιωθέντες επιθυμούν να παραβρεθούν

στη Δίκη, να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ., Χρήστο

Δρίτσα, στο 22990-20150 ή στην Γραμματέα του Συλλόγου

Πυροπλήκτων, Αλ. Βαλοπετροπούλου, στο 6937202253.
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«Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων,
ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότερον
καὶ ἁγιώτερον».

Σωκράτης (Πλάτωνος ΚΡΙΤΩΝ)

Πολύ αντεθνικισμός και εθνοφοβία ενέσκυψε τις τε-

λευταίες ημέρες στο ελληνικό Κοινοβούλιο και τα συ-

στημικά Μέσα Μαζικού Επηρεασμού, τα λεγόμενα ΜΜΕ

(Ενημέρωσης – προπαγανδιστικής - όπου χρειάζεται...).

Απαξιώθηκε, συκοφαντήθηκε, καθυβρίστηκε τόσο πολύ

ο εθνικισμός τις ημέρες αυτές ιδιαίτερα, ημέρες εθνικής

αφύπνισης, - ώστε με αναγκάζει ν’ ασχοληθώ, συνο-

πτικά και πάλι, με το θέμα.

Συνοπτικά, γιατί ο τίτλος μού δίνει την ιδέα για ένα βι-

βλίο, γιατί το θέμα και η σπουδαιότητά του δεν εξαντ-

λείται με ένα ή πολλά άρθρα, ούτε με ένα βιβλίο, ούτε

με έναν συγγραφέα που μπορεί να μην είναι αρκετά αν-

τικειμενικός.

Μ’ όλα ταύτα στο τέλος του άρθρου μου παραθέτω μια

πρόχειρη βιβλιογραφία, εξ όσων μου έχουν χρησιμεύ-

σει για τη μελέτη του θέματος.

Αρχή παιδεύσεως, η των ονομάτων επίσκεψις, κατά

τον Αντισθένη και εν τοις πράγμασι, του μεταγενέστε-

ρου μεγάλου Αριστοτέλη, που δεν άφησε θέμα τού αν-

τικειμένου του, πριν πρωτίστως δώσει τον ορισμό του:

Για την ποίηση, την ρητορική, την πολιτική, την πολι-

τεία, το έθνος και βέβαια το γνωστό σε όλους(;) περί

τραγωδίας: Έστιν ουν τραγωδία μίμησις πράξεως...
Οφείλουμε λοιπόν κι εμείς να δώσουμε τους ορισμούς

των όρων «έθνος», «εθνικισμός», των συναφών και των

αντιθέτων και των εντέχνως ή ατέχνως παρερμηνευό-

μενων.

Συνοπτικά όσο γίνεται, λοιπόν:

Έθνος: η λέξη χρησιμοποιείται ακόμη από τον Όμηρο

και αποδίδει τις ομοειδείς ομάδες. Έχει την ίδια ρίζα με

το έθος (συνήθεια), αλλά από το “έθος” παράγεται το

ήθος, που αμφότερα αποδίδουν και τα κύρια χαρακτη-

ριστικά του έθνους. Με την αλληλεπίδραση του έθους

και του ήθους, διαμορφώνονται παραδόσεις και πολιτι-

σμός, μιας όλο και μεγαλύτερης ομάδας ανθρώπων,

που ζουν μαζί (ομού) ομαδικά και ως εκ τούτου έχουν

μια κοινή γλώσσα συνεννόησης, προφανώς έχουν, στην

εξελιγμένη μορφή, έναν κοινό τόπο διαβίωσης, όπου

και αναπτύσσονται συγκεκριμένες οικονομικές και νο-

μικές σχέσεις, συμβίωσης. Αμυνόμενοι ή επιτιθέμενοι

και αναπτυσσόμενοι πολιτισμικά δημιουργούν από κοι-

νού ιστορία, πολιτισμό / θρησκεία, φιλοσοφία και κοινά

συναισθήματα σύνδεσης – σύνθεσης και προσωπικών –

μικροομαδικών αντιθέσεων (ταξικές) και εν τέλει, μέσα

απ’ όλη αυτή τη διασύνδεση, που περιλαμβάνει και τις

σχέσεις αναπαραγωγής (γάμος – οικογένεια – αγάπη),

αναπτύσσεται και η φυλή και διαπλάθεται η κοινή ψυ-

χολογική συνείδηση του ανήκειν σε συγκεκριμένη

εθνική ομάδα: στο δικό τους ΕΘΝΟΣ.

Αυτό το τελευταίο, κατά τη γνώμη μου (και τη γαλλική

σχολή) είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό στοιχείο

του έθνους.

Όλα σχεδόν αυτά, όπως τα αναπτύξαμε, για να δεί-

ξουμε πως δημιουργήθηκαν κιόλας, τα ενσωματώνει με

τέσσερις λέξεις ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ στο 8ο βιβλίο του, «Ιστο-
ρίαι»... «τὸ Ἑλληνικόν, ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον,
καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμό-
τροπα».

Αυτό είναι το έθνος. Εκείνος που ανήκει στο τάδε

έθνος, ή σχετίζεται μ’ αυτό, λέγεται εθνικός η, ο (επιθ.),

αλλά με τον όρο αυτό, απέδιδαν οι πρώτοι χριστιανοί,

όταν κυριάρχησαν, αυτούς που συνέχιζαν να πιστεύουν

στην πατρώα θρησκεία (την εθνική)· γι’ αυτό, για να δια-

χωριστεί απ’ αυτήν την ερμηνεία, αποδόθηκε αυτός που

ανήκει στο έθνος, ως εθνιστής (από το γαλλ. Νationa-

lité). Ο σχετιζόμενος ή ενασχολούμενος ή ο ανήκων

στα εθνικά θέματα ονομάζεται εθνικ-ιστής (δάνειο από

το γαλλ. Nationalism – εθνικισμός). Εθνικιστής λοιπόν

είναι ο ενασχολούμενος ή ο σχετιζόμενος με τα εθνικά

πράγματα, με τις υποθέσεις, με τις εθνικές επιδιώξεις

ή τα οράματα. Αν αυτές οι επιδιώξεις είναι ακραίες, φα-

νατικές, λέγεται σοβινιστής, απ’ τον Γάλλο υπαξιωμα-

τικό των Ναπολεόντειων πολέμων Σοβέν, που αν και

πολλάκις τραυματισμένος, επέμεινε να πολεμάει.

Τώρα, αν αυτός ο ακραίος εθνικισμός - σοβινισμός φτά-

νει στο σημείο να θεωρεί τα άλλα έθνη υποδεέστερα

και το δικό του προνομιακό, περιούσιο, τότε είναι ρα-

τσιστής.

Δεν μιλάει λοιπόν κανένας ισορροπημένος υποστηρι-

κτής των εθνικών δικαίων, εθνικός και κατά παραφθορά

εθνικιστής, για απαξίωση ή μείωση ή εκμετάλλευση των

άλλων εθνών ως υποδεέστερων. Αντιθέτως, ο συνειδη-

τός εθνικός – εθνικιστής σέβεται τα άλλα έθνη, όπως

σέβεται και το δικό του· και τα σέβεται, για να δικαιού-

ται να αξιώνει και από τα άλλα έθνη, να σέβονται το

δικό του  (Αρχή της αμοιβαιότητας).

Εκείνος που σέβεται τη μάνα του και τον πατέρα του,

σέβεται τη γονεακή  ιδιότητα. Κι όταν σέβεται τους δι-

κούς του γονείς, σέβεται και των άλλων, για να σέβον-

ται κι αυτοί τους δικούς του. 

Σύμφωνοι; Πιστεύω ότι συμφωνούμε.

Πάμε παρακάτω: είμαστε, ως αριστεροί και διεθνιστές.

Δηλαδή επιδιώκουμε την ειρήνη και βεβαίως τη συνερ-

γασία των λαών, διαχρονικά, δηλαδή των εθνών. Ωραία!

Άρα δεν επιδιώκουμε τη διάλυση των εθνών και τη βίαιη

υποταγή τους στη δικιά μας κουλτούρα και στον δικό

μας πολιτισμό! Ούτε χαρίζουμε δουλικά κι απλόχερα τα

δικά μας.

Για να είμαστε λοιπόν δι-εθνιστές εξυπακούεται ότι εί-

μαστε εθνιστές – διεθνικοί. 

Οι εθνικιστές ενώνουν

Κι απευθύνομαι τώρα στους ένθερμους εθνικιστές, για

να μην τους χαρακτηρίσω κακότροπα. Για να αγαπάνε

και μάλιστα ένθερμα το έθνος τους, σημαίνει ότι αγα-

πούν εκείνους, όλους που το συναποτελούν και τους

θέλουν όλους συμμέτοχους, για να είναι το έθνος τους

ισχυρό.

Οι ομοεθνείς σου που έχουν διαφορετική ιδεολογία, αν-

τίληψη, προτιμήσεις, με σένα, έχουν αυτό το δημοκρα-

τικό δικαίωμα. Αν θεωρείς ότι έχoyn λάθος, δικαιούται

κι αυτός να θεωρεί ότι έχεις λάθος εσύ. Εκεί υπεισέρ-

χεται ο λογικός διάλογος, που βέβαια προϋποθέτει

γνώσεις και κριτική ικανότητα. Αλλως καταλήγουμε

στον δημοκρατικό διάλογο, που μεσοσταθμικά καταλή-

γει στη δημοκρατική απόφαση συλλογικής λογικής και

ο διάλογος και ο αγώνας συνεχίζεται, χωρίς βεβαίως

βιασμό της λαϊκής βούλησης, χωρίς βία, αλλά και χωρίς

παγαποντιές και τερτίπια. (bonus, «ενισχυμένες», εκ-

βιασμούς, εκφοβισμούς, αποκλεισμούς και προτιμή-

σεις).

Οι εθνικιστές λοιπόν, που αγαπούν το έθνος, το ενώ-

νουν. Δεν το διαλύουν με το να μετατρέπουν την φυ-

λετική συμβίωση σε απεχθή, σε εχθρική και στο τέλος

σε εμφυλιοπολεμική. Εκείνος που σπέρνει το διχασμό

στο έθνος, δεν το αγαπά· το διαλύει, ενεργώντας αν-

τεθνικά.

Ως εθνικιστής πρεσβεύει τα εθνικά ιδεώδη. Και αυτά

είναι κυρίως, η δημοκρατία και η ελευθερία.

Εθνικισμός – κοσμοπολιτισμός – «ιδεώδη»

«αξίες» και παγκοσμιοποίηση

Και κλείνω το παρόν με τη δεξιά υποκρισία. Από τη μιά, του-

λάχιστον αφότου τη γνώρισα εγώ, εμπειρικά και όχι διαβά-

σματα, και μιλάμε σίγουρα από τη δεκαετία του 1950 για

να μην πω νωρίτερα, η “δεξιά” αυτοπροσδιοριζόταν ως

“εθνικόφρων”! Xωρίς όμως αυτό να μετουσιώνεται σε εθνι-

κές πράξεις και ενέργειες, εκτός από την πρόσδεσή της

στο άρμα του “ελεύθερου κόσμου” - κατ’ ευφημισμόν - της

“δύσης” και λοιπών “αξιών”, χωρίς να υπεραμύνεται όμως

των εθνικών επιδιώξεων σθεναρά (Κυπριακό, Sκοπιανό, Ελ-

ληνοτουρκικά) θυσιάζοντάς τα συχνά χάριν των “δυτικών

συμφερόντων”. (Συνθήκες Ζυρίχης - Λονδίνου για το Κυ-

πριακό, που έφεραν τη σημερινή κατάσταση στην Κύπρο.

Άξονας Αθήνα - Βελιγράδι - Αγκυρα - “συμμαχία” με τον

Τίτο, που τα ‘χε σπάσει με το Σταλινικό καθεστώς, χωρίς

να θέσουμε το θέμα της “Μακεδονίας” των Σκοπίων, χάριν

των αμερικανικών συμφερόντων που αναβάθμιζαν τον

τουρκικό ρόλο στη Μεσόγειο αναγνωρίζοντάς την ως “εγ-

γυήτρια δύναμη”, χάριν της τουρκικής μειονότητας του 16%

στην Κύπρο κ.λπ., κ.λπ. 

Το μόνο “εθνικό θέμα” που είχε αναδείξει ήταν ο στείρος

και εθνοκτόνος αντικομμουνισμός της!

Αυτή η δεξιά της βίας, της νοθείας, των Κοτζαμάνηδων, των

ρουσφετιών και της ιδιοτέλειας, που απαιτούσε απεχθείς

“δηλώσεις μετανοίας” και “πιστοποιητικά κοινωνικών φρο-

νημάτων”, που απέκλειε από το δημόσιο τους “αριστερούς”

- τους “κομμουνιστάς, συνοδοιπόρους και συμπαθούντες” -

που τους συνελάμβανε, τους παρακολουθούσε και τους

εξόριζε, αυτή η δεξιά που υπέθαλψε και έφερε τη χούντα,

αυτή η δεξιά που μοστράριζε για όλα αυτά τον υπερεθνικι-

σμό της, έκανε το μεγαλύτερο κακό στο έθνος και στο

εθνικό φρόνημα και συναίσθημα. Έκανε τους “αριστερoύς”,

μαθητές και φοιτητές της εποχής εκείνης, να σιχαθούν τον

γελοίο και ψευδεπίγραφο εθνικισμό της· ν’ αποστραφούν

εν τέλει το έθνος!

Η αριστερά ήταν εθνική! (εκτός από κάτι κολλημένους, ιδε-

οληπτικούς τροτσκιστές α-εθνιστές - όχι δι-εθνιστές).

Το ΕΑΜ ήταν Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Η κυβέρ-

νηση του βουνού, του Ε.Λ.Α.Σ., η ΠΕΕΑ ήταν Πολιτική Επι-

τροπή Εθνικής Αντίστασης, κ.λπ.

Αυτή η δεξιά της “εθνικοφροσύνης”, όπως απεδείχθη, πέ-

ταξε στο καλάθι των αχρήστων, τον εθνικισμό και το έθνος,

χάριν των “υψηλών ιδεωδών” και των “αξιών” της “δύσης”

και της Ευρώπης των αποικιοκρατών, των ιμπεριαλιστών,

των κεφαλαιοκρατών των Ρότσιλντ και των Σόρος, ώστε

απερίφραστα πλέον να επιδιώκεται, όχι η ενότητα των

λαών της Ευρώπης - και γιατί όχι όλου του κόσμου, εν ει-

ρήνη και ελευθερία, αλλά η παγκοσμιοποίηση της ασυδο-

σίας του μεγάλου κεφαλαίου, και ακόμα χειρότερα του

στέρφου χρηματοπιστωτικού.

Αυτή είναι η υποκρισία της ιδιοτελούς δεξιάς. Της δεξιάς

όχι των δεξιών, που οι περισσότεροι είναι άνθρωποι του

λαού, εργαζόμενοι ή επιχειρούντες τίμια - όσο γίνεται -

είναι περισσότερο δημοκρατικοί και ανθρωπιστές από ορι-

σμένους κατ’ επίφαση “αριστερούς” και ..σοσιαλιστές.

Κώστας Βενετσάνος

Η βιβλιογραφία στη σελ. 2

ΑΡΙΣΤΕΡΑ και

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
H υποκρισία της δεξιάς
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“ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΕΡΑΣ”
ΤΟΥ NINO GALETI

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Ένα πολιτικό τέρας, πρωταγωνιστεί σε μια απροσδό-

κητη παράσταση, που αναμένεται στις 14/2 στο Θέα-

τρο Παραμυθίας.

Πρόκειται για μια παράσταση βασισμένη στο ανατρε-

πτικό έργο του Nino Galeti, που ξεκινά ως πολιτικό πα-

ραμύθι, αλλά εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερο πολιτικό

θρίλερ, που δημιουργεί βάσιμες υποψίες, ότι αφορά

τελικά στην πραγματικότητα ή έστω ότι περιέχει ψήγ-

ματα τρομακτικής αλήθειας.

Μια πολιτική μυθοπλασία, για την δεκαετία της κρίσης,

2005-2015 και τα πολιτικά δρώμενα, όπως τα είδε

ένας υπερβατικός, γεμάτος περίεργες απορίες, άγνω-

στος συγγραφέας.

Το Πολιτικό Τέρας, με ένα πλατύ, ανθρώπινο χαμόγελο
και με... μεγάλα οράματα, εμφανίζεται από το πουθενά
για να σώσει την χώρα, να αλλάξει την Ευρώπη, τον
κόσμο ολόκληρο κι ενδεχομένως -αν του το επιτρέπουμε-
κι ολόκληρο το πλανητικό σύστημα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Κωτσαδάμ – Λευτέ-

ρης Τσάτσης- Χρυσοβαλάντης Κωστόπουλος- Σπύρος Αν-

δρέας Παπαδάτος - Δαυίδ Ιωαννίδης – Σωκράτης Υδραίος.

Συγγραφέας: Nino Galeti 

Σκηνοθεσία: Ηλίας Αλεξάνδρου

Σκηνικά- Κοστούμια: Κων/νος Κωτσαδάμ. Πέτρος Παπα-

δόπουλος

Φωτισμός- Μουσική: Ηλίας Αλεξάνδρου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δαυίδ Ιωαννίδης- Σωκράτης Υδραίος

Φωτο Αριάνογλου 

Παραστάσεις από 14/2 έως 19/4/2019 

Πέμπτη-Παρασκευή 21.00 Κυριακή 19.00

Διάρκεια παράστασης 110 λεπτά με διάλειμμα.

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 12 Ταμείο 15

Φοιτητικό-ΑΜΕΑ-Άνω των 65 και άνεργοι 10

Προπώληση: viva.gr

Θέατρο ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ στον Κεραμεικό.

(οδός Παραμυθίας 27 τηλ. 2103457904)

Residency με τη χορογράφο Πέρσα

Σταματοπούλου στον “Κινητήρα”

Από το Δεκέμβριο 2018, η χορογράφος Πέρσα Σταματο-

πούλου βρίσκεται στον Κινητήρα με ένα residency για τη

δημιουργία του έργου «I and I» (work in progress).

Το συγκεκριμένο residency αποσκοπεί στη δημιουργία μίας

ερευνητικής πλατφόρμας διαμέσου της ανταλλαγής ατο-

μικών και συλλογικών βιωμάτων από ένα ευρύτερο σύ-

νολο ανθρώπων, επαγγελματιών και σπουδαστών χορού,

αναπτύσοντας έναν πολυσυλεκτικό και δημιουργικό διά-

λογο.

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του resi-

dency, διαμορφώθηκαν ως ένα πρώτο αποτέλεσμα της

συγκεκριμένης έρευνας και θα παρουσιαστούν για 2 βρά-

δια στον ΚΙΝΗΤΗΡΑ, με τη συμμετοχή του κοινού στο

τέλος σε μία ανοιχτή συζήτηση.

Παρουσιάσεις: 26/1/2019 στις 21.30 & 27/1/2019 στις 21.00

Είσοδος: 5 ευρώ

Κρατήσεις θέσεων: 210-9248328 ή στο info@kinitiras.com 

Κινητήρας-Καλλιτεχνικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών

Διεύθυνση: Ερεχθείου 22, Ακρόπολη

Το Ινστιτούτο «Άγιος Μάξιμος ο

Γραικός» και η «Αποστολή» της Αρ-

χιεπισκοπής Αθηνών θα προβούν

στην παρουσίαση ενός σύγχρονου

ορατόριου για την Παναγία με

τίτλο «Παναγία - Η Μητέρα του
Φωτός» του συνθέτη Γιώργου

Θεοφάνους, σε κείμενα και σκη-

νοθεσία της Δέσποινας Γκά-

τζιου.

Το πρόσωπο της Παναγίας επι-

δρά καταλυτικά στις ψυχές ποι-

κίλου ακροατηρίου, το οποίο θα

την αντιμετωπίσει ως Μάνα, με-

σίτρια και διαρκή συμπαραστά-

τρια. 

Όπως σημειώνουν στο δελτίο

τους, «με αφορμή τις επτά θαυ-
ματουργές εικόνες της Ιεράς
Μονής Βατοπαιδίου, καθώς και
της Αγίας Ζώνης της Παναγίας,
επιχειρείται μια παράσταση, η
οποία φιλοδοξεί, με ποιητική απλό-
τητα και μέσα από  βλέμμα παιδιού,
να προσφέρει ένα σεμνό προσκύ-
νημα στην ιερή της εικόνα και ένα
γλυκό φιλί στο ολοζώντανο, ζεστό
της χέρι. Στη Μάνα, τη χειροπιαστή,
που όσο τα βάσανά της πλήθαιναν,
τόσο η καρδιά της απλωνόταν και
που από μητέρα Του Θεού, έγινε
μάνα των ανθρώπων». 

Η μουσική είναι γραμμένη από τον

μουσικοσυνθέτη Γιώργο Θεοφά-

νους, πάνω σε ποιήματα αφιερω-

μένα στην Παναγία, κυρίως από

Πατέρες που έζησαν στο Άγιο

Όρος και  εκτελείται από Συμφω-

νική ορχήστρα, σπουδαία μουσικά

σύνολα, κλασσικών, βυζαντινών και

παραδοσιακών οργάνων, καθώς και

με την συμμετοχή γνωστών μοναδι-

κών ερμηνευτών κλασσικού, παρα-

δοσιακού και εντέχνου

ρεπερτορίου.

Το έργο συνδυάζει κλασσικές

δομές με σύγχρονο ύφος. Το επι-

πλέον στοιχείο είναι η εικόνα, η

οποία ουσιαστικά αντικαθιστά ή

συμπληρώνει το σκηνικό. Μοναδι-

κές σκηνές, ειδικά κινηματογραφη-

μένες για την παράσταση, στα

Ιεροσόλυμα, εκεί που γεννήθηκε,

μεγάλωσε και κοιμήθηκε η Πανα-

γία, αλλά και ο Χριστός, μέχρι τα

πάθη και την Ανάστασή Του,

καθώς και σκηνές από την Μονή

Βατοπαιδίου, την ζωή και το έργο

των μοναχών της Μονής, στο

«Περιβόλι της Παναγίας».

Κείμενα & Σκηνοθεσία: Δέσποινα Γκά-

τζιου

Διεύθυνση Συμφωνικής ορχήστρας:

Γιώργος Θεοφάνους

Σολίστ: Μιχαήλ Κολοκοτρώνης

Το ορατόριο ΠΑΝΑΓΙΑ-Η ΜΗ-

ΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ θα παρουσια-

στεί σε δύο παραστάσεις στην

αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στις 7

και 8 Φεβρουαρίου 2019.

Ωρα έναρξης 8 μμ. 

Η είσοδος είναι δωρεάν, με

δελτίο προτεραιότητος και για τις

δύο παραστάσεις.
Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με την

ευγενική υποστήριξη της Ιεράς Μεγίστης

Μονής Βατοπαιδίου.

«Μαίρη, η βασίλισσα της Σκοτίας»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει σε Α΄ Προβολή την ταινία εποχής

«ΜΑΙΡΗ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ» έως και την

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019.

Ώρες προβολών: 6.45 & 9 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Τζόσι Ρουρκ

Η ταινία "Μαίρη, η Βασίλισσα της Σκοτίας" εξερευνά την
ταραχώδη ζωή της χαρισματικής Μαίρη Στιούαρτ. Βασί-
λισσα της Γαλλίας στα 18 της και έχοντας χάσει τον σύ-
ζυγό της, η Μαρία αρνείται την πίεση να ξαναπαντρευτεί.
Αντ 'αυτού, επιστρέφει στη μητρική της Σκοτία για να διεκ-
δικήσει το δικαίωμα στο θρόνο. Αλλά η Σκοτία και η Αγγλία
βρίσκονται κάτω από την εξουσία της επιβλητικής Ελισάβετ
Ι. Αποφασισμένη να κυβερνήσει, η Μαίρη επιβεβαιώνει την
αξίωσή της στον αγγλικό θρόνο, απειλώντας...  

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

“Παναγία, η μητέρα του φωτός” στο Μέγαρο Μουσικής
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Σεμινάρια με την “Υπατία”

Ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Βούλας ΥΠΑΤΙΑ (Μικράς Ασίας

3, Bούλα),  εγκαινιάζει τρία σεμινάρια: 

Α. Ζωγραφικής Πληροφορίες  στο τηλ 6949898650

Β. Χαρακτικής. Πληροφορίες στο τηλ. 6977262 202

Γ. Βυζαντινής αγιογραφίας για αρχάριους. 

Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει σχέδιο και ζωγραφική εικό-

νας με φυσικά χρώματα  σε χαρτί και σε ξύλο.

Πληροφορίες: 6937353455 και 6998958059.

Βασιλόπιτα και Γενική Συνέλευση
Ο Σύλλογος καλεί στην κοπή της Αγιοβασιλιάτικης

πίτας και στην ετήσια Γενική συνέλευσή του,  την

Παρασκευη 1η Φεβρουαρίου 2019 στις 7 μ.μ. στο

γραφείο του (Μικράς Ασίας 3 Βούλα).

Σύλλογος “Ανοιξη”

Πρόσκληση
O Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι

Κορωπίου και Πέριξ “ΑΝΟΙΞΗ” θα κόψει την πρω-

τοχρονιάτικη πίτα του το  Σάββατο  9-2-2019 στην

αίθουσα του  Πνευματικού-Πολιτιστικού  Κέντρου

στο Κίτσι  Κορωπίου  και  ώρα  (12  το  μεσημέρι).

Η  παρουσία  σας  θα  μας  χαροποιήσει  και  θα  μας

τίμηση  ιδιαίτερα. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

«Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων

- Το πρώτο μηχανικό σύμπαν»

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» προσκαλεί την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου

2019,  ώρα 19:00, στην αίθουσα του Συνδέσμου (Λ. Αθηνών

- Σουνίου 55, Κεντρική πλατεία Κερατέας) για την ομιλία του

Ξενοφώντα Μουσσά, καθηγητή Φυσικής Διαστήματος, με

θέμα:  «Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων - Το πρώτο μηχα-

νικό σύμπαν».  Θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας του Συνδέσμου.

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων θεωρείται παγκοσμίως ένα από τα

σημαντικότερα  αρχαιολογικά αντικείμενα. Είναι ο αρχαιότερος

υπολογιστής και συγχρόνως πολύπλοκο αστρονομικό όργανο. Απο-

τελεί ένα θαυμάσιο ελκυστή των παιδιών στη Φιλοσοφία, τις Επι-

στήμες, τα Μαθηματικά, την Αστρονομία και την Τεχνολογία.  

Kατά την διάρκεια της βραδιάς θα εκτεθούν δύο αλληλεπιδραστικά

μοντέλα του μηχανισμού, κατασκευασμένα από τον καθηγητή

Μάνο Ρουμελιώτη και την καλλιτέχνιδα Αμαλία Πορλίγκη.

Είσοδος ελεύθερη

Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων

Πρόσκληση

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων προ-

σκαλεί  να  διασκεδάσετε στον  Ετήσιο  χορό του

και την κοπή της πίτας,  που  θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή   3   Φεβρουαρίου 2019  και ώρα 13.00

στο  Ξενοδοχείο «FgH FENIX HOTEL» Αρτεμισίου

1-3 Γλυφάδα   (Παραλιακή λεωφόρος)  Τηλ.  210

8914000.     Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022  

Πληροφορίες : Π.Μουρελάτου κιν. 6942465860    

Γ.Πιερράκος       κιν. 6932766111

Η «Πίτα του Ηπειρώτη 2019»
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, ώρα 10.00, 

στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Η «Πίτα του Ηπειρώτη 2019» αφιερώνεται, στo κοινό

χρέος, στον κοινό αγώνα για την προκοπή της Ηπείρου.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ο κορυφαίος

φορέας της Ηπειρώτικης Αποδημίας στον κόσμο, προσκα-

λεί στη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωσή της, την «Πίτα του

Ηπειρώτη 2019» την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019, στις

10.00' π.μ., στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο. 

"Αιολική Γη, 96 χρόνια Μετά..."

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης & τα Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ προ-

σκαλούν στην εκδήλωση "Αιολική Γη, 96 χρόνια Μετά..."
το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:30.

"Να ξαναθυμηθούμε πάλι
Να μη πάψουμε να θυμόμαστε
Να μάθουμε στα παιδιά μας να θυμούνται"

Ηλίας Βενέζης

Μέγαρο ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης,

Αίθουσα «Πάνος Χαλδέζος» 2ος όροφος

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, Νέα Σμύρνη, 

Τηλ. 210 9333 702 – 210 9330 274,

info@estia-ns.gr, www.estia-ns.gr 

O “Nυμφόληπτος” καλεί

στην πρωτοχρονιάτικη πίτα

O Εκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώ-

ματος Βάρης ο “Νυμφόληπτος” προσκαλεί στην κοπή

της πρωτοχρονιάτικης πίτας του, που θα γίνει στις 10

Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 στο Αθλητικό Κέντρο “Αί-

ολος” (Αν. Παπανδρέου 2 Χέρωμα Βάρης).

Περιμένουν τους καλεσμένους με καφεδάκι και συ-

ζήτηση. Είσοδος ελεύθερη.

Νέα εικαστικά τμήματα για

παιδιά, εφήβους, ενήλικες

στον Δήμο 3B

Μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος πολλών κατοίκων, ξε-

κινούν από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης νέα

τμήματα Ζωγραφικής και Σχεδίου για παιδιά, εφήβους και

ενήλικες και κατασκευής κούκλας και μάσκας. Στα τμή-

ματα θα διδάσκει η εικαστικός  Ιωάννα Δασκαλάκου. 

Παράλληλα, συνεχίζεται η λειτουργία των πολιτιστικών

τμημάτων του ΟΑΠΠΑ που ξεκίνησαν τη νέα σχολική χρο-

νιά. Τα τμήματα πραγματοποιούνται στην Πνευματική

Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2 & Αγ. Ιωάννου) και στο Κέντρο

Εικαστικών Τεχνών και Πολιτισμού «Γυάλινο» (παραλία

Βάρκιζας).  

Α) Πνευματική Εστία Βούλας (ΟΑΠΠΑ)

κάθε Τετάρτη: 18:00-19:30 Ζωγραφική για παιδιά και 19:30-

21:00 Ζωγραφική για ενήλικες, κάθε Πέμπτη: 11:00-12:30

Ζωγραφική για ενήλικες, κάθε Παρασκευή: 19:00-21:00 Ζω-

γραφική για εφήβους, και κάθε Σάββατο: 09:30-11:00 Ερ-

γαστήρι κατασκευής κούκλας και μάσκας.

Β) Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Πολιτισμού στο «Γυά-

λινο» (ΟΑΠΠΑ)

κάθε Δευτέρα: 19:00-21:00 Αγιογραφία, κάθε Πέμπτη:

17:00-18:30 Ζωγραφική για παιδιά και 18:30-20:30 Ζωγρα-

φική για ενήλικες, και κάθε Παρασκευή: 09:00-11:30 Ζω-

γραφική για παιδιά.

Πληροφορίες, στα τηλέφωνα: 2132020775 και 2132020777

Το Σωματείο «Διάζωμα» συνεχίζει

τη συνεργασία του με το Megaron

Plus με έναν νέο κύκλο τεσσάρων

διαλέξεων, που επιχειρεί να ανα-

δείξει τη διαχρονική πολιτισμική

ταυτότητα της Αττικής. Τίτλος,

«Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα-
Αθήνα-Λαύριο». 
Συμμετέχουν διακεκριμένοι επι-

στήμονες και ακαδημαϊκοί δάσκα-

λοι.

Στην πρώτη εκδήλωση, την Τρίτη

29 Ιανουαρίου στις 7 το βράδυ, θα

μιλήσουν 

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, ομότι-

μος καθηγητής κλασικής αρχαι-

ολογίας του Πανεπιστημίου

Αθηνών και γενικός γραμματέας

του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ με θέμα:

- Τριλογία και κατά την αρχαι-
ότητα;
Χρήστος Λάζος, νομικός, συγγρα-

φέας και μέλος του Σωματείου

ΔΙΑΖΩΜΑ, με θέμα: - Η Τριλογία
της Αθήνας: Ελευσίνα - Αθήνα -
Λαύριο. Μια νέα ματιά.

Συντονίζει ο Σταύρος Μπένος,

Πρόεδρος του Σωματείου ΔΙΑ-

ΖΩΜΑ

Στην εκδήλωση παίρνει μέρος η

Χορωδία του Λαϊκού Πανεπιστη-

μίου Αγίας Παρασκευής, με τρα-

γούδια αγαπημένων συνθετών

εμπνευσμένα από τις τρεις σημαν-

τικές πόλεις της αρχαιότητας

αλλά και της σύγχρονης εποχής.

Μουσική διεύθυνση, Λώρα Πετρο-

πούλου. Στο πιάνο, ο Διονύσης

Καλογερόπουλος. Η είσοδος είναι

ελεύθερη με δελτία προτεραιότη-

τας (έναρξη διανομής στις 5.30

μ.μ.).

Η «Τριλογία της Αθήνας» περιλαμ-

βάνει επίσης τις διαλέξεις:

Αθήνα (28.02), Ελευσίνα (12.03)

και Λαύριο (13.06)

Αίθουσα: Δημήτρης Μητρόπουλος 

29 Ιανουαρίου 2019/19:00

Ελεύθερη είσοδος με δελτία προ-

τεραιότητας.

Η διανομή των δελτίων αρχίζει

στις 5:30 μ.μ. 

«Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο»“Φυτοφάρμακα και τοξικοί
ρύποι στο πιάτο μας

Μερικές πρακτικές συμβουλές 

αυτοπροστασίας”

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος   “Ευ-

ρυάλη Βούλας” οργανώνει εκδήλωση με θέμα “Φυ-
τοφάρμακα και τοξικοί ρύποι στο πιάτο μας -
Μερικές πρακτικές συμβουλές αυτοπροστασίας”,

με ομιλητή τον Χημικό Μηχανικό του Ε.Μ.Π. Κώστα

Τσιριγώτη, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, στις 7μ.μ.

στην Πνευματική Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννη)    
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Νησίδα στην οδό Σωκράτους

Αντιγράφουμε από τη μελέτη: Για την οδό Σωκράτους

σχεδιάζεται μια ολοκληρωμένη κατά μήκος παρέμ-

βαση που βασίζεται στα εξής στοιχεία:

 Μείωση του διαθέσιμου πλάτους της κυκλοφορίας

(για μείωση ταχύτητας).

 Αναβάθμιση της διασταύρωσης με την οδό Παπά-

γου, για ασφαλέστερη διασταύρωση των αντικρουό-

μενων ρευμάτων κυκλοφορίας.

 Δημιουργία κεντρικής νησίδας, που εξυπηρετεί τη

δημιουργία οδικού περιβάλλοντος με ηπιότερα χαρα-

κτηριστικά λειτουργίας. Επί πλέον, στην κεντρική νη-

σίδα προβλέπεται η τοποθέτηση οδοφωτισμού από το

Δήμο, για τη βελτίωση της ορατότητας και του αισθή-

ματος ασφάλειας στους χρήστες της οδού.

 Αναμόρφωση του κυκλικού κόμβου (Σωκράτους-Ιπ-

ποκράτους), με στόχο την εξυπηρέτηση των κινή-

σεων πεζών και τη βελτιωμένη γεωμετρική μορφή

του.

Σημείωση: Επειδή κάνουμε χρήση της οδού Σωκρά-

τους καθημερινά, πιστεύουμε ότι η μείωση του πλά-

τους της κυκλοφορίας και η δημιουργία νησίδας θα

δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, και στους οδη-

γούς και στους πεζούς - καταναλωτές, αλλά και

στην αγορά, που διαθέτει η περιοχή γιατί έχει πολύ

μεγάλη κίνηση και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα

μπαινοβγαίνουν οι οδηγοί από το χώρο στάθμευσης,

αλλά και πώς οι πεζοί θα περνάνε από τη μια πλευρά

του δρόμου στην άλλη! Θα πηδάνε πάνω από τη νη-

σίδα!

Αυτό πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα, να μην δημιουρ-

γήσουμε περισσότερα προβλήματα από ότι έχει σή-

μερα και να μην πάθουμε αυτά που πάθαμε με τον

ποδηλατόδρομο και που δεν μπορούμε να τα αλλά-

ξουμε.

Τέτοιου είδους παρεμβάσεις γίνονται σε πολλά ση-

μεία ιδιαίτερα στη Βούλα (διασταυρώσεις της οδού

Πρ. Πέτρου, διασταύρωση Ιριδος, Παπάγου, Κ. Πα-

λαμά, Ζακύνθου (Πανόραμα) κλπ.

Επέκταση της πλατείας Νυμφών 

στη Βουλιαγμένη

Η παρέμβαση στην οδό Ερμού στη Βουλιαγμένη και

στην πλατεία Νυμφών, η οποία έχει δημιουργήσει με-

γάλες αντιδράσεις από τους Βουλιαγμενιώτες, στη

Β’ Φάση με κάποιες τροποποιήσεις εμφανίζει την πα-

ρακάτω εικόνα: 

 Oδός Ερμού στο τμήμα μεταξύ των οδών Ιάσονος

και Αγ. Παντελεήμονος μελετήθηκε η κατασκευή

υπερυψωμένου οδοστρώματος σύμφωνα με τις

ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 2302/16-09-

2013) που στοχεύει στη μείωση της ταχύτητας των

διερχόμενων οχημάτων αλλά και την ασφαλέστερη

διέλευση των μαθητών και γενικότερα των πεζών.

 Η διατομή της οδού Ερμού σε αυτό το τμήμα δια-

μορφώνεται σε μία λωρίδα ανά κυκλοφορία χωρίς

κεντρική νησίδα και με παράλληλη απαγόρευση της

στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού.

 Η οδός νότια της πλατείας Νυμφών μεταξύ των

οδών Ιάσονος και Αγ. Παντελεήμονος αντιδρομείται

με κατεύθυνση προς την Αγ. Παντελεήμονος.

 Η είσοδος στο χώρο στάθμευσης πραγματοποιείται

από την οδό Παντελεήμονος και η έξοδος από την

οδό Ερμού με υποχρεωτική πορεία δεξιά (προς την

οδό Ιάσονος).

 Στο χώρο στάθμευσης οριοθετούνται 13 θέσεις

στάθμευσης παρά την οδό καθώς και η αναλογούσα

ειδική θέση στάθμευσης για τα οχήματα των ατόμων

με αναπηρία.

 Ο χώρος αναμονής των ταξί μεταφέρεται από την

οδό Ερμού στην οδό Ιάσονος επί της Πλατείας Νυμ-

φών και οριοθετούνται τέσσερις θέσεις. Επίσης, στο

ίδιο οικοδομικό τετράγωνο  μετά τα ταξί οριοθετείται

θέση στάσης για το απορριμματοφόρο.

Η πλατεία νυμφών επεκτείνεται προς την οδό Ερμού

με κυβόλιθο, κάτι που επεσήμανε ο κάτοικος Γκόνιας

και ζήτησε εξηγήσεις από το δήμαρχο, μήπως πάνω

στο πλάτωμα από κυβόλιθους που θα προκύψει ανα-

πτυχθούν τραπεζοκαθίσματα από τα παρακείμενα

καταστήματα.

Ο δήμαρχος απάντησε και δεσμεύθηκε ότι δεν πρό-

κειται να δώσει άδεια εγκατάστασης τραπεζοκαθι-

σμάτων και για να ισχυροποιήσει αυτή του την

δέσμευση προς τον κάτοικο Γιώργο Γκόνη, δήλωσε

ότι μπορεί να το δεσμεύσει και με μία κανονιστική

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σημείωση: Όλα καλά· και εμείς πιστεύουμε το δή-

μαρχο ότι δεν σκοπεύει να δώσει άδεια τραπεζοκα-

θισμάτων σήμερα, αλλά ούτε η κανονιστική δεσμεύει

επόμενο δημοτικό συμβούλιο. 

Παράδειγμα η κεντρική πλατεία της Βούλας, που

όταν κατασκευάστηκε, με κανονιστική απόφαση, προ-

έβλεπε μόνο τέσσερα καταστήματα υγειονομικού εν-

διαφέροντος. 

Κοιτάξτε σήμερα, υπάρχει πλατεία; Μόνο καταστή-

ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπάρχουν και κάτι

στενά περάσματα μεταξύ των γυάλινων αιθουσών

που δημιουργούνται με την άδεια του Δήμου φυσικά.

Γι’ αυτό, γνώμη μας είναι, ότι  το καλύτερο θα ήταν

να δεντροφυτευθεί και όχι να μπει κυβόλιθος.

Σε εξέλιξη η Β’ φάση της κυκλοφοριακής
Η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης για γνωμοδότηση της Β’ φάσης

της κυκλοφοριακής μελέτης στο Δήμο 3Β, πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της πρόσκλησης

(22/1/19) λόγω έλειψης απαρτίας την πρώτη ημέρα, στην οποία εμφανίστηκαν 4 άτομα αντί για 52

που αποτελούν την Επιτροπή Διαβούλευσης*. Στη δεύτερη πρόσκληση δεν χρειάζεται απαρτία κι

έτσι συνεδρίασε με εκπροσώπους 9 φορέων και ορισμένων κατοίκων.

Ο εκπρόσωπος της σύμπραξης εταιρειών ΝΑΜΑ, Παν. Παπαδάκος, έκανε μία εκτενή ενημέρωση

γενικά για τα στοιχεία της κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία σημειώνουμε ότι έχει προχωρήσει

και βρίσκεται στο στάδιο της Β’ φάσης, και κάποια τμήματα μονοδρομήσεων του οδικού δικτύου

έχουν γίνει και ΦΕΚ, που σημαίνει ότι σύντομα θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές

του Δήμου 3Β.

Περιλαμβάνει πολλές μονοδρομήσεις, με το αιτιολογικό ότι οι δρόμοι είναι στενοί και δεν μπορούν

να διασταυρωθούν τα οχήματα και πολλές παρεμβάσεις σε διασταυρώσεις (κόμβους). Παράδειγμα

η διασταύρωση Σωκράτους - Παπάγου στη Βούλα. 



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               26  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Κόμβος Λεωφ. Βάρης – Κορωπίου 

– Πανός, Βάρη

Κύριο χαρακτηριστικό της διασταύρωσης είναι η ταυ-

τόχρονη κίνηση των δύο κάθετων προσβάσεων (των

οδών Πανός και Χανίων) στην ίδια φάση σηματοδό-

τησης, σε συνδυασμό με την περιορισμένη χωρητικό-

τητα της πρόσβασης της οδού Πανός λόγω της

εκκεντρότητας στην πρόσβαση της Λεωφ. Βάρης-Κο-

ρωπίου. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την είσοδό

τους στον κόμβο με αποτέλεσμα ορισμένες φορές να

εισέρχονται στον κόμβο με κόκκινο. Επιπλέον πρό-

βλημα, εντοπίζεται από τις παράνομες αριστερές

στροφές που γίνονται από οχήματα που χρησιμοποι-

ούν τον παράδρομο (με κατεύθυνση προς Καβούρι)

και τα οποία στρίβουν αριστερά στον εν λόγω κόμβο.

Τα οχήματα στην πρόσβαση της οδού Χανίων έχουν

παλλόμενο κίτρινο σε αντίθεση με αυτά επί της οδού

Πανός που έχουν πράσινο.

Η λύση που επιλέχθηκε από την ανάλυση της Φάσης

Α’ περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση της οδού  Πανός

στην πρόσβασή της με την Λεωφ. Βάρης / Κορωπίου.

Παρέμβαση για την κυκλοφοριακή ρύθμιση γύρω από

τα σχολεία και προς το νεκροταφείο της Βάρης έκανε

ο αντιπρόεδρος του Επιμορφωτικού Συλλόγου

Βάρης διότι είναι περίκλειστο το τμήμα χωρίς εύκολη

έξοδο προς τη λεωφόρο. Το είχε επισημάνει και στην

πρώτη φάση, αλλά όπως είπε, δεν έγινε καμμία τρο-

ποποίηση.

Κόμβος στην παραλιακή λεωφόρο

Βούλας πεζογέφυρα & πεζοφάναρο

Για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων

οδικής ασφάλειας που προκύπτουν από τις ελεύθε-

ρες (ανεξέλεγκτες) διελεύσεις πεζών κατά μήκος της

Λ. Κ. Καραμανλή στο ύψος του Πάρκου, της παιδικής

χαράς και του χώρου αναψυχής «Notos», σε σημείο

που η ταχύτητα των οχημάτων είναι πολύ υψηλότερη

του ισχύοντος ορίου (70 χλμ/ώρα), και

 τις επικίνδυνες αριστερές στροφές από οδό Ήρας

προς Λεωφ. Καραμανλή (που είναι επιπλέον παρά-

νομη) και από Λεωφ. Καραμανλή προς οδό Διός, προ-

τείνεται η λειτουργία σηματοδότησης στους δύο

κόμβους με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πεζών.Οι δύο

κόμβοι θα λειτουργούν σε συντονισμό μεταξύ τους

και με παρακείμενες σηματοδοτούμενες διασταυρώ-

σεις.

Ειδικά για τον κόμβο Καραμανλή – Διός, έχει δοθεί

μέριμνα για την ασφαλή κίνηση των πεζών με τη δυ-

νατότητα διάσχισης της λεωφόρου, από άκρη σε

άκρη, σε έναν κύκλο σηματοδότησης.

Στο σημείο αυτό προβλέπεται στη μελέτη, πεζογέ-

φυρα με κυκλική ροή και εύκολης πρόσβασης ατό-

μων και με αναπηρία καθώς και πεζοφάναρο.

Σημείωση: Ελπίζουμε να τα δούμε σύντομα, γιατί εκεί

κι αν είναι καρμανιόλα. Κατεβαίνει πολύς κόσμος και

για τη θάλασσα και για την παιδική χαρά και για τον

καφέ.

“Εκεί θα θρηνήσουμε 
θύματα, αλλά...”

Η κυκλοφορία στην περιοχή της εξοχής (οδοί Σοφο-

κλέους - Νικηταρά - Κεφαλληνίας), πάνω από τη λε-

ωφόρο Καλύμνου, είναι ένα σταυρόλεξο. Δεν ξέρεις

από πού να βγεις από την συνοικία για να μπεις στην

κεντρική λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αυτό συμβαίνει

από όταν απέκοψαν την έξοδο από τη Βασ. Γεωργίου

προς Καλύμνου στο ρεύμα προς Αθήνα. Έτσι ταξι-

δεύεις προς τα πίσω (προς Βάρη) για να βρεις διέ-

ξοδο για τη Λεωφ. Βουλιαγμένης, επιβαρύνοντας με

κυκλοφοριακό φόρτο και καυσαέριο την περιοχή. Και

είναι ένας εφιάλτης για τους μόνιμους κατοίκους που

κινδυνεύουν όταν βγαίνουν έξω από την πόρτα του

σπιτιού τους να παρασυρθούν από το διερχόμενο

όχημα που κινείται με μεγάλη ταχύτητα, ιδιαίτερα γί-

νεται ράλι στην κατωφέρεια από Βασ. Γεωργίου προς

Νικηταρά (δεξιά) και είσοδο στη Σοφοκλέους.

Το θέμα μάς έχει απασχολήσει (ΕΒΔΟΜΗ, αρ. φ.

1041/7/18) μετά από παράπονα κατοίκων και το επι-

βεβαίωσαν ο δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος

Νίκος Βάσσης στον κάτοικο της περιοχής, Γιάννη

Μανιάτη, που αναφέρθηκε στη διάρκεια της διαβού-

λευσης εκπροσωπώντας τους κατοίκους της περιο-

χής (200 υπογραφές). Απάντησαν όμως, ότι

δυστυχώς δεν μπορούν να προχωρήσουν σε διάνοιξη

της Βασ. Γεωργίου προς την Καλύμνου, λόγω ιδιο-

κτησίας και χρονοβόρας διαδικασίας, με αμφίβολα

αποτελέσματα (προσφυγή κατοίκου ιδιοκτησίας στο

ΣτΕ).

Ο κάτοικος Γ. Μανιάτης κατήγγειλε ότι προ ημερών,

από τύχη δεν παρασύρθηκε η δασκάλα που βγήκε

από τον Παιδικό Σταθμό (Σοφοκλέους & Μιλτιάδου)!

Μετά από επιμονή τού Γ. Μανιάτη, για λύση, απευθυ-

νόμενος και προς τον μελετητή και προς το δήμαρχο,

ο δήμαρχος υποσχέθηκε να το δώσει στις υπηρεσίες

του Δήμου να το προχωρήσουν, με σκοπό την επανα-

σύνδεση της Βασ. Γεωργίου με την Λεωφ. Καλύμνου.

σημείωση: Όμως όταν όλοι διαπιστώνουν ότι “εκεί
θα θρηνήσουμε θύματα” θα πρέπει όλοι να σκύψουν

για να δώσουν λύση στο πρόβλημα, πριν αντιμετωπί-

σουμε το μοιραίο... Μην ξεχνάμε ότι διασχίζουν την

περιοχή μαθητές και υπάρχει και παιδικός σταθμός!

Αντιμετώπιση υπερβολικής ταχύτητας
Από τις αυτοψίες που πραγματοποίησε η ομάδα με-

λέτης και από τα αιτήματα των πολιτών που συγκεν-

τρώθηκαν και αξιολογήθηκαν προέκυψαν οι οδοί

εκείνοι στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης που

αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες εις βάρος της οδι-

κής ασφάλειας. 

Τα σημεία και οι περιοχές αυτές είναι:

 Οδός Ηρακλειδών στη Βούλα.

 Οδοί Προόδου και Πειραιώς στη Βούλα.

 Οδός Σωκράτους στη Βούλα.

 Οδός Μαρώτη στη Βάρη.

 Οδός Παπάγου στη Βούλα.

 Οδός Ρόδου στη Βούλα.

 Οδός Ζακύνθου στη Βούλα.

Για τις θέσεις αυτές προτείνεται η τοποθέτηση κατάλ-

ληλης σήμανσης που να ενημερώνει τον οδηγό για

το όριο ταχύτητας που ισχύει. Επιπλέον παρουσιά-

ζονται τυπικές διατάξεις οριζόντιας και κατακόρυφης

σήμανσης οδών για την αντιμετώπιση της υπερβολι-

κής ταχύτητας.

* Να θυμίσουμε ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης αποτε-

λείται από εκπροσώπους φορέων και δημοτών. Βέ-

βαια οι δημότες επιλέγονται τυχαία μέσα από τους

εκλογικούς καταλόγους και γι’ αυτό δεν υπάρχει η

παρουσία τους (χωρίς να ερωτηθούν αν μπορούν και

αν ενδιαφέρονται), αλλά οι φορείς επιλέγονται μετά

από δική τους επιθυμία και θα έπρεπε να παρίστανται

και να συμμετέχουν.

Αννα Μπουζιάνη

μελέτης σε όλο το Δήμο 3Β
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Από τον ιστορικό συγγραφέα William Goulielmos

Ο πρίγκιπας  Δωριεύς ήταν γιος του Αγιάδα, βασιλιά της

Σπάρτης Αναξανδρίδα και της δεύτερης γυναίκας του και

αδελφός του διάσημου Λεωνίδα (των Θερμοπυλών) και του

Κλεόμβρωτου. Το 520 π.Χ. ο ετεροθαλής αδελφός του Δω-

ριέα, ο Κλεομένης (γιός της δεύτερης γυναίκας του Αναξί-

μανδρου που γέννησε πριν την πρώτη), ανέλαβε την

εξουσία. Ο Κλεομένης εξεδίωξε τον τύραννο Ιππία από την

Αθήνα το 510 π.X. και αργότερα κατανίκησε τους Αργείους,

στην μάχη της Σέπιας το 494 π.X. Τα περισσότερα στοιχεία

για τον βίο του Δωριέα τα γνωρίζουμε από τον πατέρα της

ιστορίας, τον Ηρόδοτο και από τον γεωγράφο Παυσανία. 

Το 514 π.χ. ο Δωριέας, που δεν άντεχε την συμπεριφορά

του αυταρχικού ετεροθαλή αδελφού του, του Κλεομένη,

μαζί με συμπολίτες του, Λάκωνες και Θηραίους (αποικία της

Σπάρτης) και χωρίς την συμβολή των Δελφών, έκτισε μία

Ελληνική αποικία στον Ποταμό Κίνιπς, σε περιοχή πλούσια

σε ξυλεία, κοντά στην σύγχρονη Τρίπολη της Λιβύης. O

Ηρόδοτος δεν αναφέρει πώς ονομαζόταν η αποικία. Τρία

χρόνια αργότερα, το 512 π.X., η Βερβερική φυλή των Μα-

καίων και οι Φοίνικες της Οίας (Τρἰπολη), Λέπτις και Σαβρά-

θας συνασπίσθηκαν και νίκησαν τους άνδρες του Δωριέα,

σε μάχη. Ο Δωριέας με τους εναπομείναντες άνδρες του

αποβιβάσθηκαν στα πλοία και επέστρεψαν ταπεινωμένοι

στη Σπάρτη. Ο Δωριεύς αντι να κτίσει την αποικία κοντά

στις Ελληνικές πόλης της Κυρηναϊκης την έκτησε σε εχ-

θρική περιοχή. Δύο χρόνια αργότερα, το 510 π.Χ., με τις

συμβουλές του ιερέα Αντιχάρη της Ηλείας, ο Δωριεύς απο-

φάσισε να εγκατασταθεί στην Σικελία. Ο Αντιχάρης είπε

του Δωριέα πως ένας παλιός χρησμός έλεγε πως ένας από-

γονος του Ηρακλή θα έκτιζε αποικία στην περιοχή του

Έρυκα (μίας φοινικο-Τρωϊκής πόλης κοντά στο Palermo)

στην Σικελία. Καθώς οι βασιλικοί οίκοι της Σπάρτης είχαν

καταγωγή από τον Ηρακλή, ο Δωριέας αποφάσισε να ιδρύ-

σει την αποικία. Ο Δωριέας έλαβε και θετικό χρησμό από

τους Δελφούς, σχετικά με την ίδρυση της αποικίας. Και οι

δύο χρησμοί αποδείχθηκαν όμως απατηλοί. 

Ο Δωριέας μαζί με πέντε συμπολίτες του, τον Θεσσαλό,

τον Παραιβάτη, τον Κελλέα, τον Αθηνόδωρο και τον Ευρυ-

λέωντα, τον εξώριστο Ολυμπιονίκη Φίλιππο από τον Κρώ-

τονα και τους άνδρες που τον ακολούθησαν στην Λιβύη,

αποβιβάστηκαν στη Νότια Ιταλία. Το μικρό στράτευμα του

Δωριέα ενώθηκε με τους Κρωτονιάτες υπό τον Ολυμπιονίκη

Μίλωνα και μαζί κατέλαβαν και λεηλάτησαν άγρια την

πλούσια Ελληνική αποικία Σύβαρις. Ο δικτάτορας της Συ-

βάρεος, ο Τέλλυς σκοτώθηκε. Η καταστροφή της Συβάρεως

ήταν μία ανείπωτη τραγωδία των αρχαϊκών χρόνων. Οι επι-

ζώντες της Συβάρεος που ζούσαν ως πρόσφυγες για πολλά

χρόνια αποδίδουν την αποτυχία και το θάνατο του Δωριέα

και των περισσότερων ανδρών τους ως θεία τιμωρία για το

έγκλημα που έκανε αυτός εναντίον τους. Ή πως η εκστρα-

τεία απέτυχε διότι ο Δωριεύς, αντί να κτίσει την αποικία

στην Σικελία, συμμετείχε σε μια άσκοπη σφαγή. Πιθανόν ο

Ολυμπιονίκης Φίλιππος, επειδή ο Τέλυς τον απέρριψε ως

γαμπρό του, έπεισε τον Δωριέα να συμμετάσχει στην

σφαγή των Συβαριτών. 

Κατόπιν, στα τέλη του 510, αρχές του 509 π.Χ. οι άνδρες

του Δωριέα, φορτωμένοι λάφυρα από την Σύβαρη, αποβι-

βάσθηκαν στην περιοχή του Έρυκα. Οι Έλληνες αποπειρά-

θηκαν για δεύτερη φορά να κτίσουν μία αποικία. Οι

Καρχηδόνιοι (από την περιοχή του σύγχρονου Παλέρμο)

μαζί με τους (φοινικο-Τρώες) Ερυκιανούς και Αιγεσταίους

συνασπίσθηκαν για να πολεμήσουν τους Έλληνες άποι-

κους. Στην μάχη που δόθηκε οι Έλληνες ηττήθηκαν κατά

κράτος. Ο Δωριεύς και οι συμπολίτες του Θεσσαλός, Πα-

ραιβάτης, Κελλέας, Αθηνόδωρος, ο Φίλλιπος από τον Κρώ-

τονα και οι περισσότεροι άποικοι σφάχθηκαν στην μάχη. Οι

Εγεσταίοι για κάποιο λόγο ανακήρυξαν τον νεκρό Ολυμ-

πιονίκη Φίλιππο θεό και άρχισαν να τελούν αθλητικούς αγώ-

νες προς τιμήν του!!! Ο Σπαρτιάτης Ευρηλέωντας με τους

λίγους άνδρες του που σώθηκαν κατέλαβαν την μικρή αποι-

κία Ηράκλεια Μίνωα. Κατόπιν ο μικρός στρατός του Ευρυ-

λέωντα μαζί με τους επαναστάτες Σελινούντιους (που

εξόρισε ο δικτάτορας Πυθαγόρας) κατέλαβαν τον Σελι-

νούντα, και εξεδίωξαν (και μάλλον σκότωσαν) τον τύραννο.

Ο Ευρηλέωντας ανακηρύχθηκε δικτάτορας στην θέση του

Πυθαγόρα, αλλά μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα

ο λαός ξεσηκώθηκε και τον κατέσφαξε στο ναό του Δία!!!

(Οι Σελινούντιοι έκαναν ιεροσυλία. Η τύχη των επιζώντων

άποικων είναι άγνωστη.)

Λίγα χρόνια αργότερα, το 490-489 π.Χ., ο Λεωνίδας φυλά-

κισε τον ετεροθαλή αδελφό του Κλεομένη, για συνωμοσίες

κατά του συμβασιλέα Δημάρατου (του οίκου των Ευριπον-

τίδων) και για επαναστατικές τάσεις. Όταν ο Κλεομένης αυ-

τοκτόνησε στην φυλακή το 489 π.Χ. ο Λεωνίδας έγινε

βασιλέας της δυναστείας των Αιγιάδων και πήρε σύζυγό

του την Γοργώ, την κόρη του Κλεομένη. Εννέα χρόνια αρ-

γότερα (το καλοκαίρι του 480 π.Χ.), σε ηλικία εξήντα ετών

ο Λεωνίδας, με τους τριακόσιους, αντιμετώπισε τους Πέρ-

σες του Ξέρξη στις Θερμοπύλες και σκοτώθηκε μαχόμενος

μαζί με τους άνδρες του!!! Από την άλλη μεριά του στενού

ήταν ο προδότης εξόριστος Σπαρτιάτης βασιλιάς Δημάρα-

τος, που έλπιζε να ξαναπάρει την εξουσία όταν θα κατα-

λάμβαναν την Σπάρτη οι Πέρσες. Το καλοκαίρι του 479 π.Χ.

ο ανιψιός του Λεωνίδα και του Δωριέα, ο επίτροπος του

ανήλικου γιού του πρώτου του Πλείσταρχου, ο Παυσανίας

νίκησε τους Πέρσες του πρίγκηπα Μαρδόνιου στην ιστορική

μάχη των Πλαταιών!!!

Ο πρίγκηπας Δωριέας έζησε σε μία εποχή που οι Πέρσες

του Δαρείου έφθασαν στο απόγειο της δύναμής τους και

φαινόταν πως θα υπέκυπτε σε αυτούς και η ηπειρωτική

Ελλάς (οι Ελληνικές αποικίες της Μικράς Ασίας, Θράκης, η

Σάμος και η Μακεδονία υποτάχθηκαν.) Ταυτόχρονα οι Έλ-

ληνες ίδρυαν παντού αποικίες (Νότια Ιταλία, Σικελία, Λιβύη,

Κριμαία κτλ) και διάφοροι προύχοντες (μαζί με δυσαρεστη-

μένους πολίτες) έκαναν δικτατορίες. Ο Δωριεύς ήθελε να

γίνει ανεξάρτητος ηγέτης, παρά υποτελής του Κλεομενη,

πράγμα που το πλήρωσε με την ζωή του.

Δωριεύς,  ένας άγνωστος 

Σπαρτιάτης πρίγκιπας

Λαϊκή κατακραυγή και

ατομική ευθύνη

Δυστυχώς, τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας τις τελευ-

ταίες εβδομάδες, αποδεικνύουν το γεγονός ότι εξακολου-

θούμε να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο,

τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους βασικούς θεσμούς (βλέπε

την καταβαράθρωση του θεσμού του Κοινοβουλίου), το

«επίπεδο» του πολιτικού λόγου, τον πολιτικό αμοραλισμό

και την απίστευτη «ευκαμψία» συνειδήσεων (βλέπε την ευ-

καιριακή μεταπήδηση βουλευτών από κόμμα σε κόμμα, την

εξαγορά ψήφων με υπουργικές καρέκλες και τόσα άλλα).

Εύλογο, λοιπόν, είναι το ερώτημα: Μα δεν υπάρχει πάτος

στην ηθική κατάπτωση της πολιτικής ζωής της χώρας;

Η κοινωνία των συνειδητών πολιτών, σοκαρισμένη από τα

όσα βλέπει και ακούει σχετικά με το πολιτικό γίγνεσθαι της

χώρας, παραμένει άφωνη και ζαλισμένη μπροστά σ’ αυτό

το πρωτόγνωρο φαινόμενο, μη γνωρίζοντας πως να αντι-

δράσει. Η δημόσια κατακραυγή είναι ένας τρόπος, αλλά πα-

ραμένει το ερώτημα κατά πόσον αυτή μπορεί να είναι

αποτελεσματική, όταν έχει απέναντί της πολιτικούς που

κωφεύουν,  στην καλύτερη περίπτωση, και περιφρονούν το

λαό, στη χειρότερη. Για παράδειγμα, γιατί δεν λαμβάνεται

υπόψη από τους περισσότερους βουλευτές η κατακραυγή

της μεγάλης πλειονότητας του ελληνικού λαού που προκά-

λεσε η συμφωνία των Πρεσπών (όπως εκδηλώθηκε, για πα-

ράδειγμα, με το μεγαλειώδες συλλαλητήριο του Συντάγμα-

τος) και, αντί αυτού, επιμένουν να την υποστηρίζουν με

αίολα και αστεία  επιχειρήματα; Και ακόμη χειρότερα, γιατί

πολλοί από τους ίδιους βουλευτές υποπίπτουν στο σοβαρό

ολίσθημα να ταυτίζουν με ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία

το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού λαού, το οποίο τυχαί-

νει να έχει αντίθετη άποψη και πιστεύει ότι η συμφωνία

αυτή είναι εθνικά επιζήμια και άκρως ταπεινωτική για την

Ελλάδα; Διότι, πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η

ύπαρξη αναφοράς στον όρο «Μακεδονικός λαός» στο νέο

σύνταγμα της γειτονικής χώρας; Ή, πως μπορούν να χαρα-

κτηριστούν  δηλώσεις του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ, ότι

αυτός και οι συμπολίτες του είναι «Μακεδόνες» και ομι-

λούν την «Μακεδονική γλώσσα»; Αυτές οι εύκολα κατανοη-

τές από όλους επισημάνσεις θα αρκούσαν, κατά την άποψή

μου,  να πείσουν κάθε σκεπτόμενο πολίτη, ότι «κάτι δεν

πάει καλά» με τη συγκεκριμένη συμφωνία και να τον κά-

νουν να υποψιάζεται ότι, «άλλοι» είναι οι λόγοι που η κυ-

βέρνηση και η πλειοψηφία των βουλευτών βιάζονται να την

υπερψηφίσουν, ερήμην του ελληνικού λαού. Διότι, επιχει-

ρήματα του τύπου ότι «η συμφωνία είναι καλή κατά

ογδόντα τοις εκατό» (ενώ, ταυτόχρονα, είναι επαίσχυντη

ως προς βασικά της στοιχεία , όπως είναι η γλώσσα και η

εθνότητα) δεν πείθουν. 

Αλλά το αρχικό ερώτημα παραμένει: Τι μπορούμε να κά-

νουμε, εμείς οι απλοί πολίτες, πέραν της διαμαρτυρίας,

ώστε, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας,

να υπάρξει φρένο στον επικίνδυνο κατήφορο της πολιτικής

ζωής της χώρας; Διότι, βέβαια, «λαϊκές εξεγέρσεις», όπως

προτείνονται με περίσσια ευκολία από κάποιους, δεν απο-

τελούν απάντηση, εφόσον δεν μας λένε με τι, ακριβώς, και

με ποιον τρόπο θα αντικατασταθεί το υπάρχον πολιτικό σύ-

στημα. Προσωπικά, προτείνω το σημαντικό αυτονόητο: Να

είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ποιους ψηφίζουμε και γιατί

τους ψηφίζουμε, βάζοντας πάνω από όλα το εθνικό συμφέ-

ρον. Αυτό σημαίνει, αφενός απόρριψη κάθε είδους δημα-

γωγού και, αφετέρου, επιλογή υποψηφίων με αξιοκρατικά

κριτήρια, όπως: σοβαρότητα, εντιμότητα, πνευματική καλ-

λιέργεια, μόρφωση, άδολο ενδιαφέρον για τα κοινά, προ-

σήλωση στα εθνικά ιδεώδη και, επιπλέον για αρχηγούς

κομμάτων, διοικητικές ικανότητες και χαρακτηριστικά

Ηγέτη.

Είμαστε διατεθειμένοι, ως πολίτες, να αφήσουμε πίσω μας

τον «παλιό» τρόπο επιλογής κυβερνήσεων και βουλευτών,

που είχε σαν συνέπεια να έχουμε σήμερα το χειρότερο κοι-

νοβούλιο των τελευταίων πενήντα ετών, τουλάχιστον, και

μία κυβέρνηση που, μεταξύ άλλων, αγνοεί επιδεικτικά τη

βούληση της συντριπτικής πλειονότητας του ελληνικού

λαού πάνω σε ένα μείζον εθνικό θέμα, όπως είναι το Μα-

κεδονικό; Στο χέρι μας είναι να το πράξουμε. Εξάλλου,

πίσω από το παραβάν της κάλπης, ο πολίτης βρίσκεται

μόνος ενώπιον της συνείδησής του και των ατομικών του

ευθυνών για το μέλλον της Ελλάδας μας.

Γιάννης Δημητριάδης

πολεοδόμος – χωροτάκτης μηχανικός

Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών Βούλας
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Η γλώσσα και η λογοτεχνία είναι αλληλένδετες και δεν

μπορεί να υπάρχει λογοτεχνία χωρίς την γλώσσα, γιατί

είναι το κύριο όργανό της!!!!

Η γλώσσα είναι απαραίτητη για την επικοινωνία μεταξύ

των ανθρώπων, ενώ ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και

σε άλλες περιπτώσεις επικοινωνίας, όπως τεχνιτών σημει-

ακών συστημάτων, μαθηματικών,  πληροφορικής, προγραμ-

ματισμού, συστημάτων επικοινωνίας ζώων κ.α.

Η εκμάθησης της γλώσσας γίνεται συνήθως στα πρώτα

χρόνια της ζωής του ανθρώπου, με την μεσολάβηση της

μητρικής αγωγής, γι’ αυτό λέγεται και μητρική!!

Δια μέσου της γλώσσας, οι άνθρωποι σχηματίζουν λέξεις

δημιουργώντας  μηνύματα,  μέσω των οποίων πραγματο-

ποιείται η μεταξύ τους επικοινωνία!!!

Η επιλογή και η χρήση των σωστών λέξεων αποτελεί το

βασικό υλικό του λογοτέχνη, ο οποίος με την ικανότητά

του δημιουργεί  αξιόλογο έργο!!

Ο χρόνος προκαλεί φυσιολογική φθορά σε κάθε γλώσσα

και ο λογοτέχνης έχει τη δυνατότητα να εξοστρακίζει την

φθορά και να ανασταίνει τις λέξεις που χρησιμοποιούνταν

παλαιότερα στην  ίδια γλώσσα!!

Το νόημα των λέξεων που έχει ξεφτίσει και παρουσιάζει

νέκρωση, μπορεί να ξαναπάρει τη χαμένη δροσιά και αίγλη

του,  μέσα από την πένα του λογοτέχνη, που έχει την δύ-

ναμη να πλάσει μια κοσμογονία,  δίνοντας στις λέξεις νοή-

ματα με την παρθενική τους δροσιά και λάμψη,

αναβιώνοντας το αρχέγονο κάλλος και τον ανεξάντλητο

πλούτο!!!

Ο λογοτέχνης διαλέγει τις κατάλληλες λέξεις, που εκφρά-

ζουν σκέψεις και συγκινήσεις, και μέσα από αυτή την πνευ-

ματική του προσπάθεια γίνεται δημιουργός του γραπτού

λόγου, που μπορεί να είναι και έμμετρος,  οπότε τα δημι-

ουργήματά του γίνονται από την προσπάθεια  του, ωραία

και συναρπαστικά ποιήματα και σμίγει αρμονικά η γλώσσα

με την ποίηση, η οποία είναι ένα είδος της λογοτεχνίας!!!

Η ελληνική γλώσσα από την εποχή των Πελασγών, των

προγόνων των Ελλήνων,  που προϋπήρχαν των τριών κα-

τακλυσμιαίων φαινομένων  που εκδηλώθηκαν στον ελλα-

δικό χώρο,  όπως και της τεράστιας ηφαιστειακής έκρηξης

της Θήρας (Σαντορίνης),  τότε που  ήταν ο  Φορωνέας βα-

σιλιάς  και ιδρυτής της αρχαιότερης πόλης του κόσμου,

που την είχε ονομάσει Φορωνικό Άστυ και αργότερα

Άργος, είχε γραφτεί ένα έπος με το όνομα «Φορωνίς»,

στην ελληνική γλώσσα και έτσι γνωρίζουμε ότι η γλώσσα

αυτή προϋπήρχε των περισσοτέρων γλωσσών!

Η ελληνική λοιπόν γλώσσα  είναι η μητέρα πολλών γλωσ-

σών και γι’ αυτό υπάρχουν πολλές ομοιότητες των γλωσ-

σών αυτών με την ελληνική, όπως ακριβώς συμβαίνει και

με μία αρχαία ιερή γλώσσα των Ινδών, την σανσκριτική, η

οποία δεν ομιλήθηκε ποτέ, ήταν μόνο γραπτή και δεν την

μάθαιναν ποτέ οι  γυναίκες!! 

Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι τον πολιτισμό  στην Ινδία

τον μετέφεραν ο Διόνυσος με τον Ηρακλή και το όνομα

«Ινδία»,  σημαίνει το παιδί του Δία, και  ένα από τα πολι-

τιστικά στοιχεία ήταν και η δημιουργία της γραφής και της

ανάγνωσης, γι’ αυτό υπάρχουν ομοιότητες  στη γλώσσα

όπως π.χ. τον Ουρανό οι Ινδοί τον λένε «Βαρούνα», ή  τον

σχηματισμό ενός όντος από την  ένωση δύο στοιχείων τον

λένε «σώμα» κ.α.

Αυτές τις ομοιότητες, κάποιοι τα τελευταία 200 περίπου

χρόνια, τις χρησιμοποίησαν για να δημιουργήσουν  αλλοί-

ωση της αλήθειας και να αναφερθούν  στην ύπαρξη «Ινδο-

ευρωπαϊκής» φυλής και «Ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής

ομοεθνίας», γιατί έτσι εξυπηρετούνται πολιτικά συμφέ-

ροντά τους και τους ακολούθησαν και  Έλληνες κυβερνών-

τες και μεγαλοδάσκαλοι,  για προσωπικό τους όφελος,

αδιαφορώντας για την αλήθεια πάνω στην οποία στηρίζε-

ται η Ελληνική πραγματικότητα!!

Η ελληνική και η κινεζική γλώσσα είναι οι μόνες που έχουν

συνεχή ζώσα παρουσία από τους ίδιους λαούς και στον

ίδιο χώρο τους, ενώ πολλές  γλώσσες έχουν πάρει πλού-

σια δάνεια από την ελληνική γλώσσα!!!

Για την γραφή δημιούργησαν οι Έλληνες γύρω στα 22 αλ-

φάβητα και τα έδωσαν σε διάφορους λαούς, ενώ δεν

πήραν από κανέναν άλλον λαό στοιχεία για να συμπληρώ-

σουν το δικό τους αλφάβητο, όπως ισχυρίζονται κάποιοι

ιστορικοί. Και δυστυχώς αυτές οι κακοήθειες αναφέρονται

στα ελληνικά σχολικά βιβλία,  ότι χρησιμοποιήθηκαν στοι-

χεία από το Φοινικικό αλφάβητο, χωρίς  να  ξέρουν ότι οι

Φοίνικες ήταν Έλληνες και απόγονοι της βασιλοπούλας

Ιούς από την Αρκαδία*, γιατί μπερδεύουν τους Έλληνες

της Φοινίκης με κάποιους ξενόφερτους κατοίκους της,

που ήθελαν να λέγονται Φοίνικες όπως σήμερα κάποιοι

Σλάβοι θέλουν να λέγονται Μακεδόνες!!!!

Η ελληνική γλώσσα έχει μαθηματική δομή, παρά τις πολ-

λές κακώσεις που έχει κατά καιρούς υποστεί, αλλά επειδή

είναι αθάνατη,  θα αποτελέσει την γλώσσα της νέας γενιάς

των υπολογιστών, λόγω των πλεονεκτημάτων της, τα

οποία δεν έχουν οι άλλες γλώσσες!!

Η έννοια της λέξης  «λογοτεχνία» περιλαμβάνει το σύνολο

της λογοτεχνικής δημιουργίας, των επωνύμων και ανωνύ-

μων μνημείων του έντεχνου γραπτού ή προφορικού λόγου

που έχουν γραφτεί στην ίδια  γλώσσα και σχετίζονται με

τις συγγενείς έννοιες της γραμματείας, της γραμματολο-

γίας και της φιλολογίας!!!

Ο όρος γραμματεία περιλαμβάνει το σύνολο των γραπτών

μνημείων ενός λαού, ενώ ο όρος «λογοτεχνία» είναι υπο-

σύνολο του όρου γραμματεία και περιλαμβάνει όλα τα λο-

γοτεχνικά κείμενα, τα οποία έχουν διαχρονική αξία και

μπορούν να «συνομιλούν» με κάθε εποχή, χωρίς να χά-

νουν το ζωντανό και δυναμικό τους χαρακτήρα, αλλά και

την καλλιτεχνική τους υφή!!!

Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει κάτι ανεξήγητο· η ίδια

η γλώσσα μάς διδάσκει την σωστή ορθογραφία, την οποία

κρατά μέσα στην ετυμολογία των λέξεων!!

Επίσης  έχουμε το σημαίνον δηλαδή την λέξη και το

σημαινόμενο δηλαδή την έννοια, τα οποία έχουν πρωτο-

γενή σχέση, γι αυτό η ελληνική γλώσσα είναι εννοιολογική

σε σχέση με τις άλλες γλώσσες που είναι σημειολογικές!!

Πολλές φορές μια λέξη περιγράφει κάποιες ιδιότητες

της έννοιας,   την οποία εκφράζει με ένα τρόπο που σε πα-

ροτρύνει να βάλεις το μυαλό σου σε λειτουργία!!!

Πριν ακρωτηριάσουν την γλώσσα μας κάποιοι αξιωμα-

τούχοι και αφαιρέσουν πνεύματα, τόνους, διπλά σύμφωνα

και πολλά άλλα,  η γλώσσα λεγόταν «αυδή», με την έννοια

της φωνής  και σήμαινε «ωδή», δηλαδή   τραγούδι και φυ-

σικά την χρησιμοποιούμε και σήμερα αυτή την λέξη όταν

λέμε π.χ. ότι έμεινα  άναυδη (= άφωνη) και τότε είχε με-

λωδία και ήταν μια μουσική Συμπαντική γλώσσα, ενώ τα

γράμματα του  ελληνικού αλφαβήτου τα χρησιμοποιούσαν

και για νότες μουσικής!!!

Την ελληνική γλώσσα τη θαύμασαν ακόμα και οι κα-

τακτητές μας, όπως ο Ρωμαίος Οράτιος που έλεγε ότι η

ελληνική φυλή γεννήθηκε ευνοημένη με μια γλώσσα

εύηχη, γεμάτη μουσικότητα!!!

Προστάτιδες των γραμμάτων, των τεχνών αλλά και

της αστρονομίας ήταν οι εννεάδυμες κόρες του Δία και της

Μνημοσύνης οι ονομαστές Μούσες, που κατοικούν σήμερα

στα «Μουσεία»  γιατί εκεί αποθηκεύονται  πολιτιστικά στοι-

χεία  και επειδή ο πολιτισμός προήλθε από τον ελληνικό

λαό, γι’ αυτό τα περισσότερα μουσεία ανά τον κόσμο

έχουν ελληνικά δημιουργήματα, αν και τα περισσότερα

από αυτά είναι αγορασμένα,  κλεμμένα ή λεηλατημένα από

την ελληνική περιουσία!!!

Απαραίτητο και πρωταρχικό ρόλο για την εξάπλωση

του ελληνικού πολιτισμού, έπαιξε η ελληνική γλώσσα και

η λογοτεχνία, που μεταλαμπάδευσαν το αθάνατο ελληνικό

μεγαλείο σε όλες τις λεγόμενες  πολιτισμένες χώρες του

πλανήτη!!

*«Ὅθεν καί Προσελήνους τούς Ἀρκάδας κληθῆναι·
Ἀρκάς γάρ ὁ Ἐνδυµίων» (Ξεναγόρας ο Ηρακλειώτης),

ΕΒΔΟΜΗ, αρ. φ. 1067, άρθρο Πέτρου Ιωαννίδη.  

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Λεωνίδας ή Εφιάλτης;

Αρθρογράφος της γερμανικής εφημερίδας Frankfurter

Αllgemeine Zeitung σχολιάζοντας το συλλαλητήριο

της Κυριακής 20/1/19,  σημειώνει: «Για τους εξωτερι-
κούς παρατηρητές φαντάζει παράξενο ότι το ερώ-
τημα αν μια άλλη χώρα μπορεί να χρησιμοποιεί τη
λέξη Μακεδονία στην ονομασία του κράτους της μπο-

ρεί να διχάσει ένα ολόκληρο έθνος!
Ωστόσο στην Ελλάδα αυτό μπορεί να κινητοποιήσει
τα πλήθη όσο κανένα άλλο πολιτικό ζήτημα», παρα-

τηρεί και πιο κάτω  σημειώνει: ο έμπειρος στους τα-

κτικισμούς Τσίπρας μάλλον θα καταφέρει να

επικυρώσει τη συμφωνία, κάτι που σίγουρα θα του

διασφαλίσει «μια θέση στα ελληνικά σχολικά βιβλία
ιστορίας».

Τη συμφωνία θα την επικυρώσει, λέμε κι εμείς, και τα

βιβλία της ιστορίας σίγουρα θα τον γράψουν. Το θέμα

όμως είναι πώς θα τον γράψουν. Γιατί όλοι βλέπουν

τις αλυτρωτικές τάσεις της γείτονος χώρας και τις

“βουλημικές” τάσεις της επεκτατικής Γερμανίας, αλλά

στρουθοκαμηλίζουν, γιατί αυτοί που “τρέχουν” τη

συμφωνία όλο και πάρνουν το κατιτίς τους. Δεν είναι

απαραίτητο να είναι χρηματισμός.

Οι “θεσμοί” στην Αθήνα!

Καλά, δεν ακούμε από το πρωί ως το βράδυ το σπου-

δαίο έργο της κυβέρνησης, ότι μας έβγαλε από τα Μνη-

μόνια; Και τότε τί θέλουν οι ...βάρβαροι στην πόλη;

Δεν ήρθαν για επίσκεψη, αλλά για να ελέγξουν και

να δώσουν εντολές. Θα μείνουν δύο ημέρες και μετά

- λένε - το ΔΝΤ  θα εκδώσει αναφορά και μετά θα

ακολουθήσει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

για να ακολουθήσει το Eurogroup που θα εγκρίνει την

εκταμίευση από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων

που διακρατούν η ΕΚΤ και ευρωπαϊκές εθνικές τρά-

πεζες, γιατί ελληνικές πλέον δεν υπάρχουν!!! 

Το χρήμα μας στην ΕΚΤ και τα αρχαία μας στο Υπερ-

ταμείο. Καλή Κατοχή Έλληνες!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Γλώσσα και λογοτεχνία!!!
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Όπως οι μύθοι, οι δοξασίες, οι θρύλοι και οι λαϊκές

αφηγήσεις απετέλεσαν το πρώτο υλικό και πλάσμα για

τη γένεση και ανάπτυξη του λογοτεχνικού και γενικότερα

πολιτιστικού φάσματος κάθε λαού, έτσι και οι Σάγκας δη-

μιουργήθηκαν και πλούτισαν τη πολιτιστική ιστορία της

βορειότερης και πλέον απομακρυσμένης οργανωμένης

ευρωπαϊκής κοινωνίας, αυτή της Ισλανδίας, από τον 9Ο.

αι. και επέκεινα.

Η ΜΥΘΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔIΑΣ

Κατά μια εκδοχή-θεωρία που δεν απέχει πολύ απ` τη

μυθοπλασία, η Ισλανδία ανακαλύφθηκε το πρώτον από

τον αρχαίο Έλληνα ωκεανογράφο-θαλασσοπόρο και εξε-

ρευνητή Πυθέα περί τα 330-25 π.Χ. Κατά τους ιστορι-

κούς Στράβωνα και Πολύβιο, ο παράτολμος Πυθέας,

αφού πέρασε τις Ηράκλειες στήλες ανοίχθηκε βόρεια

προς τον Ατλαντικό ωκεανό, διέσχισε τα στενά της Μάγ-

χης και μετά από (6) ημέρες συνεχούς θαλασσοπλοΐας

κατέπλευσε στα παγωμένα  νερά της “έσχατης γης”, στη

νήσο Θούλη “Ultima Thule” ,όπου θαύμασε το φυσικό

φαινόμενο του Ήλιου του Μεσονυκτίου. Σημειωτέον ότι

σε μεσαιωνικούς χάρτες η Ισλανδία αναγράφεται ως

Θούλη-Thule. Πάντως, νεότεροι ιστορικοί είναι πολύ

σκεπτικοί να δεχθούν τη εκδοχή Πυθέα.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ

Η ιστορία της Ισλανδίας αρχίζει με το πρώτο αποικι-

σμό της, το 874 μ.X από Νορβηγικές ναυτικές-αγροτικές

οικογένειες, οι οποίες για διάφορους λόγους, κυρίως οι-

κονομικο-φορολογικούς, είχαν περιέλθει στη δυσμένεια

του Νορβηγού Βασιλέα Χάραλτ και αναγκάστηκαν να

καταφύγουν στην τότε ακατοίκητη Ισλανδία. Μέχρι το

1000 μ.Χ και μεταγενέστερα ακολούθησαν κι` άλλοι

έποικοι απ`τις άλλες σκανδιναβικές χώρες και τα Βρετα-

νικά νησιά. Παρά τις ενδο-πληθυσμιακές διαφοροποι-

ήσεις, η νεοπαγής αυτή κοινωνία οργανώνεται διοικητικά

σε καντόνια τα οποία θεσμοθετούν ως ανώτατο όργανο

την Ελεύθερη Συνέλευση της Ισλανδίας.

Η νέα κατάσταση πραγμάτων καλλιέργησε στους

έποικους τους πρώτους σπόρους της ισλανδικής εθνικής

ταυτότητας, χωρίς ασφαλώς να εξαλειφθούν, οι διαμάχες

των μεγαλο-οικογενειών και το έντονο ενδιαφέρον των

“μητέρων-χωρών”, Νορβηγίας και Δανίας να ελέγχουν

τις κύριες εξελίξεις στην Ισλανδία μέχρι και την ανεξαρ-

τησία της, το 1944. Την πρωτογενή δημιουργία αυτής της

νέας κοινωνίας-έθνους εξιστόρησαν οι έποικοι προφο-

ρικά, με διηγήσεις, ιστορίες, τραγούδια και θρύλους που

αναφέρονταν στα παράτολμα ταξίδια τους, στις πολεμι-

κές επιχειρήσεις, στις

ενδο-οικογενειακές διαμά-

χες και άλλες ηρωικές

πράξεις που έγιναν γνω-

στές και καταγράφηκαν

στην παγκόσμια λογοτε-

χνική ιστορία ως, οι Ισ-

λανδικές Σάγκας.

Η ΓΕΝΕΣΗ 

ΤΩΝ ΣΑΓΚΑΣ

Κατ`αρχάς, η λέξη

Σάγκα είναι  ισλανδική

(sogur) και αναφέρεται

“σ’ ό,τι λέγεται-δηλώνε-

ται-ιστορείται”. Δηλαδή, είναι ιστορίες και διηγήσεις

προφορικές, κυρίως σε πεζό λόγο που έχουν περάσει από

γενεά σε γενεά και χωρίς να έχει υπάρξει επώνυμος δη-

μιουργός. Το πρώτο γλωσσικό όργανο επικοινωνίας /με-

τάδοσης των Σάγκας ήταν τα “αρχαία Νορβηγικά” μέχρι

το 1150 μ.Χ., οπότε εισήχθη το λατινικό αλφάβητο με την

επικράτηση του Χριστιανισμού.

Τα κύρια θέματα των Σάγκα είναι, οι ηρωικές ιστορίες

απλών ανθρώπων, η εποίκιση των πρώτων οικογενειών,

η αντιπαράθεση με τους Βασιλιάδες, τα ταξίδια των Βί-

κινγκς και διάφοροι θρύλοι και διηγήσεις. 

Προϊόντος του χρόνου, από το 10ο έως το 14ο αι., προ-

σετέθησαν στις αρχικές Σάγκα φανταστικά και μυθολο-

γικά στοιχεία τα οποία τις εξωράισαν ως λογοτεχνικό

πεζό κείμενο. Το ύφος τους όμως παρέμεινε λιτό, σοβαρό,

με δραματικές αντιθέσεις και ανθρώπινα πάθη.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΑΓΚΑΣ

Η γεω-μορφολογία της νήσου, η νεότευκτη αυτονο-

μημένη κοινωνία, το ελεύθερο και απέραντο του ωκεα-

νού, τα ταξίδια και οι θρύλοι των Βίκινγκς, ήταν πάντα

το κίνητρο και η έμπνευση για τον ανώνυμο Ισλανδό

αφηγητή. Οι ιστορίες είναι πραγματικές, μερικές φορές

όμως ωραιοποιημένες, αλλά πάντα έχουν επίκεντρο τη

ζωή και δράση των ανθρώπινων όντων. Η εσωτερική

δομή /πλοκή των Σάγκα ως βασικά ποιοτικά χαρακτηρι-

στικά παρέμειναν οι ορμέμφυτες δυνάμεις των πρώτων

άποικων για “Δόξα-Τιμή-Εκδίκηση”.

Έτσι η σχετική θεματολογία προσδιόρισε και τρεις

βασικές κατηγορίες των ισλανδικών Σάγκας.

— ΟΙ ΙΣΛΑΝΔΙΚΕΣ ΣΑΓΚΑΣ: Η υψηλότερη μορφή

κλασικής σύνθεσης Σάγκα που ιστορούν τις πρώτες με-

γάλες οικογένειες της Ισλανδίας να ριζώσουν στο νησί,

από το 874έως το 1030.

— ΟΙ ΣΑΓΚΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ: Διηγήσεις και

ιστορίες για τις βασιλικές οικογένειες, κυρίως της γενέ-

θλιας χώρας Νορβηγίας, οι οποίες συνετέθησαν από το

11ο έως και 14ο αι.

— ΟΙ ΘΡΥΛΙΚΕΣ ΣΑΓΚΑΣ:Αναμειγνύουν την ιστο-

ρία με το μύθο και θρύλο, ανατρέχουν στην παγανιστική

εποχή της Σκανδιναβίας και στοιχεία της τα μεταφυ-

τεύουν στην ιστορική Ισλανδία.

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΑΓΚΑΣ

Τα πρώτα χειρόγραφα των Σάγκα μετεφέρθησαν από

Νορβηγούς και Δανούς στην Ευρώπη κατά τους 14-16ο

αι. όπου και αναγνωρίσθηκε η γνησιότητα, η αυθεντία

και η υψηλή σύλληψη της επικό-λυρικής διήγησής των.

Ιδιαίτερα οι συλλογές Έδα (Edda) και Νιάλ (Nial) εντυ-

πωσίασαν τους Ευρωπαίους λόγιους. Ως εικός, βρήκαν

θερμή υποδοχή στη Σκανδιναβία και γενικότερα στις βό-

ρειες χώρες για ευνόητους λόγους, πνευματικής και πο-

λιτιστικής συγγένειας.

Σήμερα οι Σάγκα αποτελούν υψηλή λογοτεχνική κλη-

ρονομιά των σκανδιναβικών λαών και ιδιαιτέρως της Ισ-

λανδίας και είναι αντικείμενο επιστημονικών ημερίδων

και ερευνών. Μάλιστα μερικοί ερευνητές /μελετητές προ-

χωρούν στο σημείο να συγκρίνουν τις Σάγκα με τα ομη-

ρικά έπη και έργα του Σαίξπηρ και γενικότερα με την

ευρωπαϊκή μεσαιωνική επικό-λυρική πεζογραφία.

Για να εννοήσουμε εμπειρικά τη λογοτεχνική ιστορι-

κότητα των Σ. θα πρέπει να τις παραλληλίσουμε /συγκρί-

νουμε με τη γένεση και άνθιση της Βυζαντινής ακριτικής

ποίησης και διήγησης και τα αριστουργήματα που ακο-

λούθησαν με το Διγενή Ακρίτα και τα Δημοτικά τραγού-

δια.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Νησιωτικό κράτος της Β.Δ. Ευρώπης έκταση 103.000

τ.χ, πληθυσμός 280.000 με πρωτεύουσα το Ρέικεβικ. Απο

τον αποικισμό της, το 874 μ.Χ μέχρι την ανεξαρτησία της

το 1944, ήταν υπό την “κηδεμονία” της Νορβηγίας ή της

Δανίας. Ο πληθυσμός είναι κατά το 95% εθνικώς και

θρησκευτικώς ομοιογενής (ισλανδοί-ευαγγελικο/λουθη-

ρανοί).

Με πολίτευμα δημοκρατικό από τα πλέον “παραγω-

γικώς αποτελεσματικά” της Ευρώπης, εξασφάλισε υψη-

λούς δείκτες εκπαίδευσης, κοινωνικής πολιτικής και

γενικά οικονομικής ανάπτυξης τα τελευταία 50 έτη, παρά

τη δυσμενή γεωγραφική θέση και τις κλιματολογικές συν-

θήκες, χάρις στην συνετή και ορθολογική διαχείριση των

συγκριτικών της πλεονεκτημάτων (αλιεία, ορυκτά, υπη-

ρεσίες κ.α).

Όμως, το 2008-9 επλήγη σοβαρά από τη διεθνή τρα-

πεζική κρίση, αλλά με τη λήψη και εφαρμογή τολμηρών

και δραστικών μέτρων, η κυβέρνηση κατόρθωσε, σε 4-5

έτη, να βγάλει τη χώρα απ`το φαύλο κύκλο της κρίσης.

Χρίστος Κοντοβουνήσιος
π.Πρέσβυς

***Ο συντάκτης του παρόντος έχει επισκεφθεί ιδιωτικώς

την ξεχωριστή αυτή  χώρα και θα έλεγε στον αναγνώστη,

ότι σε τυχόν επίσκεψή του θα αποζημιωθεί πλήρως, απ`

ό,τι θα ιδεί και ζήσει στο υπερβόρειο αυτό νησί.   

ΟΙ ΙΣΛΑΝΔΙΚΕΣ 
ΣΑΓΚΑΣ



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             26  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
“ΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΜΟ

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ”

Το απόγευμα της 20ης Ιανουαρίου 2019, παρακολούθησα

στην Αίθουσα του Δημαρχείου Κορωπίου θεατρική εκδή-

λωση με έργα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.

Με ειδοποίησε η Διευθύντρια του Μουσείου Παπαδιαμάντη

της Σκιάθου και ως εκπρόσωπός της έτρεξα και παρακο-

λούθησα την εκδήλωση.

Οι Διαλεκτικοί Όμιλοι του Κορωπίου, τους οποίους για

πρώτη φορά άκουγα, με Προέδρους του Α’ Ομίλου της

Ρούλας  Σαγώνα και του Β’ Ομίλου Ελένης Παπανικολάου,

είχαν αφιέρωμα για τον μεγάλο μας λογοτέχνη, τον οποίο

δίδαξα επί δεκαπέντε χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

και για τον οποίο εκτός των δύο μελετών που έχω κάνει: 

1) ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ και

2) Η “ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ” ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Δεν έχω πάψει ποτέ να θαυμάζω, να αγαπώ, να μελετώ και

να γράφω άρθρα.

Ερασιτέχνες  ηθοποιοί κυρίες  έπαιξαν τα έργα, ομολογώ

πολύ καλά, ιδίως η κυρία που υποδυόταν την Φραγκογιαν-

νού, την Φόνισσα: 

1) Η ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ (Ο γάμος ξεριζώνει από την εστία, “απο-

στερεί” και “αποχωρίζει” όπως η γέννηση και ο Θάνατος:

Γέννηση → Το παιδί αποχωρίζεται από τη μήτρα της μάννας.

Γάμος → Η κόρη αποχωρίζεται από την εστία του σπιτιού της-

Θάνατος  → Η ψυχή αποχωρίζεται από το σώμα).

2) H ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ  ( Ο θρίαμβος της διαβολής)

3) H ΣΤΑΧΟΜΑΖΩΧΤΡΑ (Μία επώδυνη γυναικεία εργασία)

4) ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙ (Ο Κοσμοκαλόγερος προτείνει να ψη-

φιστεί ο Πολιτικός Γάμος για ορισμένες περιπτώσεις)

5) Tο ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ (Η δολοφόνος  Πενθερά – Μάννα του

άνδρα).

6) Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΘΕΡΑΣ ( Αχ δεν γινόμουν  καλόγρια!)

7) Η ΦΟΝΙΣΣΑ (Εγώ για το καλό το έκανα!)

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι το εξής: Οι Κορωπιώτες

παρακολουθούσαν με ευλάβεια σχεδόν· άκουαν προσε-

κτικά και καθ’ όλη τη διάρκεια επικρατούσε σιωπή.

Λίγο περισσότερη φιλόξενη διάθεση δεν θα έβλαπτε!

Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναβάθμιση των αθλητικών

εγκαταστάσεων σε Γέρακα

και Παλλήνη 

Ευκαιρία χαρακτηρίζει για το Δήμο Παλλήνης ο Πρόεδρος

της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) και Δη-

μοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Νεκτάριος Καλαντζής την

απορρόφηση του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ από το

Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά την επισκευή, συντή-

ρηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του

Δήμου Παλλήνης.

Ένα πρόγραμμα που ‘’τρέχει’’ αυτή την περίδο και αφορά

στη χρηματοδότηση των δήμων για την κατασκευή, επι-

σκευή και συντήρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστά-

σεων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, με

στόχο τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών και την αναβάθ-

μιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον

τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται

σε 50 εκ. ευρώ και ο κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μόνο

μίας αίτησης, με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότη-

σης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 600.000 ευρώ, ενώ

η κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο κύρια υπο-

έργα, με ελάχιστο προϋπολογισμό κύριου υποέργου τα

30.000 ευρώ.

Αφορούν δαπάνες που αφορούν την κατασκευή, επισκευή

και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, στον τομέα του

ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού, όπως και δράσεις

για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας

και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλη-

τικές εγκαταστάσεις.

Ο Νεκτάριος Καλαντζής αναφέρει: ‘’Αποτελεί μεγάλη ευ-
καιρία το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για την αναβάθμιση των
εγκαταστάσεων, ουσιαστικά δωρεάν, για την πόλη μας. 
Τόσο η ευκαιρία για την ενεργειακή αναβάθμιση που χρει-
άζεται τόσο το κολυμβητήριο Γέρακα, όσο και αυτό της
Παλλήνης και ειδικά η ευκαιρία που υπάρχει για τη μεγάλη
μείωση του ενεργειακού κόστους που έχει το κολυμβητήριο

στο Γέρακα με το πετρέλαιο, μιας και η πισίνα είναι ανοικτή
όλο τον χρόνο και η ανάγκη τοποθέτησης στεγάστρου για
τους θεατές.
Επίσης, η ανάγκη αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του
γηπέδου ποδοσφαίρου στο Γέρακα, με δημιουργία νέας
μοντέρνας εξέδρας, με ταυτόχρονη δημιουργία σύγχρονων
αποδυτηρίων, είναι ευκαιρία η υλοποίηση μέσω του Φιλό-
δημου ΙΙ.
Ενώ, και η συντήρηση της εσωτερικής εξέδρας στο στάδιο
της Παλλήνης, που προπονούνται οι αθλητές του στίβου
του Αμεινία, με νέες μοντέρνες προδιαγραφές, μπορεί να
δώσει ώθηση στους αθλητές της περιοχής, όσο και στην
τόνωση του μαζικού αθλητισμού’’.

Κλείνοντας ο κ Καλαντζής τονίζει την ανάγκη απορρόφη-

σης αυτών των χρημάτων για το καλό της πόλης, μιας και

όπως αναφέρει, δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από

αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου, που θα βοηθήσει τόσο

τα ερασιτεχνικά σωματεία της περιοχής, όσο και θα τονώ-

σει τον μαζικό αθλητισμό στην πόλη.

Νεκτάριος Καλαντζής

Αξιότιμη κα Διευθύντρια,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας γνω-

στοποιήσουμε ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχει γίνει

τις τελευταίες ημέρες, αποδέκτης της έντονης ανη-

συχίας των συμπολιτών μας στο Πόρτο Ράφτη,

μετά την αιφνίδια διακοπή λειτουργίας του Ταχυ-

δρομικού Πρακτορείου στο Πόρτο Ράφτη, το

οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες της περιοχής,

τους τελευταίους περίπου 4) μήνες, εντός

Kαταστήματος Ψιλικών («Ψιλικοκό»).

Πιο συγκεκριμένα, οι κά-

τοικοι της περιοχής,  εκ-

φράζουν την αγωνία

τους, ότι μετά την δια-

κοπή λειτουργίας του Τα-

χ υ δ ρ ο μ ι κ ο ύ

Πρακτορείου στην πε-

ριοχή, θα παρατηρηθεί

τεράστια καθυστέρηση

και πολλά εμπόδια στην διανομή της Αλληλογρα-

φίας στους παραλήπτες της, αφού ο διαμοιρασμός

αυτής, κινδυνεύει να γίνεται αραιά σε συχνότητα, αν

όχι, να διακοπεί για κάποιο χρονικό διάστημα, και μά-

λιστα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, επιστολές να χα-

θούν ή να καταλήξουν, σε λάθος παραλήπτη!

Παράλληλα, εν γένει η ταχυδρομική εξυπηρέτηση

στο Πόρτο Ράφτη και όλες οι προσφερόμενες υπη-

ρεσίες από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, κινδυνεύουν

να καταστούν αδύναμες, αν όχι αδύνατες.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε

ιδιαιτέρως, να προβείτε εκ μέρους σας, σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή

και μόνιμη επίλυση του προβλήματος που έχει

προκύψει, με την εξεύρεση νέου χώρου στέγασης,

για το Ταχυδρομικό Πρακτορείο του Πόρτο

Ράφτη.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε, λαμβάνοντας

υπόψιν την άμεση και επείγουσα ανάγκη, οι κάτοι-

κοι του Πόρτο Ράφτη να παραλαμβάνουν την Αλ-

ληλογραφία τους και μέχρι την μελλοντική

λειτουργία νέου Ταχυδρομικού Πρακτορείου, να

δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή, στην δια-

νομή της Αλληλογραφίας, κατά το μεταβατικό

αυτό διάστημα.

Σας ευχαριστούμε θερμά, εκ των προτέρων, για την

ανταπόκρισή σας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Kαταργείται το Ταχυδρομείο Πρακτορείο στο Πόρτο Ράφτη

Έκκληση – Διαμαρτυρία του Δημάρχου Μαρκοπούλου

Κλείνουν Ταχυδρομικά Καταστήματα σε όλη τη χώρα

Σημειώνουμε εδώ ότι σε «Λουκέτο» για 350 ταχυδρομικά καταστήµατα (ΕΛΤΑ) σε όλη τη χώρα, προχωράει

η διοίκηση, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόµενοι, με στόχο να παραμείνουν σε λειτουργία περίπου τα μισά

για λόγους περικοπής δαπανών! Οι ταχυδροµικοί καεβαίνουν σε απεργίες ζητώντας να καταβάλλει το

κράτος τις υποχρεώσεις του προς τα ΕΛΤΑ. 
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Την πρώτη συνεδρίαση του έτους 2019 πραγματοποί-

ησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β, την Τε-

τάρτη 23.1.19, κόβοντας παραδοσιακά την

πρωτοχρονιάτικη πίτα, της οποίας το φλουρί έμεινε

στο ...δίσκο και δεν το έλαβε κανένας εκ των παρόν-

των. Έτσι ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Ψαλλίδας, το

έριξε στον κλήρο διαλέγοντας έναν αριθμό από τους

43 παρευρισκόμενους και ο τυχερός ήταν ο δικηγό-

ρος του Δήμου Δημήτρης Γιατράς.

Ο Δήμαρχος αφού ευχήθηκε για “καλή χρονιά”, έκανε

μνεία στον δημοσιογράφο Γιάννη Τσερκέζο και συ-

νεργάτη του Δήμου επί σειρά ετών (με τις μαγνητο-

φωνήσεις των συνεδριάσεων), που έφυγε αιφνίδια

από τη ζωή την ημέρα της γιορτής του (Αγ. Ιωάννη).

Ευχήθηκε στους δύο υποψηφίους περιφερειακούς

συμβούλους για την Περιφέρεια Αττικής, Δημήτρη

Κιούκη με την παράταξη Πατούλη και Δημοσθένη

Δόγκα με την παράταξη του Σγουρού, που έχουν δη-

μοσιοποιήσει τη συμμετοχή τους, καλή επιτυχία.

Το πρώτο της θέμα αφορούσε την: «Ενημέρωση από
τον εμπειρογνώμονα του Δήμου σε θέματα Αρχαιοτή-
των και Τοπικής Ιστορίας  Χρήστο Διονυσόπουλο για
την ιδιαίτερη ιστορική σχέση της επιτύμβιας στήλης
των Μαραθωνομάχων της Ερεχθηίδος φυλής με τον
αρχαίο δήμο Αναγυρούντα και λήψη απόφασης για
την προμήθεια πιστού αντιγράφου της, προκειμένου

να τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο της Βάρης». 
Ο Χρίστος Διονυσόπουλος, Φιλόλογος-Ιστορικός-Αρ-

χαιολόγος, έκανε μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση αν και

την παρακολούθησαν λίγοι, για τις αρχαιότητες του

Δήμου, που πολλές δεν γνωρίζουμε. Αναφέρθηκε ιδιαί-

τερα σε επιτύμβια στήλη των μαραθωνομάχων, που βρί-

σκεται στο μουσείο του

Άστρους, η οποία αναγράφει

τους νεκρούς της Ερεχθηί-

δος φυλής που έπεσαν υπέρ

πατρίδος στο Μαραθώνα.

Ανάμεσα στους νεκρούς της

ήταν και κάτοικοι του αρ-

χαίου Δήμου Αναγυρούντα·

τη σημερινή Βάρη-Βάρκιζα. 

Eρεχθηίδος φυλή κάτοικοι της Βάρης!

Διάβασε μάλιστα το επίγραμμα που βρίσκεται κάτω

από τα εικοσιδύο ονόματα πεσόντων της στήλης: «Η
φήμη, καθώς πάντα φθάνει στα πέρατα της φωτεινής
γης, θα πληροφορηθεί για την αρετή αυτών των αν-
δρών, πώς πέθαναν πολεμώντας τους Μήδους και δό-
ξασαν την Αθήνα αντιμετωπίζοντας στη μάχη
πολλούς, ενώ ήταν λίγοι».

Πρότεινε μάλιστα ο Χρ. Διονυσόπουλος, τώρα που ο

Δήμος αναπλάθει πλατείες της Βάρης - Βάρκιζας,

καλόν θα ήταν να διαμορφώσει χώρο όπου θα στηθεί

πιστό αντίγραφο της στήλης, κάτι που έγινε ομόφωνα

αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ίσως η παρατεταμένη προ ημερησίας συζήτηση να

κούρασε τους συμβούλους ή ξεκίνησε η προεκλογική

περίοδος και λίγο - λίγο φυλλοροούσε το συμβούλιο,

με αποτέλεσμα τα θέματα να ψηφιστούν με οριακή

πλειοψηφία.

Ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ. να τιμήσει την Ελένη

Γλύκατζη Αρβελέρ καθώς και τον Σταμάτη Κριμιζή ως

“Επίτιμους Δημότες Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”. 

Από το 15ο έως το 19ο τα θέματα αφορούσαν απλή

παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και χρήση ομπρελών

και καθισμάτων, στον Αγιο Νικόλαο Καβουρίου, στο

Μεγάλο Καβούρι (και στα δύο καταστήματα) καθώς

και στον όρμο Ζώσκα.

Αννα Μπουζιάνη

Πανηγυρική αλλά και αιχμηρή η πρώτη συνεδρίαση του Δήμου 3Β
Ο Χρ. Διονυσόπουλος

έχει κυκλοφορήσει το

βιβλίο με τίτλο: “Η

Μάχη του Μαραθώνα.

Ιστορική και τοπογρα-

φική προσέγγιση” (εκδ.

Καπόν), όπου περιγρά-

φει σχετικά για την επι-

τύμβια στήλη.

Ε
πειδή αναφέρθηκαν στην εκκλησιαστική περιου-

σία και στα οικόπεδά της στη Βουλιαγμένη, που

άλλα είναι πράσινα και άλλα είναι κόκκινα και

μπορεί να χτίσει, ονομάζοντας fake news δημοσίευμα

της “Εβδόμης” και της ΡΙ.ΚΙΠ., σημειώνουμε ότι Εμείς

έχουμε άλλη άποψη, γιατί όπως καλά γνωρίζουμε, η

“Ιερά σύνοδος” έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικα-

στήριο και για τα πράσινα!

Εχει την απαίτηση να της τα αποζημιώσει ο Δήμος (δη-

λαδή ο ελληνικός λαός) για να παραμείνουν πράσινα.

Γι’ αυτό, καλόν είναι, κάποιοι, να μη γίνονται συνήγο-

ροι της ιεράς συνόδου.

Για εμάς, δεν υπάρχει εκκλησιαστική, ιδιόκτητη περιουσία,

που μπορεί να την πουλάει, να τη μεταβιβάζει σε όλο τον

πλανήτη, όπου δει όπως ορέγονται κάποιοι ρασοφόροι...

Κρατάμε την δήλωση του Δημάρχου, ότι δεν πρόκειται

να συμφωνήσει ποτέ στην αλλαγή του χαρακτήρα

τους, αλλά αν συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,

θα βρεθούμε μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα...

Α
φού έγιναν κάποιες ερωτήσεις από συμβού-

λους προ ημερησίας και απάντησε ο δήμαρ-

χος, προχώρησαν στην ημερήσια διάταξη,

αφού προηγήθηκαν κάποιες  αψιμαχίες με βαριές κου-

βέντες  όταν ο δήμαρχος επανήλθε στην υπό κατηγο-

ρίαν υπόθεση της Μαρίας Σίνα, η οποία δεν έχει

φθάσει ακόμη στα ελληνικά δικαστήρια, αλλά “δικά-

ζεται” σε κάθε δημοτική συνεδρίαση από το δήμαρχο!

Η Μ. Σίνα αντέκρουσε το δήμαρχο, τονίζοντάς του

ότι “ψεύδεται” και ζήτησε να παρουσιάσει στοιχεία

που τον αντικρούουν, αλλά ο χρόνος  που της

έδωσε ο πρόεδρος είχε λήξει...

Ναι μεν αλλά...

Μεγάλη θλίψη κατέβαλλε τον αντιδήμαρχο Παν. Σω-

τηρόπουλο, για την Μακεδονία μας, και με επιστολή

του, που διαβάστηκε από το Προεδρείο, παραιτή-

θηκε των αξιωμάτων που κατέχει, αλλά δι’ ολίγον,

αφού τον ...μετέπεισε ο δήμαρχος ότι είναι χρήσι-

μος.
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Με μια σεμνή τελετή, με πολύ κόσμο που προσέτρεξε

να τιμήσει τη μνήμη, του επί σειρά ετών Δημάρχου

Βούλας, Αγγελου Αποστολάτου, έγιναν τα αποκαλυ-

πτήρια της μαρμάρινης επιγραφής, με το όνομά του.

Η πλατεία του Πανοράματος (πλατεία Άλσους) μετο-

νομάστηκε σε Πλατεία Αγγελου Αποστολάτου με

ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης.

Παρουσία της οικογένειας του Άγγελου Αποστολά-

του (τέκνα, εγγόνια, αδέλφια), Δημοτικών Συμβού-

λων και πλήθους κατοίκων, μίλησαν για το έργο του

πρώην συνεργάτες του και ο δήμαρχος του τρίδημου

Δήμου πλέον Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος, με αναφορά στο πλούσιο

έργου του Άγγελου Αποστολάτου, στον πληθωρικό

χαρακτήρα του, αλλά και στα πρώτα βήματα του ιδίου

στο κοινά της πόλης, αφού είχε συμμετάσχει στην

πρώτη δημοαρχιακή θητεία του Αγγελου Αποστολά-

του σε ηλικία 22 ετών, το 1990.

Εκ μέρους της οικογενείας Αποστολάτου, εμφανώς

συγκινημένος μίλησε ο γιος του Ευάγγελος Αποστο-

λάτος ο οποίος ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο

για την απόφαση αυτή και τόνισε ότι η πρωτοβουλία

τιμά τον Αποστολάτο αλλά παράλληλα αποτελεί και

τιμή για τους εμπνευστές της.

Ο Αγγελος Αποστολάτος διετέλεσε δήμαρχος τρεις

τετραετίες και παρέλαβε το Δήμο Βούλας  το 1986.

Ήταν ένας άνθρωπος αυθόρμητος, παρορμητικός

αλλά αποφασιστικός. Πολλά από τα έργα του Δήμου

3Β σήμερα έχουν το στίγμα του. Σχολεία, κλειστό γυ-

μναστήριο και άλλα.

Παρόντες στα αποκαλυπτήρια τα παιδιά του Ευάγγε-

λος και Ελλη, τα εγγόνια του και τα αδέλφια του. Και

βέβαια πολλοί από τους δημοτικούς συμβούλους της

θητείας του που στάθηκαν στο πλευρό του.

Πλατεία Αγγελου Αποστολάτου, η πλατεία

Άλσους στο Πανόραμα Βούλας

Ο Δήμαρχος με τα παιδιά του Αγγελου Αποστολάτου αποκάλυψαν
την μαρμάρινη πλάκα, όπου αναγράφεται το όνομά του.

Ο Δήμαρχος με την αδελφή του Αγγελου, Αννα. Πίσω και δίπλα
της τα παιδιά του Ευάγγελος και Έλλη.

Τα εγγόνια του Αγγελου Αποστολάτου μπροστά στην επιγραφή.
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“Όλοι οι άνθρωποι έχουν το ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ στη
ΔΙΑΦΩΝΙΑ, έχουν όμως και το ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ να
προτάσσουν και να προασπίζονται τα ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕ-
ΡΟΝΤΑ και τα ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
τους”. Πέτρος Ιωαννίδης

ΠΕΜΠΤΗ, 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (Rendezvous)...

με την ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ, την ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ 

και τον ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ!

Σήμερα, Πέμπτη 24/1/2019, ολοκληρώνεται στην Ολομέλεια

της Βουλής η συζήτηση για την “Κίρρωση”1 της Συμφωνίας

των Πρεσπών και ψηφίζεται τα μεσάνυχτα, αν δεν πάρει πα-

ράταση για την επόμενη ημέρα, σύνηθες ελληνικό, ενδημικό

φαινόμενο, γιατί “μαύρα” μεσάνυχτα έχουν από ιστορική

γνώση και ευθύνη, όσοι θα υπερψηφίσουν αυτή την εθνοκα-

τάπτυστη, εθνοφθόρα, ετεροβαρή Α-συμφωνία. Η “Κίρρωσή”

της δεν αποτελεί πατριωτικό καθήκον, όπως σκόπιμα δια-

τυμπανίζεται, αλλά ιδιοτελές καθήκον και πατριδοκαπηλία

για να εξυπηρετηθούν μικροπολιτικά παιχνίδια σκοπιμότη-

τας. Διακυβεύονται μεγάλα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά

συμφέροντα, τα οποία θα αποσταθεροποιήσουν την ευρύ-

τερη περιοχή και ίσως ολόκληρη την Ευρώπη, με κίνδυνο

αναζωπύρωσης νέων εθνικισμών, επεκτατισμών, αλυτρωτι-

σμών, επεμβάσεων ξένων δυνάμεων, εδαφικών διεκδική-

σεων, αλλαγής και επαναχάραξης  συνόρων.

ΑΡΧΙΓΕΝΕΘΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Η ΠΕΡΙΜΑΧΗΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Ξανανοίγουμε τον Ασκό του Αιόλου ως νήπιοι (νή + ἔπος),

μωροί, ανόητοι, άμυαλοι, και κινδυνεύουμε να καταστρα-

φούμε “ἡμετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν”, (Οδύσσεια, α, 7-8),  [=

από δικιά μας ανοησία /αμυαλιά/ κουφόνοια/ ασυλλογισιά/

αβελτηρία], και να προκαλέσουμε θύελλες που θα επιφέ-

ρουν δυσάρεστες συνέπειες και θα έχουν απρόβλεπτες,

ανεξέλεγκτες και ακατάσχετες εξελίξεις.

«Ὧς ἔφασαν, βουλή δέ κακή νίκησεν ἑταίρων· ἀσκόν μέν
λῦσαν, ἄνεμοι δ᾽ἐκ πάντες ὄρουσαν τούς δ᾽αἶψ᾽ ἁρπά-
ξασα φέρεν πόντονδε θύελλα κλαίοντας, γαίης ἄπο πα-
τρίδος».

(Όμηρος, “Οδύσσεια”, κ, στίχ. 46-49)

(= Έτσι σκέφτηκαν, και η απερίσκεπτη σκέψη των συντρό-

φων επεκράτησε· έλυσαν λοιπόν τον ασκό και οι άνεμοι χύ-

θηκαν όλοι έξω. Κι αυτούς τους εκτίναξε ξαφνικά στο

πέλαγος η αντάρα, αλάργα πάλι από την γλυκειά πατρίδα,

ενώ εκείνοι θρηνούσαν).

Οι σύντροφοι του Οδυσσέα άνοιξαν από περιέργεια τον

ασκό, όπου ο Αίολος είχε συγκεντρώσει όλους τους ανέ-

μους, εκτός του Ζεφύρου/δυτικού ανέμου, γιατί νόμισαν

πως ο ασκός περιείχε χρυσάφι κι ασήμι, με αποτέλεσμα να

προκληθεί μεγάλη θαλασσοταραχή. Σήμερα έτεροι “Σύν-

τροφοι” ετοιμάζονται να τον ανοίξουν από πολιτική σκοπι-

μότητα. Τα αποτελέσματα όμως θα είναι τα ίδια, γιατί

όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες (παράγεται από

το θύω = θυσιάζω + ἂελλα = ανεμοστρόβιλος, ανεμοζάλη·

ἂελλα < ἂειν + εἰλε̴ῖν = πνέω + συστρέφω · εξ ου και Ἀελλώ

μία από τις Άρπυιες, προσωποποίηση των άγριων θαλάσ-

σιων ανέμων.  Ας σταματήσουμε επιτέλους τα συμπόσια

“Συμφιλίωσης” (διασκέψεις-συνεδριάσεις), “τα θυέστεια

δείπνα”, στα οποία συνηθίζουμε όχι “εν αγνοία μας”, όπως

ο Θυέστης (θύω + ἑστία) που “έφαγε τις σάρκες των ίδιων

του των παιδιών στο γεύμα”, το οποίο του παρέθεσε ο

αδελφός του Ατρέας (α στερητικό + τρέω = τρέμω, άρα

ατρόμητος/αδίστακτος), αλλά “εν πλήρει επιγνώσει” να

τρώμε τις σάρκες μας, και ας αποφύγουμε άπαξ και διά

παντός την αλληλοανθρωποφαγία, τον αλληλοσπαραγμό,

την αλληλοφαγωμάρα μας, τον εμφύλιο.  

Η Μακρυγιάννεια ιστορική φράση “και 50.000 να μου δώ-

κεις κρέας για εμφύλιο πόλεμο δεν πουλώ” (Απομνημο-

νεύματα, εκδ. Α. Καραβία, σ. 201), δεν έχει ακόμη

υιοθετηθεί από εμάς τους Ελλαδίτες για να εφαρμοστεί

στην πράξη. 

«Ὁ λογισμός πηδαλίῳ τήν αὐτήν ἔχει δύναμιν· στρέφει
γάρ τόν βίον ἐπί τό σῶζον μέρος καθάπερ σκάφος».

(Γνώμαι Πυθαγορείων, Γνώμη 3,1)

(= Ο στοχασμός / συλλογισμός / η λογική έχει την ίδια

ισχύ/βαρύτητα/επιρροή με το πηδάλιον· δηλαδή κατευθύνει

τη ζωή προς τη μεριά που την προφυλάσσει / διασώζει,

όπως ακριβώς το σκάφος).

«Όταν οι πολίτες πιστεύουν πως το πολιτικό τους χρέος
εκπληρώνεται με το ρίξιμο της ψήφου στην κάλπη, τότε
από την κάλπη αναδύεται μια κάλπικη δημοκρατία».

(Σαράντος Ι. Καργάκος)

MISSA PRO DEFUNCTIS 
(= Λειτουργία υπέρ τεθνεώτων, Νεκρώσιμη Θεία Λειτουργία / Τελετή).

Το εισοδικό της νεκρώσιμης παραδοσιακής ακολουθίας των

καθολικών αρχίζει με την παρακλητική φράση:

“Requiem aeternam dona eis Domine, et Lux perpetua
luceat eis”. 
(= Ανάπαυσιν αιώνιον δώρησον αυτοίς, Κύριε, και το συνε-

χές/αιώνιο φως ας φωτίζει αυτούς).

Εμείς παραφράζοντάς το, το επαναδιατυπώσαμε ως εξής:

“Requiem aeternam dona Kargako Domine, nobisque
Memoriam eius aeternam”.
(= Ανάπαυσιν αιώνιον δώρησον Καργάκω, Κύριε, και σε μας

αιώνιον ανάμνησίν του).

Επίτρεψέ του, σε παρακαλώ, Κύριε, να συνεχίσει να συν-

θέτει Ιστορία, την οποία την έβαζε πάνω και από την ίδια

του τη ζωή. Είθε να αποτελεί  το σπουδαίο έργο του αοίδι-

μου ιστορικού φάρο - οδηγό για τις επόμενες γενιές που

θα θελήσουν να μελετήσουν χωρίς προκατάληψη, ιδεολη-

ψία, μισαλλοδοξία και φανατισμό την Αληθινή Ιστορία της

Ελλάδας.

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ 

ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ, Ο ΑΔΕΛΕΑΣΤΟΣ, Ο ΑΔΕΚΑΣΤΟΣ

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ

Ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ - Ο ΠΑΤΡΙΔΟΦΥΛΑΚΑΣ

Ο ΚΗΡΥΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ο ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ, ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ ΚΑΙ

ΑΟΚΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Ο Σ. Ι. Καργάκος θα μείνει στην ιστορία ως κεντρική φυσιο-

γνωμία της Ιστορίας της Ελεύθερης Σκέψης και θα αποτελεί

το ιδεώδες εθνικό κεφάλαιο Αληθινής Σοφίας και Κριτικού

Πνεύματος, που κάθε ανθρώπινη συνείδηση πάντοτε θα

αναζητά.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ

“Το μεγαλείο ενός ανθρώπου δεν μετριέται με το πόσο μας
στοιχίζει η ζωή του, αλλά με το πόσο μας στοιχίζει ο θάνα-
τός του».

“Το δράμα της Ελλάδος έγκειται στο ότι όλοι την... θέλουν.
Κι αν όχι όλη, τουλάχιστον κάποιο τμήμα της, κάποια σύμ-
βολα, κάποια ονόματά της, που εκπλειστηριάζονται στο
ενεχυροδανειστήριο των διεθνών σκοπιμοτήτων».

«Η ιστορική γνώση φέρνει την ΕΠΙ-ΓΝΩΣΗ· η ιστορική
άγνοια φέρνει την ΑΠΟ-ΓΝΩΣΗ».

«Η γνώση είναι απούσα από την ελληνική παιδεία. Γι’ αυτό
απουσιάζει ο στοχασμός και ο προβληματισμός».

«Η Πολιτική, όταν είναι σωστή Πολιτική, δεν χωρίζει, αλλά,
μέσα από τις αντιθέσεις της, ενώνει».

«Όλοι θέλουμε η πατρίδα ν’ ανήκει σ’ εμάς· όχι εμείς σ’
αυτήν».

«Ευρωπαίοι όμως κι αληθινοί διεθνιστές θα γίνουμε, όσο
περισσότερο Έλληνες είμαστε. Γιατί, αν γνωρίσουμε στο
βάθος τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, παντού θα βρούμε την
Ελλάδα».

«Η Πολιτική το μόνο δέντρο που καλλιεργεί είναι η μηλιά
με τα μήλα της Έριδας».

«Δεν χάρισαν οι Σύμμαχοι στους Σκοπιανούς το όνομα της
Μακεδονίας· εμείς το χαρίσαμε. Μόνο που κάναμε υποκρι-
τικά πως δεν το ξέραμε. Και δικαίως οι ξένοι δημοσιογρά-
φοι μάς λοιδορούν. Γιατί όταν έρχονται εδώ, δεν
συναντούν Έλληνες αλλά Γραικύλους».

«Το λεγόμενο ότι είμαστε μόνοι, είναι μύθος. Ποτέ οι Έλ-
ληνες δεν ήσαν μόνοι, όταν ήσαν μονοιασμένοι».

«Μισούμε τη χώρα μας και τον συνάνθρωπό μας. Αυτό
κατ’ εμέ είναι η χειρότερη σκλαβιά. Διότι, όπως μας είπε
διδακτικά ο Σολωμός, “αν μισούμεθα ανάμεσά μας δεν μας
πρέπει λευτεριά”».

Χωρίς καθόλου να υπερβάλουμε ο Σαράντος Ι. Καργάκος

ήταν όντως, όπως και τα αρχικά του ονόματός του Σ.Ι.Κ.   (=

chic), κομψός και λεπτός στους τρόπους συμπεριφοράς του

και όχι ΣΙΚΕ (chique) προσποιητός, απατηλός, ψεύτικος.

“Αἰωνία σου ἡ Μνήμη Ἀξιομίμητε καί Ἀείμνηστε 

Δάσκαλε ἡμῶν» 

Με σεβασμό και τιμή στον Μεγάλο Δάσκαλο 

ένα ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΙΟ

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

―――――
“Sine ira et studio”: Ο Ρωμαίος ιστορικός Πόπλιος Κορνήλιος Τά-
κιτος, (56/58-120), στο έργο του “Annales” (Χρονικά) εξετάζει την
ιστορία της Ρώμης από τον θάνατο του Αυγούστου (14 μ.Χ.) έως
το θάνατο του Δομιτιανού (96 μ.Χ.). Το έργο αυτό γράφτηκε περί
το 116. Από τα (16) βιβλία λείπουν τα 7 έως 10, οι βασιλείες δη-
λαδή του Καλιγούλα και του Κλαυδίου καθώς και μέρη από τα βι-
βλία 5,6 11 και 16. Ο Τάκιτος ανέφερε στην εισαγωγή του
(Annales, 1.1.15) πως η πρόθεσή του ήταν να γράψει ιστορία “sine
ira et studio”, δηλαδή άνευ θυμού και εμπαθείας (χωρίς
οργή/μίσος και μεροληψία) αλλά και χωρίς εύνοια. Ο ίδιος δεν
υλοποίησε την πρόθεσή του, όμως έμεινε ο λόγος του στην ιστορία
για το πώς οφείλει ένας ιστορικός να αντιμετωπίζει και να σέβεται
την Ιστορία. Τη φράση αυτή την πραγμάτωσε όμως ο Ιστορικός -
Συγγραφέας Σαράντος Ι. Καργάκος, ο οποίος την έκανε σημαία
τόσο στα βιβλία του όσο και στις διαλέξεις του. Καιρός είναι να
την υιοθετήσουν και να την εφαρμόσουν όσοι θέλουν να λέγονται
Αληθινοί Επιστήμονες και Ηθικοί Άνθρωποι.
“cum intolerantia et praejudicio”: Νεολογισμός σχηματισθείς υπ’
εμού, που σημαίνει “μετά μισαλλοδοξίας και προκαταλήψεως”.
1. Κίρρωση παράγεται από το κιρρός = κιτρινωπός, φθισικός. Χρό-
νια ασθένεια του ήπατος. Χρησιμοποιώ τον ιατρικό όρο αντί του
πολιτικού «κύρωση», γιατί εν προκειμένω επιφέρουν τα ίδια συμ-
πτώματα: Τη σταδιακή και ανεπανόρθωτη βλάβη των κυττάρων και
της ιστορικής παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ “sine ira et studio”*

ἄρχεσθαι &
“cum intolerantia et

praejudicio”*
παύεσθαι
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“Τα ρέματα είναι ζωή”

Συγκέντρωση – Εκδήλωση για τη διάσωση των ρεμάτων της

Αττικής, έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής

πραγματοποίησαν στις 17 Ιανουαρίου φορείς και κινήματα

ενάντια στην οριστική καταστροφή των εναπομεινάντων

ρεμάτων της Αττικής.

Στόχος τους, όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους,

είναι να αποτρέψουν τον εγκιβωτισμό των φυσικών κοιτών

των ρεμάτων και την τσιμεντοποίησή τους, όπως προβλέ-

πεται από τα έργα που δρομολογούνται από την Περιφέ-

ρεια και το Υπ. Μεταφορών, γιατί αυτό «θα εξαφανίσει και

θα εκθέσει τις πόλεις μας περισσότερο στους κινδύνους
της πλημμύρας και της υπερθέρμανσης του πλανήτη».
Mια Πρωτοβουλία που οργανώθηκε από τα μέλη των Δικτύων

πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης, Κι.Π.Η.

(Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης), Μικρογεωγραφίες, ΡΟΗ - πολί-

τες υπέρ των ρεμάτων, Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη

του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας,  ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Αττικής (Περι-

βαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής) για τη διάσωση των

ρεμάτων όπως  Πικροδάφνη,  Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, ο Πο-

δονίφτης, ο Ερασίνος με πρόταγμα ότι  όλα τα ρέματα, είναι

ΖΩΗ και δεν πρέπει να αφήσουμε να καταστραφούν καθώς

είναι πολύτιμες παρακαταθήκες για τις πόλεις μας και τις επό-

μενες γενιές!

Εκπρόσωποι των συλλογικοτήτων επέδωσαν ψήφισμα προς

τα αιρετά στελέχη της Περιφέρειας  Αντιπεριφερειάρχη Πε-

ριβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Έργων Αντιπλημμυ-

ρικής Προστασίας, Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο,

Αντιπεριφερειάρχη Έργων και Υποδομών, Αγγέλικα Σα-

πουνά και Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Χρήστο Καρα-

μάνο και δεν συμμετείχαν σε συζήτηση - τονίζουν οι

συλλογικότητες - σε αντίθεση με την Περιφέρεια που ση-

μειώνει σε δελτίο ότι συναντήθηκαν με αντάλλαξαν από-

ψεις.

Η Περιφέρεια τονίζει ότι η προστασία της ζωής των πολι-

τών καθώς και το φυσικό περιβάλλον και των οικοσυστη-

μάτων, αποτελεί πρωταρχικό μέλημά της.

«Αγαπητοί δημότες, κάτοικοι, φίλοι
του δήμου μας,

Η νέα χρονιά εύχομαι να φέρει σε όλους εσάς
υγεία, ευτυχία, ευόδωση στόχων και προσδοκιών.
Όπως γνωρίζετε το 2019 είναι χρονιά ορόσημο για
την Αυτοδιοίκηση και καθοριστική για το μέλλον
της. Καθοριστική και για το Δήμο Κρωπίας για το
παρόν και το μέλλον του. 

Συναισθανόμενος, το βάρος της μεγάλης λαϊκής
εντολής που με αφοσίωση υπηρετούμε, την ευθύνη
ολοκλήρωσης των βασικών έργων υποδομής που
υλοποιούνται, των αναπλάσεων και παρεμβάσεων
που ακολουθούν στο κέντρο και τους οικισμούς, τις
ενεργητικές πολιτικές για την τοπική συμμετοχική
ανάπτυξη του Δήμου,  αναλαμβάνω  μαζί με την
ανεξάρτητη παράταξη της κοινωνίας  μας, το «Κο-
ρωπί-Νέο Ξεκίνημα» και τους δημοτικούς συμβού-
λους μας, με ομόφωνη συλλογική απόφαση ,την
ευθύνη να ηγηθώ εκ νέου ως  επικεφαλής υποψή-
φιος Δήμαρχος Κρωπίας.
Έχουμε μέγιστο καθήκον, μπροστά σε όλους εσάς,

να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής, να λειτουρ-
γήσουν σωστά και να υποστηρίξουν τις αλλαγές,
στο επίπεδο διαβίωσης μας, στην παροχή  υπηρε-
σιών και στην ανασυγκρότηση της τοπικής ανα-
πτυξιακής διαδικασίας. 

Σε πείσμα της υποστελέχωσης του Δήμου, των δε-
σμευτικών γραφειοκρατικών πλαισίων εκτέλεσης
έργων και του ασφυκτικού κρατικού και μνημονια-
κού ελέγχου του θεσμού μας αντιπαραθέτουμε την
απόλυτη αφοσίωσή  και τον διαρκή αγώνα μας σε
όλα τα πεδία αρμοδιοτήτων μας για τη  βελτίωση
της καθημερινότητας στο Δήμο μας! Όπως μας
γνωρίσατε, σε αυτό το πλαίσιο μαζικής διεκδίκη-
σης και υλοποίησης έργων και πολιτικών, έτσι συ-
νεχίζουμε!
Το χρονικό διάστημα έως τις δημοτικές εκλογές
της 26ης Μαΐου 2019 είναι για εμάς μήνες υλοποί-
ησης δημοτικού έργου και παράλληλα διάστημα
για άμεση συμμετοχή στην καλύτερη υλοποίηση
έργων και πολιτικών.
Ως ανοιχτός, ανεξάρτητος από κόμματα και συμφέ-
ροντα συνδυασμός της κοινωνίας του Κορωπίου
απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής  στο
ψηφοδέλτιό μας και στις  συμμετοχικές ομάδες το-
πικής διακυβέρνησης –μια νέα δημιουργική ιδέα
συνεργασιών- που συγκροτούμε.

Ο Δήμος μας είναι το Σπίτι μας! Μαζί ανανεώνουμε
τη εντολή εκπροσώπησης! Μαζί συμμετέχουμε, εγ-
καινιάζουμε, λειτουργούμε τα  έργα υποδομής.

Μαζί βάζουμε τίτλους τέλους στα αυταρχικά σχέ-
δια όσων επιβουλεύτηκαν και στοχοποίησαν το
Δήμο Κρωπίας. Ηττήθηκαν από την ενότητά σας
και τη μεγάλη δύναμη αποτροπής που δείξατε!
Μαζί συνεχίζουμε δημιουργικά! Εσείς είστε η δύ-
ναμή μας. Δύναμη αποτροπής! Δύναμη δημιουρ-
γίας!».

«Νέο Ξεκίνημα για το ΚΟΡΩΠΙ»

Δημήτριος Κιούσης
Ο Δήμος μας είναι το Σπίτι μας! 

Μαζί ανανεώνουμε την εντολή εκπροσώπησης!
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Προσφυγές επτά

Δήμων στο ΣτΕ για

το Υπερταμείο
Οι προσφυγές επτά δήμων στο Συμβούλιο της Επι-

κρατείας, οι οποίοι προβάλλουν αντιρρήσεις για την

υπαγωγή συγκεκριμένων ακινήτων, μεταξύ άλλων και

αρχαιολογικών χώρων, στο λεγόμενο Υπερταμείο,

συζητήθηκαν στο ΣτΕ.

Οι αιτήσεις ακυρώσεως 7 δήμοι (Αλίμου, Ελληνικού-

Αργυρούπολης, Ιωαννιτών, Κερατσινίου–Δραπετσώ-

νας, Χανίων, Χαλανδρίου και Ωραιοκάστρου)

συζητήθηκαν ενώπιον του Δ’ τμήματος του Συμβου-

λίου της Επικρατείας υποστηρίζοντας ότι είναι πα-

ράνομες και αντισυνταγματικές οι αποφάσεις τις

Κυβέρνησης, με τις οποίες μεταβιβάζονται προς εκ-

ποίηση στο υπερταμείο αρχαιολογικοί χώροι, μνη-

μεία, μουσεία, προστατευόμενες περιοχές Natura,

που αφορούν, 10.119 ακίνητα του Δημοσίου.

Η εισηγήτρια της υπόθεσης ζήτησε την έκδοση προ-

δικαστικού ερωτήματος, τάσσοντας ρητή προθεσμία

στην διοίκηση να διαβιβάσει στο δικαστήριο όλα τα

στοιχεία αλλά και τις θέσεις της κυβέρνησης επί των

ισχυρισμών των προσφευγόντων, για να γίνει στη συ-

νέχεια η συζήτηση στο δικαστήριο. 

Στις προσφυγές τους σημειώνουν ότι οι επίμαχες με-

ταβιβάσεις είναι αντίθετες στις διατάξεις των άρθρων

24 του Συντάγματος οι οποίες προστατεύουν την πο-

λιτιστική κληρονομία, ενώ επικαλούνται την σύμβαση

της Γρανάδας για την προστασία της αρχιτεκτονικής

κληρονομιάς της Ευρώπης, που κυρώθηκε από τη

χώρα μας με το νόμο 2039/1992.

Όταν το γράψαμε, ότι εκποι-

ούνται οι αρχαιολογικοί

χώροι και τα μνημεία, μας εί-

πανε “λαϊκιστές”. Σιγά σιγά

όμως ο κόσμος κατάλαβε και

άρχισαν οι αντιδράσεις και

από πολίτες και από κινή-

ματα, αλλά και σύσσωμη η

Κοινότητα των αρχαιολό-

γων.

Κάτω  από την πίεση, του κι-

νήματος που αναπτύχθηκε,

το Υπ. Οικονομικών και ο

Τσακαλώτος, ανακάλεσαν

την απόφαση.

Έτσι εκδόθηκαν σε ΦΕΚ (21.1.2019):

α) η απόφαση 91/17.1.2019 του

Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονο-

μικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) με τίτλο

«Παροχή εξουσιοδότησης προς

τον Υπουργό Οικονομικών προκει-

μένου να ανακαλέσει εν μέρει την

αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ

2018/19.06.2018 απόφασή του, με

την οποία μεταβιβάσθηκαν στην

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυ-

μία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου

Α.Ε.» 10.119 ακίνητα κυριότητας

του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ

55/Β/21.1.2019) και

β) η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) του

Υπουργείου Οικονομικών ΓΓΔΠ

0000548 ΕΞ (21.1.2019) με τίτλο

«Μερική ανάκληση της με αριθμό

ΥΠΟΙΚ0004586 ΕΞ2018/19.06.2018

απόφασης Υπουργού Οικονομικών

(Β΄2320)» (ΦΕΚ 57/Β/21.1.2019). 

Tο ΥΠ.Πoλιτισμού σημειώνει ότι

«προχώρησε α) στην συστηματική

καταγραφή και ταυτοποίηση των

2.330 κωδικών ακινήτων τα οποία

απέστειλε στο Υπουργείο Οικονο-

μικών και, στη συνέχεια, β) στην

οριστική θεσμική προστασία τους

(ΦΕΚ Β 55 Απόφαση ΚΥΣΟΙΠ,

17.1.2019, ΦΕΚ 57 Απόφαση

ΥΠΟΙΚ, 21.1.2019) σε συνεργασία

με το Υπουργείο Οικονομικών».

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση

αναγκάσθηκε να υποχωρήσει τόσο

εξαιτίας των πολύμορφων αντι-

δράσεων των κινημάτων όσο και

εξαιτίας της λαϊκής αγανάκτησης

και κατακραυγής, που προκάλεσε

η παράδοση  χιλιάδων ιστορικών

μνημείων στους δανειστές. Αξίζει

να αναφέρουμε ότι ανάμεσα στα

υπό εκποίηση μνημεία, ήταν η

Κνωσός, των Αιγών (Βεργίνα), του

Προϊστορικού Ακρωτηριού της

Θήρας,ο Λευκός Πύργος, το Αρ-

χαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονί-

κης, η Σπιναλόγκα και η Ροτόντα. 

Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρ-

χαιολόγων εκφράζει την ικανοποί-

ηση του για την εξέλιξη αυτή,

απόρροια εν πολλοίς της πολύμη-

νης και συστηματικής προσπά-

θειας του Συλλόγου μας και της

κινητοποίησης των μελών μας σε

όλη τη χώρα.

Ο αγώνας, όμως,  συνεχίζεται.

Είναι επιτακτικό να παλέψουμε για

να εξαιρεθούν και όσα μνημεία ή

ακίνητα του ΥΠΠΟΑ περιλαμβά-

νονται στα 72.000 ακίνητα που

έχουν μεταβιβαστεί στην ΕΤΑΔ

(και δι’ αυτής στο Υπερταμείο)

πριν το 2016 -όπως το Νομισμα-

τικό Μουσείο, το Φρούριο Ιτζεδίν

στα Χανιά, το Μπούρτζι Ναυ-

πλίου, τα 36 ακίνητα στην Πλάκα-

αλλά και για τη θεσμική θωράκιση

των μνημείων και των ακινήτων

του ΥΠΠΟΑ, στο διηνεκές, από

κάθε μεταβίβαση κυριότητας,

νομής και διαχείρισης»

Οπως σημειώνει μεταξύ άλλων “Η

Σύμπραξη για τα ιστορικά Μνη-

μεία”:  «Εκτός όμως από τα μνη-
μεία που είχαν μεταβιβασθεί στο
Υπερταμείο, υπάρχουν και χιλιάδες
άλλα ιστορικά μνημεία σε όλη τη
χώρα που καταστρέφονται ή απα-

ξιώνονται  ή παραδίδονται για κερ-
δοσκοπική δραστηριότητα με ευ-
θύνη της πολιτικής ηγεσίας και των
κρατικών υπηρεσιών, που είναι αρ-
μόδιες για την φύλαξη των μνη-
μείων. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι
η “τριπλή” απόφαση του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) για
τη δραστική μείωση του αρχαιολογι-

κού χώρου του π. αεροδρομίου του
Ελληνικού (από 3300 τμ σε 250τμ),
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι

“επενδυτές” της Lamda Development,

η εισήγηση της διευθύντριας της Γ’

Εφορείας Αρχαιοτήτων για τσιμεντο-

ποίηση του ιερού της Αγροτέρας Αρ-
τέμιδας, η καταστροφή του

αρχαιολογικού χώρου του 2ου π.Χ

αιώνα στη Χαλκιδική,  από τις εξορύ-

ξεις για χρυσό που πραγματοποιεί

στις Σκουριές η καναδική πολυεθνική

Ελ Ντοράντο. Αντίστοιχα, στη Βου-
λιαγμένη, η πολυεθνική εταιρία

Jermyn  Real Estate,  εκτός από το

δάσος που καταστρέφει,  απαξιώνει

ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο,

που περιλαμβάνει τον  αρχαίο ναό του

Απόλλωνα Ζωστήρα μαζί με άλλα

ιερά μνημεία, τα οποία  θα αποτελούν

απλά διακοσμητικό ντεκόρ στις πολυ-

τελείς τουριστικές εγκαταστάσεις. 

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις

υπογραφές των υπουργών, με τελευ-

ταία αυτή του κ Σταθάκη, προκειμένου

να εκποιηθεί η Ακαδημία του Πλά-
τωνα, στην πολυεθνική Artum-Black-

rock για να κατασκευάσει mall, μια

καταστροφική “επένδυση” που, προς

το παρόν, έχει αποσοβηθεί και από τις

κινητοποιήσεις των κινημάτων.
www.sybraxiistorikamnimeia.blogspot.com  

Ανακλήθηκε η απόφαση παράδοσης των

μνημείων στους δανειστές
Ανακλήθηκε η απόφαση του Υπ. Οικονομικών
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Eτήσια έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας για το 2017»

Στη συζήτηση με θέμα την «ετήσια έκθεση της Ευρω-

παϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017»  στην ολομέ-

λεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

ο ευρωβουλευτής  Σωτήρης Ζαριανόπουλος εκ μέρους

της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, έκανε

την ακόλουθη τοποθέτηση: 

«Παρά τις  θριαμβολογίες της έκθεσης για την Ευρω-

παϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωενωσιακή οικονο-

μία, π.χ για τη δήθεν μείωση της ανεργίας που σημαίνει

γενίκευση της μερικής απασχόλησης, δεν μπορείτε να

κρύψετε τους φόβους σας. 

Για την αναιμική ανάκαμψη, την επιβράδυνση, την ανι-

σομετρία, τους προστατευτισμούς, τους εμπορικούς πο-

λέμους που γίνονται θερμοί με χιλιάδες θύματα, το

Μπρέξιτ, τη πολιτική αναταραχή. Πάνω από όλα το

φόβο σας για νέα, χειρότερη κρίση. Αυτή είναι Ευρω-

παϊκή Ένωση και ο καπιταλισμός.

Κάνετε συστάσεις με απειλές : τη συνέχιση αντιλαϊκών

μεταρρυθμίσεων, τις φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο και

το φορο-κυνηγητό στο λαό για ματωμένα πλεονά-

σματα, μισθούς  κατά την προαίρεση και τα κέρδη των

καπιταλιστών,  κατάργηση των συλλογικών συμβά-

σεων, επιβίωση με επιδόματα – ψίχουλα. 

Και στις τράπεζες που ελέγχει η ΕΚΤ, με απολύσεις

15.000 χιλιάδων τραπεζοϋπαλλήλων την επόμενη διετία

στην Ελλάδα. Χιλιάδες πλειστηριασμούς – θηλιά στο

λαιμό εκατομμυρίων ανθρώπων ή ρυθμίσεις με το πι-

στόλι στο κρόταφο για κεφαλαιακή ενίσχυση τραπεζών

και κερδοσκοπικών funds. Δηλαδή μνημόνια γενικευ-

μένα και διαρκείας». 

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Τον κίνδυνο μεγάλης περι-

βαλλοντικής υποβάθμισης

της ευρύτερης περιοχής

των Δελφών, από την κή-

ρυξή της ως “Αποκλειστι-

κής Μεταλλευτικής

Δραστηριότητας”, φέρνει

με ερώτησή του προς την

Κομισιόν ο ευρωβουλευ-

τής της Λαϊκής Ενότητας

(ΛΑΕ), Νίκος Χουντής.

Αφορμή για την ερώτηση

αποτέλεσε το νέο χωροτα-

ξικό πλαίσιο που προωθεί-

ται από το Υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας,  “με το οποίο, το με-
γαλύτερο μέρος της
Φωκίδας, όπου βρίσκονται
οι Δελφοί (Μνημείο Παγκό-

σμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς - UNESCO), χαρα-
κτηρίζεται ως περιοχή
“Αποκλειστικής Μεταλλευ-
τικής Δραστηριότητας”, ενώ
στο υπόλοιπο τμήμα επιτρέ-
πεται η εγκατάσταση αιολι-
κών πάρκων”.

Όπως μάλιστα χαρακτηρι-

στικά τονίζει ο Έλληνας ευ-

ρωβουλευτής, στις περιοχές

που χαρακτηρίζονται ως

“Αποκλειστικής Μεταλλευ-
τικής Δραστηριότητας”, οι
οποίες αποτελούν το 45%
του νομού Φωκίδας (!!),
“επιχειρείται ο αποκλει-
σμός χρήσεων ανταγωνι-
στικών της εξόρυξης”!!!
Ο Νίκος Χουντής, στην

ερώτησή του, αφού παρα-

θέτει δήλωση της Κομισιόν

ότι, “κατά την επικαιροποί-
ηση των περιφερειακών
πλαισίων χωροταξικού σχε-
διασμού και αειφόρου ανά-
πτυξης, και στο βαθμό που
εφαρμόζεται η Οδηγία
2001/42/ΕΚ για την εκτί-
μηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχε-
δίων και προγραμμάτων, θα
πρέπει να διενεργείται
στρατηγική αξιολόγηση
περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων πριν από την έγκρισή
τους”, επισημαίνει ότι:

α. “Μεγάλο μέρος της ανω-
τέρω περιοχής έχει ενταχθεί
στους προστατευόμενους οι-
κοτόπους NATURA2000”.
β. Υπάρχουν “η Ευρωπαϊκή

Σύμβαση για το Τοπίο και η
Οδηγία 2014/52/ΕΕ για την
εκτίμηση των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων”.
Καταλήγοντας στην ερώ-

τησή του, ο ευρωβουλευτής

της ΛΑΕ, καλεί την Κομι-

σιόν να αποφανθεί εάν

“Έχει υπάρξει στρατηγική
αξιολόγηση περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων, προκει-
μένου η εν λόγω περιοχή να
χαρακτηριστεί “Αποκλειστι-
κής Μεταλλευτικής Δραστη-
ριότητας” και της ζητά να
διευκρινίσει, κατά πόσον “η
“Αποκλειστική Μεταλλευ-
τική Δραστηριότητα” μπο-
ρεί να συμβιβάζεται με τη
διατήρηση και αειφορία των
οικοτόπων NATURA2000”.

Kινδυνεύουν Φωκίδα - Δελφοί από την

“Αποκλειστική Μεταλλευτική Δραστηριότητα”

Ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή

Ο Τομεάρχης Υγείας της Νέας

Δημοκρατίας και Βουλευτής Επι-

κρατείας,  Βασίλης Οικονόμου,

έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει
στα χέρια της κυβέρνησης “ΣΥΡΙΖΑ,
ΑΝΕΛ και λοιπών ευκαιριακών συνο-
δοιπόρων”. 
Τα όσα απαράδεκτα  και τριτοκοσμικά
έρχονται στο φως της δημοσιότητας
από την χθεσινή χαοτική εφημερία στο
“Αττικόν”, αλλά και όσα είδαμε και
ακούσαμε στο “Έλενα” πριν λίγες ημέ-
ρες είναι η κορυφή του παγόβουνου
της αναλγησίας της δήθεν κοινωνικά
ευαίσθητης κυβέρνησης. Είναι όμως
και μια ακόμη οδυνηρή υπενθύμιση της
τραγικής κατάστασης στην οποία έχει
περιπέσει η Υγεία στην πατρίδα μας. 
Η κατάσταση που βιώνουν καθημερινά
χιλιάδες πολίτες στα ελληνικά νοσοκο-
μεία και μαζί τους οι εργαζόμενοι σε
αυτά, υπερβαίνει τις ανθρώπινες αντο-

χές.  Αποτελεί, λοιπόν, μεγάλη πρό-
κληση η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
να διακηρύσσει παντού με περισσό
θράσος την ύπαρξη πλεονασματικών
νοσοκομείων, να
εξαγγέλλει με-
ταρρυθμίσεις και
χιλιάδες προσλή-
ψεις υγειονομι-
κού προσωπικού,
τη στιγμή που οι
ασθενείς και οι
ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι
στην υγεία βιώνουν μια εντελώς δια-
φορετική πραγματικότητα.

Η εμμονική προσκόλληση της σημερι-
νής κυβέρνησης στην εξουσία έχει
ολέθρια αποτελέσματα στην υγεία και
την ευημερία του ελληνικού λαού. Δεν
αργεί όμως η μέρα όπου μέσω των
εκλογών οι Έλληνες πολίτες θα την τι-
μωρήσουν τόσο για την εξουσιομανία
όσο και για την ανικανότητά της».

Εθνικό Σύστημα Υγείας: «Το χρονικό ενός
προαναγγελθέντος θανάτου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου                     
19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ                                                                                              
Πληροφορίες : Δ/νση Περιβ.  & Ποι-
ότητας  Ζωής 
Τηλέφωνα      :  22993-20300, 20345                                             
Φαξ                : 22990/48289-48653                                             
Καλύβια: 3-1-2019
Αρίθμ. Πρωτ.: 29                                                                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
- Το Ν.Δ. / 17-7-23, άρθρο 3, παρ. 1
ως ισχύει σήμερα.
- Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ει-
δικότερα την παρ. 6 όπως συμπλη-
ρώθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162 Α/03-10-1994).
- Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ
877Β/25-11-1994), απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- To Π.Δ. της 27.2.98 ΦΕΚ 125/
Δ΄/27.2.98 (διορθώθηκε με το ΦΕΚ
192/Δ΄/26.3.98) «Καθορισμός χρή-
σεων γης και όρων και περιορισμών
δόμησης στην εκτός σχεδίου και
εκτός ορίων οικισμών προ του

έτους 1923 περιοχή της χερσονή-
σου Λαυρεωτικής  (Ν. Αττικής).
- Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
(ΓΠΣ) Δήμου Καλυβίων Θορικού,
Υ.Α. 10008 - Τροποποίηση του Γενι-
κού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)
Δήμου Καλυβίων Θορικού - Ν. Αττι-
κής (ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/12.3.2014).
- Την από 12/03/2010, σύμβαση
ανάθεσης εκπόνησης την μελέτης
με  τίτλο «Κτηματογράφηση - Πο-
λεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής Β’
κατοικίας περιοχής Παραλίας Λα-
γονησίου Δήμου Καλυβίων Θορι-
κού».
- Tην υπ'αρίθμ. 261/2018 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνι-
κού  για την 1η  ανάρτηση της Πο-
λεοδομικής Μελέτης  και την 3η
ανάρτηση των κτηματογραφικών
διαγραμμάτων.
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς ακινή-
των εντός της περιοχής Παραλίας
Λαγονησίου (Σφενδόνη) της Δημο-
τικής Κοινότητας Καλυβίων του
Δήμου Σαρωνικού, να προσέλθουν
στο Δημαρχείο του Δήμου Σαρωνι-
κού (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου,
Καλύβια) εντός προθεσμίας 15 ημε-

ρών από την τελευταία δημοσίευση
της παρούσας, προκειμένου:
• να ενημερωθούν σχετικά με το
Στάδιο Β (Πρόταση), της Πολεοδο-
μικής Μελέτης Παραλίας Λαγονη-
σίου, όπως αυτή προσδιορίζεται
στα σχετικά διαγράμματα του Β1
Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέ-
της, κλίμακας 1:1.000, 1:2000 και το
τεύχος τεχνικής έκθεσης που τα
συνοδεύει.
• Να υποβάλουν τις τυχόν παρατη-
ρήσεις και ενστάσεις τους επί της
Πολεοδομικής Μελέτης
• να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτη-
σίας μαζί με τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά, όπως  τίτλους,
πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτη-
σίας, βαρών, διεκδικήσεων και κα-
τασχέσεων, τοπογραφικό
διάγραμμα κλπ.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολλη-
θεί στο Δημοτικό κατάστημα, να δη-
μοσιευθεί σε δύο τοπικές
εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες
των  Αθηνών επί δύο συνεχείς δη-
μοσιεύσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ
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Βιβλία και ηλεκτρονικός εξοπλισμός συνολικής αξίας 9.000

ευρώ παραδόθηκαν σε τρία σχολεία του Δήμου Σαρωνικού

την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της Δράσης Εξο-

πλισμού των Δημοτικών Σχολείων Ενταγμένων στο Σύ-

στημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης.  

Στη δράση, η οποία χρηματοδοτείται από το υπουργείο Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμμετέχουν το 2ο Δη-

μοτικό Σχολείο Αναβύσσου, το 3ο Δημοτικό Σχολείο

Καλυβίων Θορικού, καθώς και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κα-

λυβίων, μετά από αίτημα των Διευθύνσεων των συγκεκριμέ-

νων σχολικών μονάδων. Το ποσό που διατίθεται μέσω του

προγράμματος ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά σχολική βιβλιο- θήκη, για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και βιβλίων,

ενώ η δράση υλοποιείται μέσω των οικείων σχολικών επιτρο-

πών.   

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος, στα συγ-

κεκριμένα σχολεία διανεμήθηκαν συνολικά 492 βιβλία, τρεις

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τρεις προτζέκτορες.

Η παράδοση του υλικού έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου Σαρωνικού, παρουσία του Δημάρχου, Γιώρ-

γου Σωφρόνη, του Προέδρου της Ενιαίας Α΄θμιας Σχολικής

Επιτροπής Ηλία Μπουκοβάλα, του Προέδρου της Ένωσης Συλ-

λόγων Γονέων Μαθητών, μέλους της Ενιαίας Α΄θμιας Σχολικής

Επιτροπής και υπεύθυνου υλοποίησης του προγράμματος Χάρη

Κυνηγαλάκη, και εκπροσώπων εκπαιδευτικών των συγκεκριμέ-

νων σχοιλείων που λαμβάνουν την ενίσχυση.

Ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών σε 3 σχολεία του Δήμου Σαρωνικού

Ν. Π. Δ. Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου - Μαρκόπουλο, Τ.Κ 190 03,  Τηλ: 22990 20124, Πληρ: Κατ.Κιμπεζή, Μ. Γκουλιούμη
Email: vravronios@markopoulo.gr |     Μαρκόπουλο 25-01-2019   |   Αριθ. Πρωτ: 75

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα
με τις οποίες «δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ Γ’ του Ν. 2190/94 …Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιο-
γράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους,…».
4. Τα με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.5.2010 και 30390/19.7.2010 έγγραφα τουΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. σχετικά με τις προσλήψεις
καλλιτεχνικού προσωπικού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ» (ΦΕΚ85/τ.Α΄/11-4-2012) όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 ΦΕΚ47/τ.Α’/11.5.2015 και το άρθρο 107 του ν.4483/2017.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/17.7.1980) «Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συμβάσει εργασίας
ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού των Ο.Τ.Α.» όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 του ν.4325 «Εκδημοκρατισμός της   Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015).
8. Την υπ΄ αριθμ. 17/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα:
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου έτους 2018».
9. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 17740/6587/2-3-2018 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την υπ΄αρ. 5167/12-6-2018 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
11. Το με αρ. 38362/24-7-2018 διαβιβαστικό ΥΠ.ΕΣ. της Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (οικ. 37599/20-7-2018 ΑΔΑ: 60ΔΡ465ΧΘ7-ΒΒΑ)
με την οποία εγκρίθηκαν πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου  στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» μέχρι ένα (1) έτος.
12. Την υπ΄ αριθμ. 67/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
13. Την υπ΄αρ. πρωτ. 84727/28187/4-10-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Έγκριση
συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ.  «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
14. Την υπ΄αρ. πρωτ. 118098/37211/31-12-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΩΑΘΞΟΡ1Κ-
ΣΓΘ) «Συγκρότηση Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ.  ¨ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ¨,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ 524/1980».

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:
«Οργάνωση των προγραμμάτων πολιτισμού» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου
αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
απασχόλησης σύμβασης ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών Π.Ε. Καλλιτεχνικός Έως 12 1

και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Διευθυντής Μουσικής μήνες
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Μαρκόπουλο Μεσογαίας 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδ. απασχ/σης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

101 Τίτλοι Σπουδών: 
Πτυχίο Ανώτατης Σχολής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το κράτος.
Δίπλωμα μονωδίας και  δίπλωμα μουσικού οργάνου.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 15 έτη τουλάχιστον σε δημόσιους καλλιτεχνικούς φορείς. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα.
Βραβεία, διακρίσεις, συναυλίες, ηχογραφήσεις, εκδόσεις, άρθρα, ειδικές δραστηριότητες, διοργάνωση συναυλιών.
Ειδικά προσόντα:
1. Διοικητική ικανότητα
2. Οργάνωση εκδηλώσεων
3.Επιμόρφωση Σεμινάρια-Συνέδρια-Ημερίδες, προσωπικότητα. 
Ακρόαση – Συνέντευξη

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
2. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ότι δεν τελούν υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη και ότι: έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δια-
δικασία επιλογής καθ΄ ότι α) δεν καταδικάστηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση κα-
θήκοντος, καθ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγ-

κλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα
για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν
έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαρά-
σταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που
επιλέγουν.
4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής
δικαιολογητικά:
• Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να
προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.
• Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας.
α) Για τους μισθωτούς του Δημοσίου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου , σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Ά και ΄Β βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δη-
μοσίου Τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190 /1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του
Ν. 2597/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντιστοίχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας το
οποίο παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β) ) Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει
η διάρκεια της ασφάλισης. Βεβαίωση εργοδοτών για το είδος της εργασίας του υποψηφίου.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του,
τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
• Βιογραφικό Σημείωμα όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή και στον Ιδιωτικό
Τομέα (σε χρόνια και μήνες), η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κλπ.
• Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις σεμιναρίων) για την ειδικότητα που απαιτείται.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
β) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
γ) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.
• Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την
Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομά-
θειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, καθώς και να επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα
οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιο-
δοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυ-
δρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία  Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, υπόψη κας  Γκουλιούμη Μαρίας και κας
Κιμπεζή Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 22990 20178, 22990 20124).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μετα-
γενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 28 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα έως και
6 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη τις ώρες 09:00 έως 14:00.
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινι-
στικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, δηλ.
6 Φεβρουαρίου 2019.
Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τη συναίνεση
του υποψηφίου στην διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας (ακρόασης). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 ΦΕΚ74/τ.Α’/26.3.2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις ,Συγχωνεύσεις Νομικών Προ-
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από τις νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει
να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς
τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ β) τo έντυπο της αίτησης, γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο δικτυακό
τόπο του Δήμου Μαρκοπούλου (www.markopoulo.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Αφού γίνει επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει, στο γραφείο του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» που στεγάζονται στο Δημαρχείο (Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου) δεκαέξι (16) ημέρες μετά την δη-
μοσίευση της προκήρυξης ημέρα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11 π.μ. Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα κα-
τάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από τη διαδικασία.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η προκήρυξη δύνανται να κληθούν νομίμως να υποβληθούν σε πρακτική
δοκιμασία. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (έδρα του ΝΠΔΔ)
και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαρκοπούλου.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία  Δημοσθένη
Σωτηρίου, Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΜΠΙΛΙΩ ΔΡΙΤΣΑ
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στα πεταχτά

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

νεαρή κυρία ωραριακής απασχόλησης για τηλεφω-

νική ενημέρωση στο σπίτι από σταθερό  πρωί -

απόγευμα εργασία για μια εβδομάδα το μήνα.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για απασχόληση στην περιοχή

Βάρης - Κορωπίου μια Κυριακή το μήα από 06.30

έως 15.30. Διαλογή Προϊόντων Κοινωνικού Παντο-

πωλείου από Σύλλογο. Πληροφορίες 6974325334,

217 7202595.

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

για διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών

Κίτσι, Αγ. Μαρίνα, Λαγονήσι, Βάρη, Βάρκιζα, Βου-

λιαγμένη. Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για βοήθεια, περίπατο και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παι-

διών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,

6932644713.

Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ

εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για

πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγη-

σης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχονται

συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου,

διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ,

2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,

ανοικτό πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email

c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμ-

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κα-

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Απαλλαγή από ΦΠΑ: 
Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος

Ποιους επαγγελματίες αφορά;

Νέοι επαγγελματίες, αγρότες και επιτηδευματίες που κά-

νουν έναρξη εργασιών έχουν πλέον τη δυνατότητα να εν-

ταχθούν στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων με

τζίρο έως 10.000 ευρώ που προβλέπει απαλλαγή από τον

ΦΠΑ.

Το μέτρο αυτό είναι μεταξύ των αλλαγών που επήλθαν πρό-

σφατα στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, με

στόχο την βελτίωση και απλοποίηση της φορολογικής νο-

μοθεσίας. Με εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή, παρέ-

χονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των νέων ρυθμί-

σεων, ενώ διευκρινίζεται ότι αν κάποια στιγμή εντός του

φορολογικού έτους γίνει υπέρβαση του ορίου των 10.000

ευρώ, τότε καθίσταται υποχρεωτικά η μετάταξη στο κανο-

νικό καθεστώς ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι όσοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των μι-

κρών επιχειρήσεων δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ

των εισροών τους, δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ και στα λο-

γιστικά στοιχεία που εκδίδουν υποχρεούνται να αναγράφουν σε

αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας - απαλλαγή

μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 ν. 2859/2000».

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.

Τηλ.6988392939.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Έμπειρη  δασκάλα  παραδίδει στις περιοχές  (3Β) ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΑ  ΓΑΛΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  DELF ° DALF.

Επίσης παρέχει   βοήθεια   στα ΑΓΓΛΙΚΑ  και ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΑ  μαθήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.  ΤΗΛ. 69 45 49 62 45.

Στην πρώτη δημόσια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε

στις 19 Ιανουαρίου σχετικά με τη δημιουργία νέας δημοτι-

κής κίνησης στο Δήμο ΒΒΒ, όπως ενημερωθήκαμε από τη

Γραμματεία της Κίνησης, έγινε μια γόνιμη συζήτηση στην

οποία συμφωνήθηκαν τα εξής:

α) Η νέα κίνηση θα είναι κάτι πραγματικά καινούργιο. Θα

λειτουργεί με άμεση δημοκρατία,  έξω από κόμματα ή άλ-

λους παρασκηνιακούς μηχανισμούς και όλες οι αποφάσεις

θα παίρνονται σε ανοιχτές συνελεύσεις.

β) Δε δημιουργούμε τη νέα κίνηση με κύριο στόχο τις επι-

κείμενες δημοτικές εκλογές, αλλά με αφορμή αυτές. Στό-

χος μας είναι να πείσουμε και τους υπόλοιπους συμπολίτες

μας ότι αξίζει να συμμετέχουν στα κοινά του δήμου, για να

μπορούμε να οργανώνουμε πιο μεθοδευμένα τους αγώνες

μας και τις παρεμβάσεις μας στο δημοτικό συμβούλιο, και

να πετυχαίνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην

αντιμετώπιση των προβλημάτων του δήμου σε όφελος της

κοινωνίας, του πολιτισμού και του φυσικού  περιβάλλον-

τος.

γ) Γνωρίζουμε ότι το εγχείρημά μας έχει αρκετές δυσκο-

λίες, όπως και κάθε καινούργιο εγχείρημα. Πολύ περισσό-

τερο που τα κόμματα, και οι δημοτικές παρατάξεις που

φανερά ή καλυμμένα βρίσκονται πίσω από αυτά επηρεά-

ζουν ακόμη σημαντικά πολύ μεγάλο μέρος των συμπολι-

τών μας

ε) Εμείς απευθυνόμαστε κυρίως σε πολίτες που αμφισβη-

τούν το σημερινό καθεστώς, γιατί κατανοούν ότι όχι μόνο

δεν έχει να προσφέρει τίποτε καινούργιο, αλλά αντίθετα,

εξυπηρετεί τα συμφέροντα λίγων και όχι τις πραγματικές

ανάγκες των πολλών.

ζ) Με τις σκέψεις αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την προ-

σπάθεια μας και να συναντηθούμε ξανά προκειμένου να

συζητήσουμε και να καταλήξουμε στο πλαίσιο αρχών της

νέας κίνησης. Η συζήτηση θα γίνει με βάση το σχέδιο του

κειμένου αρχών που είχε ετοιμάσει η πρώτη ομάδα πρω-

τοβουλίας πολιτών.

Το σχέδιο αυτό θα βοηθήσει πολύ την προσπάθειά μας, αν

το μελετήσουμε όλοι και όλες καλά και διατυπώσουμε τις

παρατηρήσεις μας.

Η δεύτερη συνάντηση θα γίνει το Σάββατο 2 Φε-

βρουαρίου στις 5μμ, στην Πνευματική Εστία της

Βούλας

Για πληροφορίες:

Άννα Καλουμένου 6944207403

Βαγγέλης Μεϊντάνης 6944528244

Άννα Σκουλούδη 6972200434

Συνεχίζεται η “Ανοιχτή 

Συνέλευση” στα 3Β

ΚΑΛΕΣΜΑ στην ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

Η  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  Β.Β.Β., θα

πραγματοποιήσει την 16η ανοιχτή γενική συνέ-

λευση,  την  Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019  και ώρα

10.30  πμ, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας

Βούλας (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστα-

σης, Βούλας).
Η  προτεινόμενη ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:

· Σύντομη ενημέρωση για τα επίκαιρα θέματα του Δήμου.

· Εγγραφή  νέων  μελών – εκκρεμή αιτήματα.

· Απολογισμό των οικονομικών της κίνησης και της λει-

τουργίας και διαχείρισης των μέσων διαλόγου και επικοι-

νωνίας.

· Έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας για την κατάρτιση

ψηφοδελτίου και την εκλογή  του/της  επικεφαλής.

· Η παρουσία μελών και φίλων είναι απαραίτητη για να συ-

νεχιστεί η συνεχής και  δυναμική πορεία της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

Το  Συντονιστικό  της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
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Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 80 38 625
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Υγείας,
ανακοινώνουν την έναρξη της παράτασης για το «Ει-
δικό Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέρ-

γων στον Δημόσιο Τομέα της
Υγείας», μετά την δημοσί-
ευση της Κοινής Υπουργικής
Απόφαση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. 
Η παράταση του προγράμμα-
τος για ακόμη 12 μήνες
αφορά 3.802 εργαζόμενους,

έτσι ώστε αυτοί να συνεχίσουν την πολύτιμη συνει-
σφορά τους στον ευαίσθητο τομέα της Δημόσιας
Υγείας. 

Ειδικότερα, η έναρξη του 12μηνου είναι προγραμμα-
τισμένη για 2.865 εκ των εργαζομένων από τον Φε-
βρουάριο έως τον Μάιο του 2019 και για τους
υπόλοιπους 937 εργαζόμενους για τον Νοέμβριο του

2019, ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 60 εκατ.
ευρώ. 
Οι εργαζόμενοι απασχολούνται σήμερα σε όλο το
φάσμα των μονάδων της του δημόσιου συστήματος
υγείας: Πανεπιστημιακά και Γενικά Νοσοκομεία, Κεν-
τρική Υπηρεσία του Υπουργείου, Κέντρα Υγείας, Μο-
νάδες ΠΕΔΥ, Περιφερειακά (και Πολυδύναμα)
Ιατρεία, καθώς και στους εποπτευόμενους φορείς:
ΕΟΠΠΥ, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΕΟΦ, ΕΚΕΑ, ΕΚΑΒ.
Υπενθυμίζεται από το Υπουργείο ότι οι ακαθάριστες
μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων αντιστοιχούν:
α) για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087,00 ευρώ, 
β) για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032,00 ευρώ, 
γ) για την κατηγορία Δ.Ε. έως τα 853,00 ευρώ, 
δ) για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775,00 ευρώ. 
Οι αποδοχές αυτές προσαυξάνονται με τα προβλεπό-
μενα ανά ειδικότητα επιδόματα (επικίνδυνης και αν-
θυγιεινής εργασίας, νυχτερινής εργάσιμων ημερών,
νυχτερινής και ημερήσιας Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών, εφημεριών).

«Παράταση στο Πρόγραμμα 

Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων

του Δημόσιου Τομέα Υγείας»
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Το κοιλιακό φούσκωμα είναι μια αίσθηση διόγκωσης της

κοιλιάς. Οφείλεται κυρίως σε διαταραχή της φυσιολογικής

κινητικότητας δημιουργώντας αυξημένα αέρια.

Ο αέρας στο έντερο είναι ένα μείγμα από διαφορετικά συ-

στατικά που μπορεί να δημιουργούνται από αυξημένη κα-

τάποση αέρα, αυξημένη παραγωγή η μειωμένη

απορρόφηση εξαιτίας απόφραξης. Αυξημένα αέρια δημι-

ουργούν φούσκωμα όπως επίσης άλλα συμπτώματα όπως

αυξημένη αποβολή αερίων από τον πρωκτό η ερυγές (ρέ-

ψιμο).

Εάν η κοιλιά είναι ορατά διογκωμένη σε συνδυασμό με φού-

σκωμα είναι πιο πιθανό ότι υπάρχει κάποια οργανική νόσος,

παρά λειτουργική που δημιουργεί τα συμπτώματα. Το φού-

σκωμα συσχετίζεται συχνά με κοιλιακό πόνο, που μπορεί να

ανακουφίζεται με την αποβολή αερίων ή κοπράνων.

Ποιες οι αιτίες του κοιλιακού φουσκώματος;

Το κοιλιακό φούσκωμα μπορεί να είναι εκδήλωση πολλών

διαταραχών, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι σο-

βαρές και είναι αποτέλεσμα διαταραχής της γαστρεντερι-

κής λειτουργίας. μερικά συχνά αίτια αναφέρονται

παρακάτω.

• Δίαιτα: To σώμα μας κάνει πολύ καιρό να διασπάσει και

να αποβάλλει το λίπος από το σώμα. Πολύ λίπος στη δίαιτα

προκαλεί επεισόδια φουσκωμάτων. Άλλα τρόφιμα προκα-

λούν φούσκωμα εξαιτίας αυξημένης παραγωγής αερίων.

Αυτά τα τρόφιμα είναι το κουνουπίδι τα λάχανα τα φασόλια

και οι ωμές σαλάτες.

• Σύνδρομο δυσαπορρόφησης

Μια σειρά από διαταραχές υπάρχουν όταν το σώμα δεν

μπορεί να διασπάσει και να απορροφήσει μερικά συστατικά

των τροφών. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα συστατικά που

παραμένουν παραπάνω παράγουν αέρια εξαιτίας μερικών

χημικών αντιδράσεων ;h εξαιτίας των καλών μικροβίων στο

παχύ, που προσπαθούν σκληρά για τη διάσπαση αυτών των

συστατικών. Μη ανοχή στη λακτόζη, κοιλιοκάκη και άλλες

δυσανεξίες σε τρόφιμα είναι παραδείγματα διαταραχών

που προκαλούν συμπτώματα με αυτούς τους μηχανισμούς.

• Κατάποση αέρα 

Εάν καταπίνεται μεγάλες ποσότητες αέρα το έντερο σας

έχει πρόβλημα απορρόφησης η αποβολής του από το σώμα

σας αρκετά γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι μένει στο σώμα

σας και δημιουργεί τι αίσθημα του φουσκωμάτων . Άγχος

η νευρικότητα, γρήγορο φαγητό, αναψυκτικά, κατάποση με

καλαμάκι η μάσημα μαστίχας προκαλούν αυξημένη κατά-

ποση αέρα.

• Ευερέθιστο έντερο

Είναι μια συνηθισμένη διαταραχή που οι ασθενείς έχουν

επεισόδια εναλλαγής δυσκοιλιότητας και διάρροιας. Κοι-

λιακό φούσκωμα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συμπτώ-

ματα της διάγνωσης.

• Μερική απόφραξη εντέρου Μια απόφραξη σε κάποιο ση-

μείο του εντέρου εμποδίζει τη μεταφορά τροφής και μπορεί

να οδηγήσει σε φούσκωμα.

• Δυσκοιλιότητα: Χαρακτηρίζεται με μείωση της συχνό-

τητας των κενώσεων και μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα

• Έμμηνη ρύση: Το φούσκωμα είναι συχνό σε γυναίκες

στην περίοδο της έμμηνης ρύσης η είναι μέρος του προεμ-

μηνηρισιακού συνδρόμου.

• Άλλα αίτια: Πολύ σπάνια, το φούσκωμα μπορεί να οφεί-

λεται σε πολύ πιο σοβαρή νόσος έτσι είναι αναγκαίο να μι-

λήσετε για τα συμπτώματά σας με το γιατρό σας. 

Έλεγχος της κοιλιακής διάτασης.

Εάν έχετε κοιλιακή διάταση είναι σημαντικό να σας δει για-

τρός για να αποκλείσει οτι δε υπάρχει κάτι σοβαρό. 

Τι μπορείς να κάνεις για να το αντιμετωπίσεις:

• Κατανάλωσε πολλά υγρά και πιο συγκεκριμένα αρκετό

νερό. Όσο αφυδατωμένος είναι ένας οργανισμός, τόσο πε-

ρισσότερη κατακράτηση παρατηρείται και άρα το φού-

σκωμα είναι αναπόφευκτο.

• Αποφεύγεις την κατανάλωση ανθρακούχων ποτών.  •

Τροφές, ενισχυμένες σε προβιοτικά, τα προβιοτικά (βακτή-

ρια) συμβάλλουν στη διάσπαση των σακχάρων και των

πρωτεϊνών, και διευκολύνουν την πέψη.

Μείωση κατανάλωσης άλατος

• Τροφές ενισχυμένες σε κάλιο, όπως ντομάτα, αγγούρι,

μπανάνα κλπ. Συμβάλλουν στην διατήρηση της ισορροπίας

των υγρών και κατά συνέπεια στην αποφυγή της κατακρά-

τησης.

Ακόμη, προτείνεται:
• η μείωση των μεγάλων και υπερβολικά λιπαρών γευμάτων,  •

η διατήρηση του φυσιολογικού σωματικού βάρους,

• η μείωση της κατανάλωσης αεριούχων ποτών και αλκοόλ,

• η συστηματική χρήση τροφίμων με προβιοτικά.  

• το αργό μάσημα της τροφής με κλειστό στόμα,  

• η πόση αφεψημάτων με γλυκάνισο ή φασκόμηλο μετά απο

το γεύμα.

• ο περιορισμός της κατανάλωσης γαλακτοκομικών, σόγιας,

καλαμποκιού, αγγουριού, πιπεριάς, ραπανακιών, ρεβιθιών,

φακής, μήλων

• η αποφυγή βρώσης μπρόκολου, κουνουπιδιού, λάχανου γε-

νικώς, ωμών κρεμμυδιών, φασολιών, μπιζελιών

Ξενοφών Τσούκαλης, Μ.D., medlabnews.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας

για την έγκριση ενδοφλέβιας χορή-

γησης βιολογικών παραγόντων από

τα Κέντρα Υγείας, στις 17 Ιανουα-

ρίου 2019, αποτελεί δικαίωση για

ακόμη μία φορά για την Ελληνική

Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α).

Σύμφωνα με την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, η από-

φαση αυτή αποτελεί σημαντική υπη-

ρεσία για τη χώρα. Ενισχύει την

περιφέρεια, προσφέρει βοήθεια

στους πολίτες και τέλος  προάγει

και αναβαθμίζει τα Κέντρα Υγείας.

H ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., αρχικά με   επιστολή

της στις 31 Μαρτίου 2017, προς τον

Υπουργό Υγείας, τον Αναπληρωτή

Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα

του Υπουργείου Υγείας και αργό-

τερα σε συναντήσεις της με την πο-

λιτική ηγεσία του Υπουργείου,

εξέφρασε την σοβαρότητα του θέ-

ματος της έγχυσης φαρμάκων σε

χρόνιους ασθενείς και την ανα-

γκαιότητα να γίνονται σε οργανω-

μένες μονάδεςΠρωτοβάθμιας

περίθαλψης καθώς η διαδικασία

είναι κοστοβόρα και επιβαρύνει το

σύστημα υγείας και τον ασθενή

λόγω των μετακινήσεων.

Η Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, Αθανα-

σία Παππά αναφέρει στην επιστολή

«Οι εγχύσεις μπορούν να λαμβά-
νουν χώρα και σε οργανωμένες μο-

νάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης,
όπως τα Κέντρα Υγείας. Τα Κέντρα
Υγείας είναι εξοπλισμένα και με εκ-
παιδευμένο προσωπικό στην αντιμε-
τώπιση του επείγοντους
περιστατικού, ενώ πρακτικώς δια-
χειρίζονται τα χρόνια περιστατικά
προκειμένου να περιοριστεί η προ-
σέλευση των χρονίως πασχόντων
στα τριτοβάθμεια νοσοκομεία»
«Η βραχύχρονη ενημέρωση στις ιδιαι-

τερότητες των βιολογικών παραγόν-

των  του προσωπικού των Κέντρων

Υγείας στην αντιμετώπιση ειδικά των

άμεσων ανεπιθύμητων δράσεων των

αντιρευματικών φαρμάκων είναι ση-

μαντική».

Φούσκωμα, πρήξιμο κοιλιάς. Πού οφείλεται ο τυμπανισμός;

Ναι στην ενδοφλέβια χορήγηση βιολογικών

παραγόντων από τα Κέντρα Υγείας
Δικαίωση για την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α με απόφαση του Υπουργείου 
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Mε την παρουσία όλων των αθλη-

τών, μικρών & μεγάλων καθώς και

μελών της Δημοτικής Αρχής του

Δήμου Κρωπίας, κόπηκε η Πρωτο-

χρονιάτικη Πίτα του Ομίλου Αντι-

σφαίρισης Κορωπίου, την Κυριακή

20 Ιανουαρίου 2019.

Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετι-

σμούς  οι ιδρυτές του Ομίλου,

Κων/νος Καραπαναγιώτης & Λάμ-

προς Κόγκας, αλλά παρουσίασαν

και μία  ανασκόπηση της πορείας,

στα είκοσι χρόνια (1999 - 2019).

Ακολούθησε ο Νέος Πρόεδρος

του Ομίλου Αδάμ Κωνσταντίνος ο

οποίος ανακοίνωσε το Νέο Διοικη-

τικό Συμβούλιο που αποτελείται

από τους:

Πρόεδρος : Αδάμ Κωνσταντίνος 

Αντιπρόεδρος : Δαλαμβέλας Γεώρ-

γιος

Γραμματέας : Ζιαγκοβά Αμαλία 

Ταμίας : Πολίτης Βίκτωρας 

Έφορος :Αθανάτου Σπυριδούλα

Σύμβουλοι : Βασιλείου Ελένη, Κα-

ραφωτιά Λαμπρινή 

Την πίτα έκοψε ο δήμαρχος Δημή-

τριος Κιούσης, ενώ παρευρέθηκαν

και οι αντιδήμαρχοι Ντούνης Αν-

δρέα, Γρίβας Θεόδωρος, Πολίτης

Παναγιώτης, ο πρόεδρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Γιαννάκος Νι-

κόλαος και ο πρόεδρος του ΚΕΔ

Κωνσταντάρας Κων/νος  

Τρία φλουριά είχε η πίτα και δώθη-

καν δώρα στους τυχερούς.

Στο τέλος οι μικροί αθλητές πήραν

μέρος σε αγώνες & παρακολούθη-

σαν τον αγώνα Τέννις,Τσιτσιπάς

vs Federer, που έκανε όλους τους

Έλληνες υπερήφανους.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα από τον Ομιλο Αντισφαίρισης Κορωπίου

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

«Cheerleading»

Το Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός του Δήμου Κρωπίας, εισάγει για

πρώτη φορά, παιδικά και εφηβικά τμήματα αθλητικού

ομαδικού χορού Cheerleading (6-13 ετών και 14+)

από την Ελένη Δημητρίου, ειδική προπονήτρια.

Τα μαθήματα ξεκινούν, Σάββατο 2 Φεβρουαρίου

2019, ώρες 11:00-12:00, στο Μέγαρο «Ιωάννη Γκιόκα»

Λεωφ. Βασ. Κων/νου 160 & Πτεράρχου Ιωάννη Γκιόκα 1. 

Eγγραφές :  κιν.: 6976 27 75 75. 

ΤΕΝΙΣ - ΟΠΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ο Τσιτσιπάς προσπάθησε αλλά δεν  

τα κατάφερε κόντρα στον Ναδάλ 

Στα ημιτελικά ολοκληρώθηκε η εκπληκτική παρουσία του

Στέφανου Τσιτσιπά στο Αυστραλιανό Όπεν. Ο πρώτος Έλ-

ληνας τενίστας που έφτασε στην τετράδα ενός γκραν

σλαμ, ηττήθηκε με 3-0 από έναν μεγάλο άσο και σαφώς

ανώτερον στο παιχνίδι, τον Ράφαελ Ναδάλ. Ο 32χρονος

Ισπανός άσος, κάτοχος 17 τίτλων γκραν σλαμ, δεν άφησε

πολλά περιθώρια στον αντίπαλό του και προκρίθηκε στον

τελικό.

Στο πρώτο σετ του ημιτελικού, ο Ναδάλ έσπασε δύο φορές

το σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά και το πήρε με 6-2. Στο

δεύτερο σετ έσπασε μια φορά το σερβίς του Έλληνα τενί-

στα και το πήρε με 6-4 και στο τρίτο σετ ήταν σαρωτικός

και το πήρε με 6-0.

Πρωτιά, του 2019 οι Κορασίδες 

Yδαατοσφαίρισης του ΝΟΒ

Το πρώτο Κύπελλο του 2019 για το Ναυτικό Όμιλο Βου-

λιαγμένης ήρθε από τις Κορασίδες της Υδατοσφαίρισης,

οι οποίες κατέκτησαν το Τουρνουά Κορασίδων U16 που διε-

ξήχθη στο Βόλο από 18-20/01/2019.

Η ομάδα που έκανε υπερήφανο τον κόσμο του ΝΟΒ και

έφερε το πρώτο Κύπελλο ήταν οι:

Λυδία Μαυρωτά,     Τίνα Καϊάφα
Δέσποινα Καλογεροπούλου, Στεφανία Σάντα
Θωμαΐς Μουστακαρία,    Μαριτίνα Κασιδόκωστα
Αλεξάνδρα Καλαϊτζή,    Μαριτίνα Καπνίση
Τζώρτζια Πάγκαλου,    Δέσποινα Ανδρεάδη
Χριστίνα Κοσμά,    Όλγα Αντωνιάδη
Δανάη Μάμαλη,    Ελισάβετ Χέλμη
Νίκη Πιοβάν,    Λυδία Κατσώνη

Οι γυναίκες στη Σλοβακία στο Euro League

Η ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών του Ν.Ο. Βουλιαγμένης

βρίσκεται ήδη στο Kosice της Σλοβακίας, προκειμένου να

συμμετέχει στην 1η προκριματική φάση της  Euro league,

για το διάστημα 23-27 Ιανουαρίου 2019.

Η προπονήτρια Αλεξία Καμμένου, με όλες τις αθλήτριες

στην διάθεσή της, έχει μοναδικό στόχο την κατάκτηση μίας

εκ των δύο προνομιούχων θέσεων που οδηγούν στο Final

Four της διοργάνωσης.

Η ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ Βούλας
καλεί στην πίτα

Η ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ Βούλας, προσκαλεί στην κοπή της

Πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 3 Φεβρουα-

ρίου 2019 στις 11.30 στο μικρό κλειστό γυμναστή-

ριο Βούλας ( Λυκούργου & Ξενοφώντος).



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             26  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 -  ΣΕΛΙΔΑ 23

...στο κύλισμα της μπάλας

ΒΟΛΕΪ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Επιστροφή στις υψηλές προσδοκίες

για άνδρες και γυναίκες

Το ακριβό τίμημα της επιτυχίας

Ηταν λίγες μέρες πριν από την επίσημη έναρξη του φετινού

Αυστραλιανού «Οpen», παραδοσιακά πρώτου τουρνουά

τένις κατηγορίας Grand Slam της χρονιάς και το οποίο διε-

ξάγεται αυτές τις μέρες, όταν ένα από τα μεγαλύτερα ονό-

ματα στο χώρο του αθλήματος, ο 31χρονος Βρετανός Αντι

Μάρεϊ, σε επίσημη συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε την από-

συρσή του από την ενεργό δράση, προκαλώντας αίσθηση.

Αναλύοντας τους λόγους της συγκεκριμένης απόφασης, μί-

λησε για τους αφόρητους πόνους στο ισχίο, εδώ και δυο

χρόνια και για την κόπωση, ψυχολογική και σωματική, από

τις πολλές εγχειρήσεις στις οποίες έχει υποβληθεί τα τε-

λευταία χρόνια, παράλληλα με τις μακροχρόνιες και επίπο-

νες θεραπείες.

«Μπορώ να παίξω, όμως μέχρι ένα σημείο. Ο πόνος δεν με

αφήνει να παίξω όσο θέλω. Δεν με αφήνει να απολαύσω

την προπόνηση, δεν με αφήνει να απολαύσω τον αγώνα.

Θέλω να σταματήσω την καριέρα μου στο φετινό Wimble-

don, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν είμαι ικανός να παίζω

μέχρι τότε. Παλεύω με τους δαίμονές μου, με τον πόνο»,

δήλωσε ο κάτοχος δύο Ολυμπιακών μεταλλίων και τριών

τίτλων Grand Slam. Λίγες μέρες αργότερα, ο Μάρεϊ αγωνί-

στηκε στο Αυστραλιανό «Open», όπου αποχαιρέτησε πρό-

ωρα την διοργάνωση, αφού αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο

από τον Ισπανό Μπαουτίστα Αργκούτ (Νο 25 στην παγκό-

σμια κατάταξη) με 3-2 σετ.

Λίγες βδομάδες πριν από τις ανακοινώσεις του Μάρεϊ, σε

μια άλλη περίπτωση, ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα

της αμερικανικής γυναικείας κολύμβησης, η Μίσι Φράνκλιν,

ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση

μόλις στα 23 της χρόνια, στέλνοντας σχετική επιστολή στο

αθλητικό δίκτυο ESPN. Η είδηση «τάραξε τα νερά» της

παγκόσμιας κολύμβησης και όχι μόνο, καθώς η Φράνκλιν

μετρούσε ήδη 6 Ολυμπιακά μετάλλια (τα 5 χρυσά) και άλλα

15 σε παγκόσμια πρωταθλήματα (τα 11 χρυσά), που της

προσέδωσαν το παρατσούκλι του «θηλυκού Φελπς». Ως

αιτία για την πρόωρη απόσυρσή της ανέφερε τους έντο-

νους πόνους από τους πολλούς τραυματισμούς από το

2016, ενώ είχε ήδη υποβληθεί σε δύο επεμβάσεις στους

ώμους.

Ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αποκαλύψεις

της Φράνκλιν για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη

μετά την αποτυχία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

«Γύρισα στις προπονήσεις, αλλά άρχισα να εκνευρίζομαι,
γιατί οι επεμβάσεις δεν βοήθησαν καθόλου. Πίστευα πως
θα μπορέσω να επιστρέψω σε τοπ επίπεδο, αλλά ο πόνος
έγινε ακόμα πιο έντονος. Ηταν μεγάλο το διάστημα αποχής
πλέον, και μόλις άκουσα ξανά τη λέξη επέμβαση, είπα "αρ-
κετά"», ανέφερε μεταξύ άλλων στην επιστολή της.

Σωματική και ψυχολογική καταπόνηση

Τα δύο παραπάνω περιστατικά έρχονται να προστεθούν στη

λίστα με αθλητές ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου οι οποίοι εγ-

κατέλειψαν πρόωρα την ενεργό δράση, εξαιτίας σωματικών

ή και ψυχολογικών προβλημάτων. Ειδικά μάλιστα στη δεύ-

τερη περίπτωση, η κολύμβηση φαίνεται να κατέχει τα πρω-

τεία, αφού τα τελευταία χρόνια αποχώρησαν μια σειρά από

μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως ο Αμερικανός Μάικλ

Φελπς (26 Ολυμπιακά μετάλλια, 22 χρυσά), ο Αυστραλός

Ιαν Θορπ (5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια) και η Αμερικανίδα

Αμάντα Μπίαρντ (7 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια), αποκαλύ-

πτοντας παράλληλα το πρόβλημα της κατάθλιψης.

Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και σε άλλα αθλήματα

(στίβο, ποδόσφαιρο κ.α.), πολλές φορές με μοιραία αποτε-

λέσματα για τη ζωή του αθλητή. Πολλές είναι επίσης οι πε-

ριπτώσεις σοβαρών τραυματισμών, με συνέπειες στην

καριέρα ή και στη μετέπειτα σωματική υγεία των αθλητών,

κυρίως στα ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ,

βόλεϊ, χάντμπολ, χόκεϊ).

Μοιραίες οι λογικές του κέρδους
Οι επιπτώσεις του έντονου πρωταθλητισμού στη σωματική

και ψυχική υγεία πλήθους αθλητών, είτε κατά τη διάρκεια

της καριέρας τους είτε μετά το τέλος της, έχουν τη ρίζα

τους ακριβώς στις λογικές του αθλητισμού - εμπορεύμα-

τος, όπου στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήματος

υπέρτατος νόμος είναι το κέρδος. Και στον αθλητισμό κέρ-

δος αποφέρει μόνο η επιτυχία, το κυνήγι της οποίας γίνεται

αυτοσκοπός, μέσω ενός αδυσώπητου ανταγωνισμού (και

όχι συναγωνισμού), επιφέροντας την ανάλογη πίεση σε

αθλητές, προπονητές κ.λπ.

Δεμένοι με «χρυσά» συμβόλαια, αποτελούν μέρος του οι-

κοδομήματος και φυσικά των πρακτικών που αυτό επιτάσ-

σει και οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν με τις πραγματικές

αξίες του αθλητισμού, δηλαδή την καλλιέργεια της ψυχικής

και σωματικής υγείας των αθλητών, την ανάπτυξη της προ-

σωπικότητας, τον συναγωνισμό και την άμιλλα, τη συνα-

δελφικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια μια σειρά από

ιατρικές έρευνες, τόσο για τα ψυχικά νοσήματα όσο και για

τους σοβαρούς τραυματισμούς στον αθλητισμό, συνδέουν

τα παραπάνω με τις περιπτώσεις που η ενασχόληση με ένα

άθλημα αρχίζει σε μικρή ηλικία. Οπως διαπιστώνεται σε

πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα αθλητών που θεωρήθηκαν

ταλέντα, απουσίαζαν πλήρως οι προϋποθέσεις ανάπτυξης

μιας πολύπλευρης και ισορροπημένης προσωπικότητας και

σταδιακής ψυχικής και σωματικής ωρίμανσης. Αντίθετα, κυ-

ριαρχούσαν οι λογικές της «βουτιάς στα βαθιά», της ανα-

ζήτησης της γρήγορης επιτυχίας και διάκρισης, με

αποτέλεσμα τη ψυχολογική και σωματική καταπόνηση.

Από τα τέλη, της δεκαετίας του ’70 ταυτόχρονα με την επαγ-

γελματοποίηση του  Ελληνικού Ποδοσφαίρου είχαμε αρχίσει

να επισημαίνουμε ότι η προσπάθεια του Μεγάλου Κεφαλαίου

– της Άρχουσας Τάξης, για την προώθηση των αναβολικών

στον υψηλό Αθλητισμό με στόχο τα ΚΕΡΔΗ θα καταστρέψει

το αθλητικό ιδεώδες, αλλά και τους αθλητές.

Σήμερα επαληθευόμαστε, διαβάζοντας την κατάσταση με-

γάλων αθλητών, που αποχωρούν με τεράστια προβλήματα,

ψυχικά και οργανικά, και τη διακίνηση των αναβολικών που

έχουν γίνει ...καραμέλες.

Σήμερα μέσα από τον Αθλητισμό (τα ΣΠΟΡ) μετά  την Εμ-

πορευματοποίηση/ Επαγγελματοποίηση όλων των Ολυμ-

πιακών Αθλημάτων διακινούνται  δίς. Θα αφήσει ποτέ το

Κεφάλαιο που είναι ο Ιδιοκτήτης – διακινητής ΟΧΙ μόνο των

Ναρκωτικών – Αναβολικών να του φύγουν  από τα χέρια τέ-

τοια  ΠΛΟΥΤΗ που του εξασφαλίζουν ακόμα περισσότερη

επιρροή στην  Κοινωνία – Οικονομία – Πολιτική;;;; Αν είναι

δυνατόν… 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Φουριόζοι Ολυμπιακός και ΑΕΚ, 

«θρίλερ» στην Τρίπολη

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που χαμογέλασαν σφραγίζοντας

το εισιτήριο της πρόκρισης στα προημιτελικά (23.1.19) στο

δεύτερο μέρος των ρεβάνς για τους «16» του Κυπέλλου,

όπου ξεχώρισε η συναρπαστική αναμέτρηση στην Τρίπολη

με τα 8 γκολ.

Στην πιο ενδιαφέρουσα κόντρα του προγράμματος εξαιτίας

και του 0-0 στα Πηγάδια, ο Ολυμπιακός στο Φάληρο νίκησε

3-1 την Ξάνθη και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Οι «ερυ-

θρόλευκοι» ήταν καλύτεροι στην κυκλοφορία και την τελική

προσπάθεια.  

Με τη φόρα των καλών εμφανίσεων στο πρωτάθλημα, η

ΑΕΚ συνέχισε ανάλογα και στο Κύπελλο νικώντας στο

ΟΑΚΑ τον Κισσαμικό με 5-0 στη ρεβάνς της ισοπαλίας (1-

1) στην Κρήτη. Οι γηπεδούχοι με πρωταγωνιστή τον Γκάλο

και την παρουσία του νεοαποκτηθέντα Κρίστισιτς στη βα-

σική ενδεκάδα ήταν σε γενικές γραμμές καλύτεροι από

τους αντιπάλους τους, καθάρισαν από νωρίς, προηγήθηκαν

με 3-0 (Γκάλο 20', Κρίστισιτς 27', Μάνταλος 57' πέν.) ενώ

στα τελευταία λεπτά ήρθαν δύο ακόμα γκολ από τον Λιβά-

για (78', 81').

Ματς - θρίλερ έγινε στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας πήρε

την πρόκριση μετά τη νίκη με 5-3 επί της ΑΕΛ ανατρέπον-

τας την ήττα του με 3-2 στον πρώτο αγώνα. Το παιχνίδι

ήταν συναρπαστικό σε εξέλιξη και εναλλαγή συναισθημά-

των με έξι γκολ σε ένα 30λεπτο στο β' μέρος. Ο Αστέρας

προηγήθηκε με 3-1 αλλά η ΑΕΛ κατάφερε να ισοφαρίσει σε

3-3 με τον πρώτο να απαντάει στο φινάλε με δύο ακόμα

γκολ φθάνοντας στην πανηγυρική πρόκριση. Τα γκολ για

τους γηπεδούχους σημείωσαν οι: Ζίζιτς (7' αυτ.), Ανχελ

(40'), Βαλιέντε (58'), Καλτσάς (75'), Φερνάντεθ (85'). Για την

ΑΕΛ σκόραραν οι: Ακόστα (52'), Σικάφκα (60'), Γκοϊκόβιτς

(77').

Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος με τον αέρα της πρώτης του

εκτός έδρας νίκης με 3-0 επικράτησε ξανά του Απόλλωνα

Σμύρνης με 2-1 σφραγίζοντας το εισιτήριο για την οκτάδα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τους Μούγιακιτς (6'),

Μπρούνο (63') ενώ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον

Βάρκα (67').

ΧΑΝΤΜΠΟΛ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Στα φαβορί το προβάδισμα

Σημαντικό βήμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου στο

χάντμπολ έκανε ο Ολυμπιακός, που στο κλειστό του Ρέντη

νίκησε 32-24 τον ΠΑΟΚ, στον πρώτο αγώνα μεταξύ των

δύο ομάδων για την ημιτελική φάση της διοργάνωσης. Ετσι

οι ερυθρόλευκοι πηγαίνουν στον επαναληπτικό της Πυ-

λαίας με «μαξιλαράκι» 8 γκολ, κατάσταση που καλείται να

ανατρέψει ο «Δικέφαλος του Βορρά». Σημαντικό προβάδι-

σμα για τον τελικό ενόψει της ρεβάνς πήρε και η ΑΕΚ, που

για τον έτερο ημιτελικό νίκησε 26-16 τον Διομήδη Αργους

στην έδρα της, στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Ζωντανός... με περίπατο

Χωρίς να συναντήσει προβλήματα και πετυχαίνοντας μία

από τις μεγαλύτερες σε έκταση ευρωπαϊκές νίκες, ο ΠΑΟΚ

επιβλήθηκε στην Πυλαία της τσέχικης Οπάβα με 93-43 για

τη 12η αγωνιστική του 3ου ομίλου στο FIBA Champions

League. Eτσι, με απολογισμό πλέον 7 νίκες - 5 ήττες παρα-

μένει εντός της πρώτης τετράδας κρατώντας ζωντανές τις

ελπίδες για πρόκριση στον επόμενο γύρο. 

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




