
22ο € Τιμητική διάκριση 

Δεν έχεις Όλυμπε, θεούς, 
μηδέ λεβέντες Όσσα,
Ραγιάδες έχεις, μάνα γη, 
σκυφτούς για το χαράτσι  (...)
των Ευρωπαίων περίγελα 
και των αρχαίων παλιάτσοι*.

Κωστής Παλαμάς 

(«Δωδεκάλογος του Γύφτου»)

Ένας φίλος (φίλος, φίλος), μου είπε

τις προάλλες:

― Τί κάθεσαι και κουράζεσαι, και τα
γράφεις και ταράζεσαι και χαλάς τη
ζαχαρένια σου; Εσύ μιλάς με στοι-
χεία, κι ο άλλος πάει και ψηφίζει με
το κοπάδι, σαν οπαδός!...
Σκέφτηκα για άλλη μια φορά την πα-

ρατήρησή του και του είπα: 

«Οταν ένας μιλάει, εκφράζει χίλιους που σιωπούν»
Θα σου απαντήσω λοιπόν, μιας και τα διαβάζεις:

“Tαράζομαι” γιατί ανησυχώ βαθειά για την πατρίδα

μου και το λαό μας. 

Μ’ ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή η Ευρωπαϊκή Ενωση,

όπως είναι και όπως μαγειρεύεται...

Μια πρώτη διαπίστωση λοιπόν είναι ότι στις 26

Μαΐου, ενώ υποτίθεται ότι ψηφίζαμε για το Ευρω-

κοινοβούλιο και το μέλλον της Ευρώπης, παραβλέ-

φθηκε ή αποσιωπήθηκε αυτό, και ψηφίσαμε για τα

...ημιτελικά των εθνικών εκλογών.

Αντιθέτως, στις 7 Ιουλίου που ορίσθηκαν οι εκλογές

για το εθνικό Κοινοβούλιο (ή μήπως να το πω, «του

τοπικού Κοινοβουλίου του κρατιδίου Ελλάδα, των

Ενωμένων Πολιτειών Ευρώπης), θα ψηφίσουμε κατ’

ουσίαν, για το μέλλον της Ε.Ε., και δυστυχώς, όποιοι

και να βγουν από τα μεγάλα κόμματα των ευρωλιγού-

ρηδων, θα οδηγήσουν την Ελλάδα στη μείωση της

εθνικής κυριαρχίας «χάριν της ειρήνης» και λοιπών

επαίσχυντων δικαιολογιών.

Διαπιστώνω ακόμη μια μαζοχιστική τάση του ελληνι-

κού εκλογικού σώματος. Μια παραζάλη ανωριμότητας

ή ομαδικού συναισθήματος. Και τα λέω αυτά τώρα, πα-

ρατηρώντας και εξετάζοντας τ’ αποτελέσματα των

εκλογών της 26ης Μαΐου, για είκοσι ένα (21) εκπρο-

σώπους της Ελλάδος,                συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

«Μονοπάτια Πολιτισμού»

στο Μαραθώνα
Σελίδα 3

Καλαμάκι ή  Σταραμάκι;
Σελίδα 10

100 Χρόνια απ’ τη γενοκτονία

των Ποντίων  

Μαρτυρική κατάθεση ψυχής
Χρίστος Κοντοβουνήσιος

Σελίδα 16

Συνάντηση συνεργασίας...

Πατούλη - Δούρου

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

σε κλίμα συνεργασίας
Σελίδα 7

Αντικατάσταση αγωγών
ύδρευσης,
Καρελλάς
Κρωπίας

Αυτή η Ε.Ε. 

σε αριθμούς 

και ΟΥΣΙΑ!
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σεϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

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

στο Κοινοβούλιο των 751 ευρωβουλευτών, συνολικά, της

Ε.Ε.!

Αποτελούμε δηλαδή κάτι λιγότερο από το 3% του ευρω-

παϊκού κοινοβουλίου. Δηλαδή σαν κράτος – μέλος της

Ε.Ε., εάν έβαζαν τις ίδιες προϋποθέσεις που βάζουν για

ένα κόμμα, 3% - μπορεί και να τις βάλουν – δεν θα δι-

καιούμαστε καν, να εκπροσωπηθούμε!

Εμείς λοιπόν ψηφίσαμε κι εκλέξαμε αυτούς τους 21 ευ-

ρωβουλευτές, για να κάνουν τί;

Ρωτάω έναν – έναν τους ψηφοφόρους όλους αυτούς που

ψήφισαν: τους «λοιπούς» 21% και δεν εξέλεξαν ευρωβου-

λευτή, του ΚΚΕ που έβγαλε δύο (2), της Χ.Α. επίσης, του

ΚΙΝ.ΑΛ. (ΠΑΣΟΚ), του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε έξι (6) και της

Ν.Δ. βεβαίως που έβγαλε οκτώ (8), τους ρωτάω, γιατί τους

ψήφισαν; Να κάνουν τί;

Ν’ απαντήσω εγώ για λογαριασμό όλων μας κι αν κάνω

λάθος, να με διορθώσετε:

Δεν φροντίσαμε καν, στην τρανταχτή πλειοψηφία μας να

πληροφορηθούμε πού «το πάει» η Ε.Ε., που αποσκοπεί

και με ποιο τρόπο και με ποιες συνέπειες για την πατρίδα

μας και για καθέναν από μας.

Κι αφού δεν φροντίσαμε εμείς να πληροφορηθούμε γιατί

να το κάνουν οι «κακιάς ώρας» πολιτικοί μας;

Ψηφίσαμε λοιπόν για κάθε άλλο, εκτός γι’ αυτό ακριβώς

που θα ‘πρεπε να ψηφίσουμε!

Ψηφίσαμε και για τις Δημοτικές Εκλογές και για τις Περι-

φερειακές και για τις Ευρωεκλογές, γι’ αυτό ακριβώς που

ζήτησε ο «νέος», κληρονομικώ δικαιώματι, «Σωτήρας», ο

Κυρ. Μητσοτάκης: Για το πρώτο ημίχρονο των εθνικών

εκλογών, που επισπεύθηκαν για τις 7 Ιουλίου.

Και ζήτησε «πολλά γκολ» και του τα ‘δωσαν οι παλιννο-

στήσαντες και μετανοήσαντες και κινητικοί ψηφοφόροι,

με το παραπάνω! (Ένα 4% από τη Χρυσή Αυγή)

ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΜΕ για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, όπως θα

έπρεπε· όπως επιβαλλόταν.

Επιβαλλόταν, αν είχαμε συνειδητοποιήσει που μας οδηγεί

αυτή η Ε.Ε., πως μετεξελίσσεται και τι επιπτώσεις θα έχει

επάνω μας, κι απάνω στις επερχόμενες γενιές. Ευρω-

παϊκή ολοκλήρωση, όπως την εννοούν και δεν το κρύ-

βουν ορισμένοι, σημαίνει Ομοσπονδοποίηση και διάλυση

των ιστορικών εθνικών κρατών και λαών με την επικυ-

ριαρχία ενός μόνον Έθνους, του Γερμανικού ή την 

αναβίωση, αρχικά του Φράγκικου!

Κάποιοι λαοί, αν δεν έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως τι

γίνεται, όμως κάτι έχουν υποψιαστεί· διαισθανθεί ίσως, ή

έχει φροντίσει για τούτο η ηγεσία τους.

Ας ρίξουμε, γι’ αυτό, μια ματιά στ’ αποτελέσματα των 

ευρωεκλογών σε μερικές χώρες της Ε.Ε.

Γερμανία: Ταραχή και Ανατροπή και πράσσειν άλογα... 

Μεγάλες απώλειες (7,4) των Χριστιανοδημοκρατών (EDU)

της Μέρκελ κι ακόμα χειρότερα το πατατράκ (11,8) των

Σοσιαλδημορατών (SPD). Πήραν μόλις 15,8%

«Ο μεγάλος συνασπισμός» των παλαιών σικέ αντιπάλων

...«σε ελεύθερη πτώση», διαπιστώνει το πρώτο κανάλι της

κρατικής γερμανικής τηλεόρασης.

Οι Γερμανοί το’ ριξαν στους οικολόγους «Πράσινους» που

είδαν τη δύναμή τους ν’ αυξάνει εντυπωσιακά στο 20,5%.

Στη Γαλλία ήρθε πρώτη η εθνική Λεπέν με 23,31% που

μαζί με τους εθνικιστές Les Republicains (8,48%) αγγίζει

το 32%. Ο «ευρωπαϊστής Μακρόν ήρθε δεύτερος με

22,41%. Συμμετοχή 50,12%.

Στην Ελλάδα η συμμετοχή ήταν 58,76%.

Η υψηλότερη συμμετοχή παρατηρήθηκε στο Βέλγιο,

88,47% και στο Λουξεμβούργο 84,10%! Σκεφθείτε «γιατί».

Οι μικρότερες συμμετοχές, με 22,74% στη Σλοβακία, Τσε-

χία, 28,72%, Σλοβενία 28,89, Πορτογαλία 30,73%, Κροα-

τία 29,86%, Βουλγαρία 32,64%, όπου τρίτο κόμμα

αναδείχθηκε το MRF της Τουρκικής μειονότητας με 13%

περίπου. Προσοχή και στα προσεχή δικά μας!

Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο U.K. της Αγγλίας όπου

θριάμβευσε ο Φάρατζ και οι λοιποί υπέρμαχοι του Brexit η

συμμετοχή μόλις που πλησιάζει το 37%.

Ευρωσκεπτικισμός
Παίρνω τους τίτλους μόνο για μερικές χώρες:

Ιταλία: Η Λέγκα, η ακροδεξιά παράταξη του Ματέο Σαλ-

βίνι, πρώτο κόμμα με δεύτερο το αντισυστημικό συνέ-

ταιρο των 5 Αστέρων: (Ήδη άρχισαν οι τριβές με τον

Γιούνγκερ). Για “προγραμματισμένες φοροαπαλαλγές.

Στη Σλοβακία με τη μικρότερη, όπως προείπαμε συμμε-

τοχή 22,7%. Το φιλελεύθερο κόμμα της προέδρου ήρθε

πρώτο με 20% ενώ τρίτοι αναδείχθηκαν οι «ακροδεξιοί»

εθνικιστές με 12%.

Φιλανδία: Πρώτο το εθνικιστικό – ευρωσκεπτικιστικό κυ-

βερνών κόμμα εθνικού Συνασπισμού. Συμμετοχή 40,7%.

Πολωνία: Οι κυβερνώντες εθνικιστές του PiS έρχονται

πρώτοι με πάνω από 42%!

Ισπανία: Εδώ τα πράγματα είναι περισσότερο... παραδο-

σιακά. Πρώτοι έρχονται οι Σοσιαλιστές, ενώ οι Podemos

παίρνουν 10% (Αυτά παθαίνουν οι ...αριστεροί με μεγα-

λοαστικές αντιλήψεις. Η Ισπανία έχει πολλά προβλήματα,

με τους Καταλανούς και τους Βάσκους.

Πορτογαλία: Κι εδώ οι σοσιαλιστές.                                                   

Το ερώτημα είναι πόσο σοσιαλιστές είναι οι «σοσιαλι-

στές», πόσο δημοκράτες οι ...«δημοκράτες» πόσο φίλοι

της πραγματικής ελευθερίας, ως εγνωσμένης – συνειδη-

τής κοινωνικής (και φυσικής) αναγκαιότητας, είναι οι «φι-

λελεύθεροι» κι όχι απλά οπαδοί της ασυδοσίας του

κεφαλαίου. Πόσο «χριστιανοί» και «δημοκράτες» είναι τα

αρπακτικά και οι τοκογλύφοι!...

Ας μην αρκούμαστε λοιπόν μόνο στις ταμπέλες.

Με την αναφορά που κάναμε στις διάφορες ευρωπαϊκές

τάσεις είδαμε στις περισσότερες χώρες, κράτη – εταίρους

της Ε.Ε. να εκφράζεται ένας έντονος σκεπτικισμός τουλά-

χιστον, αν όχι και απέχθεια προς αυτή την Ε.Ε. που ενώ 

ξεκίνησε για μια Οικονομική συνεργασία ελεύθερων και

ανεξάρτητων κρατών, το πάει ύπουλα και σιγά – σιγά, 

με μελετημένα προσεκτικά βήματα – κι αν χρειαστεί κάνει

και πίσω και επανέρχεται, εν ευθέτω χρόνω – στην 

ομοσπονδοποίηση, όπου ιδιαίτερα τα μικρά και αδύναμα

κράτη θα απωλέσουν την ανεξαρτησία τους, «χάριν της 

ειρήνης και της ευημερίας των λαών» (που τις είδατε;)

όπως έλεγε η αλήστου μνήμης Ψαρούδα – Μπενάκη, ως

Π.τ. Βουλής, στον νεοεκλεγέντα «σοσιαλιστή» Πρόεδρο

της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.

Σ’ αυτό ακριβώς αντιδρούν οι λαοί της Ευρώπης. Στην

ύπουλη και απατηλή σταδιακή υποδούλωση των ανεξάρ-

τητων κρατών και λαών, στο μεγάλο Κεφάλαιο των ισχυ-

ρών κρατών, δηλαδή της Γερμανίας, κατά κύριο λόγο.

Κι εμείς κοιτάμε τί θα «φάμε» από τις επιδοτήσεις, τι στή-

ριξη θα δώσουν οι ξένοι, «οι ετέροι» στο κόμμα μας, πώς

θα βολευτούμε και πως θα ταξιδεύουμε με τις ταυτότητές

μας, πως μεταφέροντας όσα λεφτά θέλουμε, αν έχουμε,

και πώς θα λεγόμαστε «Ευρωπαίοι»!

Ε, μωρέ Έλληνες, Ευρωπαίοι είμαστε εμείς, πριν από

τους άλλους «Ευρωπαίους». Μα πριν απ’ όλα, είμαστε

Έλληνες και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό.

Υπερήφανοι και υπεύθυνοι με το ιστορικό βάρος που 

σηκώνουμε στους ώμους μας. 

Όχι ραγιάδες, δουλοπρεπείς, ψοφοδεείς: των λοιπών 

ευρωπαίων περίγελα. 

―――――

* Επειδή τους στίχους αυτούς του Παλαμά τους έχω επα-

ναλάβει πρόσφατα, όπως και σ’ άλλες περιπτώσεις συχνά

επαναλαμβάνομαι, αιτιολογώ, με αναφορά σοτυς στίχους

του Μαξ Μύλλερ: 

Εις την πατρίδα μου, τα καλά και τα ορθά
ανάγκη να επαναλαμβάνονται συχνά.

(Απαντα Παλαμά, τομ. Β΄, σελ. 368

Αυτή η Ε.Ε. σε αριθμούς

και ΟΥΣΙΑ!

Παράταση ισχύος διπλωμάτων για πο-
λίτες  74 ετών και άνω Σελ. 6

Εφαρμογές καταπολέμησης κουνου-
πιών στα ΒΒΒ Σελ. 6

Προσβάσεις για πεζούς και Ι.Χ. στο
Μετρό Κορωπίου Σελ. 7

Η αναγνώριση της Ελλάδος ως Ανε-
ξάρτητου κράτους - 3η Εθνοσυνέ-
λευση γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Η Θόλος της Επιδαύρου!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Σχολικός Μαραθώνιος ανακύκλω-
σης στο Κορωπί Σελ. 12

Ελληνική ανακάλυψη η επιστήμη της
ετυμολογίας Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

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

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

O
Μαραθώνας είναι γνωστός σε όλους μας. Πρω-

τίστως για την πολύ σημαντική μάχη  του 490

π.Χ. κατά των Περσών, για το μαραθώνιο δρόμο

αντοχής, που καθιερώθηκε για το “νενικήκαμεν” που

μετέφερε ο Φειδιπίδης μετά τη νίκη στο Μαραθώνα,

προς τους Αθηναίους, από τον σημερινό τύμβο μέχρι

το Καλλιμάρμαρο. Έτρεξε τη διαδρομή, όπως έχει κα-

ταγραφεί από τους ιστορικούς (Ηρόδοτος, Λουκια-

νός, Πλούταρχος) χωρίς διακοπή και μπήκε στη

Συνέλευση της Βουλής όπου αναφώνησε το “Νενική-

καμεν” και εξέπνευσε.

Σήμερα υπάρχει ο Τύμβος, εις ανάμνηση, και κάθε

χρόνο γίνεται ο Μαραθώνιος δρόμος.

Μονοπάτια περιπατητικά, ποδηλατικά, έχουν χαραχ-

θεί στην περιοχή, η οποία είναι ιδιαίτερου φυσικού

κάλλους.

Στον Τύμβο λοιπόν του Μαραθώνα, το εμβληματικό

ιστορικό τοπίο, πραγματοποιείται η τοπική τελετή

βράβευσης του Προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτι-

σμού» της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος

και Πολιτισμού με το Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Πο-

λιτιστική Κληρονομιά / Βραβείο Europa Nostra 2019,

την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 18.00.

Σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, ανοιχτή στο κοινό, ο

Εκτελεστικός Πρόεδρος της Europa Nostra Hermann

Parzinger, Πρόεδρος Prussian Cultural Heritage Foun-

dation (Διευθυντής Μουσείων Βερολίνου), θα απονεί-

μει στην ΕΛΛΕΤ το μοναδικό ευρωπαϊκό βραβείο

πολιτιστικής κληρονομιάς φέτος για την χώρα μας.

Θα προηγηθεί απαγγελία αποσπασμάτων από τον

Ηρόδοτο για την ιστορική μάχη, στα αγγλικά, από τον

Γιάννη Σιμωνίδη.

Την βράβευση θα ακολουθήσει μια σημαντική δράση

ευαισθητοποίησης, ανοιχτή σε όλους, για την αξία της

πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη «Walk for the

Heritage of Europe». Εκπρόσωποι πολιτιστικών οργα-

νώσεων από 43 χώρες της Ευρώπης που απαρτίζουν

την EUROPA NOSTRA, θα περπατήσουν στο μαγικό

τοπίο του Μαραθώνα-Σχινιά, σε ένα από τα μονοπάτια

του προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού» της

ΕΛΛΕΤ, καταλήγοντας στην ιστορική παραλία.

Με αυτόν τον τρόπο γιορτάζουν την πρόσφατη απαλ-

λαγή της ιστορικής παραλίας του Μαραθώνα από τις

αυθαίρετες ταβέρνες και κατασκευές, ένα από τα επι-

τεύγματα του πολύπλευρου, πολυετούς αγώνα της

ΕΛΛΕΤ για τον Μαραθώνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 - Τύμβος Μαραθώνα

-  18:00: Απαγγελία αποσπασμάτων από τον Ηρόδοτο

για την ιστορική μάχη.

-  18:20: Απονομή Ευρωπαϊκού Βραβείου για την Πολι-

τιστική Κληρονομιά / Βραβείου Europa Nostra 2019 στο

Πρόγραμμα Μονοπάτια Πολιτισμού της ΕΛΛΕΤ.
- 19:00: Περίπατος “Walk for the Heritage of Europe”

από την Europa Nostra (διάρκειας 30΄ - 40΄).

Το κοινό θα μεταβεί από τον Τύμβο στο σημείο εκκίνη-
σης του περιπάτου με δικό του μέσο και μπορεί να σταθ-
μεύσει στο parking του Κωπηλατοδρομίου.
Σημείο εκκίνησης περιπάτου: μετά την είσοδο του Κω-

πηλατοδρομίου, στη δεξιά πλευρά του δρόμου.

Κατάληξη στη παραλία Σχινιά - Μαραθώνα.

Όπως ανέφερε η κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων

της Europa Nostra: “Τα «Μονοπάτια Πολιτισμού» απο-
τελούν εξαιρετικό παράδειγμα ενσωμάτωσης της πο-

λιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού τοπίου. Το
έργο έχει μια μεγάλη κοινοτική βάση που περιλαμβά-
νει πολλούς τοπικούς δήμους και τοπικές οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών”[..]. “Υπογραμμίζεται η ση-
μασία της συντήρησης των διαδρομών από την
πλευρά της τοπικής κοινωνίας και ενισχύεται η συμ-
βολή της στην οικονομική βιωσιμότητα και την ανά-
πτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Το έργο
συνδυάζει τη φιλοσοφία της ευεξίας με την ιστορία,
την πολιτιστική κληρονομιά, τη βιοποικιλότητα και
το τοπίο και υπογραμμίζει σημαντικούς δεσμούς με-
ταξύ του πολιτισμού και της φύσης”.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ για το Πρόγραμμα 
Το Πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού» είναι ένα ολοκληρω-

μένο, πολυεπιστημονικό πρόγραμμα επιλογής, συντήρησης, κα-

θαρισμού, σηματοδότησης και σύνδεσης δημόσιων μονοπατιών σε

περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής σημασίας

στην Ελλάδα. Η γεωγραφική του έκταση είναι τεράστια, με συνο-

λικά 658 χλμ. αποκατεστημένων περιπατητικών και ποδηλατικών

διαδρομών, πολλές από τις οποίες χρονολογούνται στην αρχαία

και μεσαιωνική εποχή, σε 13 περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, υλοποιείται με σχετικά μέτρια

επένδυση σε σχέση με τα πολλαπλά, μετρήσιμα οφέλη. Συγκεν-

τρώνει επιστήμονες από πολλούς τομείς (γεωγράφους, αρχαιολό-

γους, ιστορικούς, δασκάλους, ορνιθολόγους), θεσμικούς

παράγοντες και εκπροσώπους των επιχειρηματικών και τουριστι-

κών βιομηχανιών. Το πρόγραμμα, διευρύνει την τουριστική πε-

ρίοδο, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, βελτιώνει την υγεία και

την ποιότητα ζωής των τοπικών πληθυσμών και προβάλλει την

παραγωγή τοπικών προϊόντων σε κάθε περιοχή.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ενδιαφερόμενο χώρο με ένα

γραπτό αίτημα από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης -Πε-

ριφέρειες ή Δήμους- οι οποίοι προσφέρουν την στήριξή τους

(συνήθως σε είδος / εργασία) ως την ολοκλήρωση τού έργου

και στη συνέχεια αναλαμβάνουν την συντήρησή του.

www.monopatiapolitismou.gr

«Μονοπάτια Πολιτισμού»
Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Βραβείο Europa Nostra 2019 στον Μαραθώνα!
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Το «Αρχείο Πολέμου»

και οι Ανδρέας και

Αναμπέλλα Φρέρη προ-

σκαλούν το Σάββατο

29/6/2019 και ώρα 19:30

στην εκδήλωση με θέμα

«Αναζητώντας τη
ΜΙΚΡΗ εικόνα -  Όψεις
της Ελλάδας και της
Αθήνας μέσα από τις
φωτογραφίες ξένων
στρατιωτών, 1940-
1945».
Εισηγητής : Γεράσιμος

Βέβης

Την περίοδο της εμπλο-

κής της Ελλάδας στον

Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-

λεμο από το 1940 έως

το 1945, πολυάριθμοι

ξένοι στρατιώτες, σύμ-

μαχοι και κατακτητές,

βρέθηκαν στην Ελλάδα.

Κατά το πέρασμά τους,

για άλλους πολύ σύν-

τομο και για άλλους μα-

κροχρόνιο, θέλησαν να

κρατήσουν ενθύμια και

να διατηρήσουν μνήμες

από τη χώρα και τους

ανθρώπους της και

κύριο μέσο γι’ αυτό

ήταν η φωτογραφία.

Κάποιοι από αυτούς

είχαν τις δικές τους φω-

τογραφικές μηχανές..

Αφετηρία της εν λόγω

συλλογής ήταν η ιστο-

ρία της ελληνικής Πολε-

μικής Αεροπορίας και

βασικός στόχος η φωτο-

γραφική τεκμηρίωση

διαφόρων στιγμών της.

Καλό είναι να ενημερώ-

σετε εάν προτίθεσθε να

παρακολουθήσετε την

εκδήλωση, επικοινω-

νώντας τηλεφωνικά με

Ο δήμος Αθηναίων και ο Οργανισμός

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

του, συνεχίζει για τρίτη χρονιά το πρό-

γραμμα «Ζήσε τον Κήπο και τα Πάρκα

αλλιώς», στον Εθνικό Κήπο (14/6 –

7/7), το Πάρκο Ελευθερίας (14 – 23/6),

το Άλσος Προμπονά (27/6 – 1/7) και το

Άλσος Παγκρατίου (3 – 12/7) με μου-

σική, γυμναστική και εκδηλώσεις για

παιδιά.

Από 14 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου, οι

κήποι και τα πάρκα της πόλης υποδέ-

χονται κατοίκους και επισκέπτες της

Αθήνας για τις καλοκαιρινές πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις στην πόλη, με ελεύ-

θερη συμμετοχή για όλους.

Κυριακή 16 Ιουνίου 2019

11.00 Στρογγυλό κιόσκι

Ενα διαγωνιστικό φεστιβάλ μικρών

μουσικών συνόλων με μελωδίες από

την παγκόσμιαανθολογία της κλασσι-

κής, ρομαντικής, ιμπρεσσιονιστικής,

σύγχρονης και νεοκλασικής μουσικής. 

19.30 Ηλιακό ρολόι

Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχή-

στρα δήμου Αθηναίων.

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, 11.00 

Παραπλεύρως παιδικής χαράς Ησυ-

χία.. ακούμε τους ρυθμούς του Κήπου: 

Μουσικοκινητικά παιχνίδια από το Παι-

δικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του

ΟΠΑΝΔΑ για παιδιά ηλικίας 4- 10 ετών

Δηλώσεις συμμετοχής από στο τ.

2106427770, Δευτέρα - Παρασκευή:

09.00 - 13.00 

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, 11.00 

Παραπλεύρως παιδικής χαράς

Μαθαίνω, παίζω, τραγουδώ: 

Εργαστήρι μουσικοκινητικής αγωγής

για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών

Δηλώσεις συμμετοχής στο τ.

2105284868,

18.30 Αστέρι Yoga*

19.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς 

Ένα μαντήλι ταξιδεύει: Παιδική αφη-

γηματική παράσταση με μουσική από

την ομάδα “paperdollwise”

19.30 Ηλιακό ρολόι: Μελωδίες από τη

Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθη-

ναίων 

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, 11.00

Παραπλεύρως παιδικής χαράς 

Ησυχία..ακούμε τους ρυθμούς του
Κήπου: Μουσικοκινητικά παιχνίδια 

Ζήσε τον Κήπο & τα Πάρκα αλλιώς στην Αθήνα

«Όψεις της Ελλάδας και της Αθήνας
μέσα από τις φωτογραφίες ξένων

Εκδρομή στον Κάλαμο Ευβοίας

με την “Ευρυάλη”

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη

Βούλας” οργανώνει μονοήμερη εκδρομή το Σάββατο

29 Ιουνίου, στον Κάλαμο Ευβοίας, (αιγαιο πέλαγος)

από της ωραιότερες παραλίες της Εύβοιας.

Τιμή 10 ευρώ το άτομο προσφορά του Συλλόγου. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ 6974017018.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΙΝΕΜΑ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Σύλλογος Βούλας “Υπατία” πάει στο

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ την  Tετάρτη 26 ΙΟΥΝΙΟΥ  στο νέο

θεατρικό μιούζικαλ των Θανάση Παπαθανασίου και Μι-

χάλη Ρέππα : ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΙΝΕΜΑ
Mια παράσταση πρωταγωνιστών με 17 ηθοποιούς,  37

τραγούδια με 12μελή ζωντανή ορχήστρα, 24μελές

μπαλέτο, 1.000 κοστούμια επί σκηνής!

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Δευτέρα 24/6/2019

στα τηλ.: 6998958059 και 69322400636.

Αναχώρηση στις 7:30  από την πλατεία Βούλας, οδός

Ζεφύρου, πίσω από την Πνευματική Εστία. 

Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια παράστασης: 3 ώρες.
Μια προσέγγιση της σχέσης των Νίκου Σαραγούδα και Γιασεμής Κανταρτζό-

γλου- Σαραγούδα με την παραδοσιακή ελληνική μουσική, όπως αυτή εκφράζεται

με το ούτι και το τραγούδι, έχει κλείσει μέσα στις σελίδες του βιβλίου με τίτλο:

«Το Μουσικό Οδοιπορικό μιας Ζωής», που έχει εκδόσει το Ελληνικό Κέντρο Τέ-

χνης και Πολιτισμού, με συγγραφέα τη Βάσω Κιούση, που θα παρουσιάσουν την

Τρίτη 25 Ιουνίου στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα “Αμαδρυάδες” 21ο χλμ. Λεωφ. Μα-

ραθώνος - Πικερμίου.  Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα.
Επιχειρείται η διερεύνηση της σχέσης των δύο καλλιτεχνών με τον επαγγελματικό χώρο

της λαϊκής μουσικής, τον κοινωνικό περίγυρο και την εποχή εντός των οποίων λειτούργη-

σαν κατά το διάστημα της επαγγελματικής και καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας. Ακόμη

περιέχονται απόψεις μουσικών – συνεργατών τους καθώς και βιογραφικά συνεργατών.

Το βιβλίο απευθύνεται σε γνώστες και μη της μουσικής, χάρη στον απλό εύληπτο

τρόπο διατύπωσης του υλικού και την αμεσότητα της βιογραφικής προσέγγισης.

Περιέχει 2 DVD, *Αποσπάσματα από συναυλίες, *Μακάμια και ταξίμια από το

ούτι του Νίκου Σαραγούδα

Καλοκαίρι στη Βιβλιοθήκη
Κορωπίου
"Κουτί... άνοιξε!"

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου σε συνεργασία με

το bookbook.gr θα υλοποιήσει και το φετινό καλο-

καίρι εργαστήρια για παιδιά με τον τίτλο “κουτί…
άνοιξε!”, στο διάστημα 25 Ιουνίου - 19 Ιουλίου και

29 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου 2019.

Ένα κουτί: Ένα μικρό παιδί το περιεργάζεται. Είναι

μεγάλο ή μικρό; Είναι ανοιχτό ή κλειστό; Είναι χαρ-

τονένιο ή τσίγκινο; Τι έχει μέσα; Η προσπάθειά του

να το ανοίξει. Το χαρτονένιο κουτί έχει μια χαρα-

μάδα που ίσα χωράει τα μικρά του δάχτυλα να

μπουν ανάμεσα, να τραβήξουν, να σκίσουν. Το τσίγ-

κινο κουτί δεν ανοίγει. Καθώς πέφτει κάτω παράγει

ήχο.

Τα κουτιά της παιδικής μας ηλικίας είναι τα πρώτα μας

παιχνίδια, ύστερα αποθηκεύουν τα παιχνίδια μας, με-

γαλώνοντας γίνονται το υλικό των κατασκευών μας

και αργότερα συμβολίζουν τη θέση μας «μέσα ή έξω

από το κουτί», αλλά και τον τρόπο σκέψης μας. Τέλος,

γίνονται ο χώρος για να φυλάξουμε ό,τι πολύτιμο ονει-

ρευτήκαμε, επιθυμήσαμε και ζήσαμε.

Δηλώστε συμμετοχή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κο-

ρωπίου, Τηλ. : 210-6626295

e-mail: info@koropilib.gr

”Το Μουσικό Οδοιπορικό μιας Ζωής”
Νίκος Σαραγούδας - Γιασεμή Κανταρτζόγλου-Σαραγούδα

«Η επικοινωνία των
φυτών!»

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυ-

φάδας προσκαλεί την  Πέμπτη 20 Ιου-

νίου 2019  στην εκδήλωσή του με

θέμα: “Η επικοινωνία των φυτών”,

με ομιλήτρια την Ελίζαμπεθ Γεωρ-

γίου, Δημόσιες Σχέσεις – Τουριστικές

επιχειρήσεις.

Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο

“OASIS HOTEL APARTEMENTS” Λε-

ωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα,

(Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Προσέλευση 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ.

Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενο-
δοχείου 6 € ανα άτομο. Διατίθενται
καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

«Μάρτυρας Κατηγορίας»

Θεατρική παράσταση από τη δική του

ομάδα παρουσιάζει ο Εκπολιτιστικός

σύλλογος Χέρωμα Βάρης “Νυμφόλη-

πτος” με τίτλο “Μάρτυρας Κατηγο-
ρίας” της Αγκάθα Κρίστι, στις 23

Ιουνίου και ώρα 8μ.μ. στο Δημοτικό

Θέατρο Βάρης (Αττιδος 7). Είσοδος

ελεύθερη.

“Ελληνική Eurovision”

Ο Επιμορφωτικός σύλλογος Βάρης

καλεί σε εκδήλωση με τίτλο “Ελλη-
νική Eurovision”, που θα παρουσιά-

σουν χορευτικά από το τμήμα χορού

του Συλλόγου, το Σάββατο 15 Ιου-

νίου, ώρα 7.30 μ.μ.
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Για τρίτη χρονιά το «Άνοιγμα στην πόλη», ένα μίνι φεστι-

βάλ μέσα στο Φεστιβάλ, που έχει ως στόχο να μας ξεναγή-

σει σε διάφορες γωνιές της πόλης, ξετυλίγεται στην Αθήνα

και τον Πειραιά στηρίζοντας την τέχνη και τον πολιτισμό

πέρα από τα συνηθισμένα.  

Ακόμη και για τις παραστάσεις χωρίς ελεύθερη είσοδο, το

αντίτιμο του εισιτηρίου είναι πολύ χαμηλό δίνοντας την ευ-

καιρία σε όλους να συμμετέχουν στο Φεστιβαλικό καλο-

καίρι.

Άνοιγμα στην πόλη – Αθήνα, με ελεύθερη είσοδο  (σε συγ-
κεκριμένες εκδηλώσεις είναι απαραίτητο δελτίο εισόδου που
μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Ταμεία του Φεστιβάλ).

Μουσική

Θοδωρής Οικονόμου, Ανάσα – solo piano. 

Ένα αυτοσχεδιαστικό ταξίδι κάτω από τ’ αστέρια με απρό-

σμενα ηχητικά τοπία εμπνευσμένα από τον μινιμαλισμό

αλλά και από κλασικές, τζαζ και παραδοσιακές φόρμες. 

Αστεροσκοπείο Αθηνών – Τηλεσκόπιο Δωρίδη, 18 – 20 Ιου-

νίου, 22:00 

Χορός

Compagnie Pernette, Χορός Περνέτ (Bal Pernette), Με τη

συμμετοχή των Polkar. 

Η χορογράφος Ναταλί Περνέτ επινοεί ένα είδος χορού –

συλλογικού παιχνιδιού στο οποίο συμμετέχουν επαγγελμα-

τίες και ερασιτέχνες χορευτές δημιουργώντας μια γιορτή

μέσα στην πόλη. Πεδίον του Άρεως, 21 Ιουνίου, 20:00

Θέατρο

Lotus eaters – Πάνος Δεληνικόπουλος, «Amica mea»

(Με αφετηρία επιστολές ηρωίδων του Οβιδίου και επιγράμ-

ματα της Παλατινής Ανθολογιάς)

Ο Οβίδιος επινοεί ένα νέο λογοτεχνικό είδος, την επιστολο-

γραφία. Μύθοι για τις ανθρώπινες σχέσεις, τον έρωτα, την

απουσία και τον θάνατο, αναπτύσσονται με έναν τρόπο δια-

φορετικό με μέσο την επιστολογραφία.  

Αρχαιολογικός Χώρος Κεραμεικού, 24 -27 Ιουνίου, 18:30

(Το κοινό επιβαρύνεται μόνο με το εισιτήριο εισόδου στον

αρχαιολογικό χώρο)

Κινηματογράφος

Σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος Οι περιπέ-

τειες του Βιλλάρ (Ζωντανή μουσική επένδυση Μηνάς Αλε-

ξιάδης) / Άνθρωποι την Κυριακή (Ζωντανή μουσική

επένδυση Μηνάς Αλεξιάδης) / Κοινωνική σαπίλα (Ζωντανή

μουσική επένδυση Κωνσταντίνος Βήτα).  

Τρεις βωβές ταινίες από τις δεκαετίες του ’20 και του ’30

παρουσιάζονται αποκατεστημένες και με ζωντανή μουσική. 

Θερινός Κινηματογράφος “Λαΐς”, 29 – 30 Ιουνίου, 21:00

Δωρεάν μεταφορά για το κοινό

Μεγάλο μέρος του κοινού εξυπηρετήθηκε πέρσι από τη

δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς προς και από την Πει-

ραιώς 260, για την παρακολούθηση των παραστάσεων του

Φεστιβάλ Αθηνών. Έτσι, θα υπάρχει και φέτος πούλμαν

για τη μεταφορά των θεατών προς τους χώρους των πα-

ραστάσεων.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια θα είναι τα εξής:

1.Από Σύνταγμα, και συγκεκριμένα από Φιλελλήνων (και

γωνία Ξενοφώντος) για την Πειραιώς 260, αναχώρηση

στις 20:00. Το πούλμαν θα κάνει μία ακόμη στάση για επι-

βίβαση στο κατάστημα Hondos Center στην Ομόνοια.

2.Από Πειραιώς 260 προς Σύνταγμα, αναχώρηση στις

23:00, με μία ενδιάμεση στάση αποβίβασης στο Hondos

Center στην Ομόνοια.

3. Από Πειραιώς 260 προς Σύνταγμα στις 00:30 με μία εν-

διάμεση στάση αποβίβασης στο Hondos Center, Ομόνοια.

Οιδίπους!
Ρόμπερτ Γουίλσον

Βασισμένο στο έργο του Σοφοκλή

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

21 Ιουνίου, 21:00

Η Επίδαυρος ξεκινά με μία μοναδική παράσταση-γεγονός

στην ιστορία του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Ο Aμερικανός Ρόμ-

περτ Γουίλσον, ένας από τους πιο καταξιωμένους σκηνο-

θέτες παγκοσμίως, γνωστός για τα μοναδικά εικαστικά

περιβάλλοντα που δημιουργεί και αγαπημένος του ελλη-

νικού κοινού (Κουαρτέτο, Όπερα της πεντάρας, Οδύσσεια,

The old woman, Γράμμα σε έναν άντρα κ.α.), σκηνοθετεί

για πρώτη φορά στην Επίδαυρο! 

Στην παράσταση, 21.6.19,  ο Γουίλσον παίρνει ως βάση το

μύθο του Οιδίποδα, για να αφηγηθεί την ιστορία του ήρωα.

Αφηγήτρια θα είναι η Λυδία Κονιόρδου, ενώ στην παρά-

σταση πρωταγωνιστεί επίσης η σπουδαία Γερμανίδα ηθο-

ποιός Angela Winkler. 

Στα ελληνικά, ιταλικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και

λατινικά, με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

Η Κερατέα γιορτάζει 

την Αγία Τριάδα
με Γιώργο Μαργαρίτη και Μαρία Νομικού

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Κερατέα γιορτά-

ζει την Αγία Τριάδα!  Ο Δήμος Λαυρεωτικής διοργα-

νώνει το παραδοσιακό πανηγύρι και προσκαλεί

όλους την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 στην Κεντρική

Πλατεία της Κερατέας στις 22:30 να διασκεδάσουν

παρέα με τον Γιώργο Μαργαρίτη και την Μαρία Νο-

μικού.

Eκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών με ελεύθερη είσοδο

Μεγάλη Συναυλία - Αφιέρωμα

24 Ιουνίου στο Καλλιμάρμαρο

Mεγάλη Συναυλία - Αφιέρωμα Ενότητας, έχει προγραμμα-

τιστεί για τις 24 Ιουνίου στο Καλλιμάρμαρο, ώρα 9μ.μ. θα

παρουσιάσουν ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Ιεροκλής Μιχαη-

λίδης. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σωματείο «ΕΛ-

ΠΙΔΑ Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο.

Συνθέτες και τραγουδιστές, Έλληνες και ξένοι, αντιπροσω-

πείες από την ομογένεια της Αμερικής, του Καναδά, της Αυ-

στραλίας και της Ευρώπης, το πιο ζωντανό κομμάτι του

Ελληνισμού, Ολυμπιονίκες και αθλητές θα τιμήσουν τον

Μίκη Θεοδωράκη.

Απόγονοι αγωνιστών (Λαμπράκης, Παναγούλης, Μουστα-

κλής, Μανδηλαράς), που θυσιάστηκαν παλεύοντας εναν-

τίον της Χούντας των Συνταγματαρχών, θα είναι εκεί για ν’

ακούσουν τα τραγούδια-σύμβολα του αγώνα κατά της επτά-

χρονης τυραννίας.

"Μία αγκαλιά τραγούδια για
την Ευρώπη"

Ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος "Τριλογία",

συμμετέχει στην διοργάνωση του κονσέρτου "Μία αγκα-
λιά τραγούδια για την Ευρώπη", με ερμηνεύτρια την με-

γάλη Ελληνίδα σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου., στο

Δημοτικό Θέατρο "Σοφία Βέμπο", στην παραλία της Βού-

λας, που προσφέρει ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου ΒΒΒ.

Η παράσταση, θα δοθεί την Πέμπτη 20/6, στις 8.30μμ και

συμμετέχουν η χορωδία του πολιτιστικού κέντρου εργα-

ζομένων στην ΕΥΔΑΠ και η ορχήστρα Mobile, με διευ-

θυντή ορχήστρας τον Θεόδωρο Ορφανίδη.

Πρόκειται για μία παράσταση που διοργανώνει η Πρεσβεία

της Ρουμανίας, επί τη ευκαιρία της λήξης της ρουμανικής

προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Ρωμαίος και Ιουλιέτα"

Ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος "Τριλογία",

για μία ακόμα φορά στέκεται αρωγός στις θεατρικές παρα-

στάσεις που ανεβάζει ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Λυκείου

Βούλας.  Οι μαθητές του 2ου Λυκείου Βούλας θα παρου-

σιάσουν την μουσικοθεατρική παρωδία του Μποστ "Ρω-

μαίος και Ιουλιέτα", σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά, την

Δευτέρα 24/6, στις 9μμ, στο θέατρο "Σοφία Βέμπο".

Αρωγοί στην προσπάθεια ο Ο Πολιτιστικός και Περιβαλ-

λοντικός Σύλλογος "Τριλογία" και ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου

ΒΒΒ.

«Ιστορίες καθ’ οδόν» 
με το Εθνικό Θέατρο και τον ΟΑΣΑ

Η πρωτοποριακή δράση του Εθνικού Θεάτρου και του
Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Εθνικό Θέατρο Express
συνεχίζεται και επεκτείνεται με το πρόγραμμα «Ιστορίες
καθ’ οδόν». Το θέατρο ταξιδεύει από γειτονιά σε γειτονιά
για να συναντήσει τους θεατές του, να τους καλέσει στον
κόσμο του θεάτρου και να τους μυήσει στη μαγεία του.
Φέτος σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βου
λιαγμένης (ΟΑΠΠΑ) σταθμεύει στο Δήμο ΒΒΒ, για τις πα
ραστάσεις: 
Τετάρτη 19 και Πέμπτη 20 Ιουνίου  Πλατεία Ιμίων
(κεντρική πλατεία Βούλας, παρκινγκ)
Παρασκευή 21 και Σάββατο22 Ιουνίου
Πλατεία 24ης Ιουλίου Βουλιαγμένης

Ώρες παραστάσεων:19.30 &20.30
Οι Ιστορίες καθ’ οδόν, είναι εύθυμες διηγήσεις για τις
πρώτες προσπάθειες οργάνωσης του ελληνικού κράτους
και της πρωτεύουσάς του, τους ανθρώπους, τις συνήθειες
και τις παραδόσεις τους. 
Η σκηνή μέσα στο Λεωφορείο αναδεικνύει με τον πιο εύ
σχημο  και απολαυστικό τρόπο τη σχέση του χθες και του
σήμερα. Ένα πρωτότυπο, εμπνευσμένο και ευχάριστο θε
ατρικό δρώμενο, μια παράσταση που συνδυάζει τη γλυκιά
μνήμη με την ορμή του αύριο με αφορμή αφηγήσεις, διη
γήσεις και ευθυμογραφήματα. 
Σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης
Είσοδος ελεύθερη
www.nt.gr και www.oasa.gr.
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Όπως κάθε χρόνο, εδώ και 13 συ-

νεχόμενες χρονιές, η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή διοργανώνει την Ευρω-

παϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέρ-

γειας (EUSEW) - το μεγαλύτερο

γεγονός αφιερωμένο στις ανανε-

ώσιμες πηγές ενέργειας και την

αποδοτική της χρήση στην Ευ-

ρώπη. Με στόχο «να αποτελέσει
οδηγό της μετάβασης στην κα-
θαρή ενέργεια» η διοργάνωση θα

καλύψει μια σειρά δραστηριοτή-

των με πεδίο εφαρμογής σε όλη

την ΕΕ. Σκοπός της Εβδομάδας

Βιώσιμης Ενέργειας είναι να εν-

θαρρύνει και να στηρίξει ιδιωτι-

κούς και δημόσιους φορείς στην

προσπάθεια για αλλαγή του Ευρω-

παϊκού ενεργειακού μοντέλου.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης θα συμμετέχει, μέσω του

έργου InnoWEE, στην Ευρωπαϊκή

Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας

(EUSEW).

Στο περίπτερο του έργου In-

noWEE, κατά τη διάρκεια της Έκ-

θεσης για την Ενέργεια που

διοργανώνεται στις Βρυξέλλες

στις 18/06/2019, θα παρουσια-

στούν τα δείγματα των ενεργει-

ακών πάνελ που

κατασκευάστηκαν, το σύστημα κα-

ταμέτρησης και παρακολούθησης

της ενεργειακής απόδοσης και τα

αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια. 

Παράλληλα, θα γίνουν συζητήσεις

σχετικά με τις πρωτοποριακές λύ-

σεις για την μετατροπή των απο-

βλήτων κατασκευών και

κατεδαφίσεων (CDW) σε νέα προ-

κατασκευασμένα υλικά για καλύ-

τερη ενεργειακή απόδοση των

κτιρίων

Πληροφορίες:

https://eusew.eu/transforming-con-

struction-waste-energy-efficient-so-

lutions

Παράταση ισχύος 

διπλωμάτων 

για πολίτες 

άνω των 74 ετών
Εφόσον έχουν καταθέσει αίτηση

επανεξέτασης

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, την απίστευτη

ταλαιπωρία, ψυχική και σωματική - πέραν της οικο-

νομικής - που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που είναι 74

ετών και άνω και πρέπει να ανανεώσουν το δίπλωμα

οδήγησης.

Τέσσερις γιατροί, παράβολα φτάνουν τα 200 ευρώ

και στη συνέχεια στο Υπουργείο Μεταφορών να

στηθείς σε μία ουρά ενός ...τετραγώνου για να πά-

ρεις ραντεβού προς εξέταση.

Προσωρινή λύση έδωσε το Υπουργείο Υποδομών

και Μεταφορών, με ανακοίνωσή του την Παρασκευή

7 Ιουνίου, την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Mε νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε σήμερα από το

ΥΠ.Υ.ΜΕ. δίνεται 5μηνη παράταση ισχύος των διπλωμά-

των οδήγησης των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το

74 έτος της ηλικίας τους και έχουν κάνει αίτηση επανε-

ξέτασης έως 31 Ιουλίου 2019. Η παράταση ισχύει από

την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, ενώ ταυτό-

χρονα χορηγείται σχετική βεβαίωση σε όσους εξετάζον-

ται επιτυχώς μέχρι να λάβουν το ανανεωμένο δίπλωμα.

Στόχος είναι η αποσυμφόρηση των Δ/σεων Μεταφορών

των Περιφερειών, οι οποίες έχουν την ευθύνη διεξαγω-

γής των εξετάσεων και η διευκόλυνση των πολιτών.

Να υπενθυμίσουμε πως η συμφόρηση έχει προκληθεί

από την αναίτια αποχή της Ομοσπονδίας των εξεταστών

έως τον Μάρτιο, καθώς έχουν καταβληθεί όλα τα δεδου-

λευμένα και έχει παραταθεί η θητεία τους στο μεταβα-

τικό στάδιο  έως τον Οκτώβριο του 2019.

Επίσης με τη νομοθετική ρύθμιση αίρεται η εναλλαγή

των εκπαιδευτών των σχολών κατά το στάδιο εξέτασης

του συνόλου των υποψήφιων οδηγών και επανεξεταζό-

μενων οδηγών προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα

αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εκπαιδευτών σε

βάρος των εξεταζόμενων, τα οποία παρατηρήθηκαν

κατά την εφαρμογή του  μέτρου.

Η ρύθμιση αυτή αφορά τη μεταβατική περίοδο την οποία

διανύουμε, καθώς στην οριστική εφαρμογή, η εκπαί-

δευση των εξεταστών – εργαζομένων των Περιφερειών

του ειδικού σώματος που συγκροτείται  και η ύπαρξη κα-

μερών θα ολοκληρώσει την εφαρμογή του νέου συστή-

ματος που καθιερώνει τη διαφάνεια.

Nα ενημερώσουμε πως στις Περιφερειακές Ενότητες

που δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις υποψηφίων οδη-

γών, αυτό οφείλεται στη μη προσέλευση των εκπαιδευ-

τών της περιοχής για την κατάθεση των αιτήσεων των

μαθητών τους, προκειμένου να προγραμματιστούν οι

εξετάσεις τους.

Πριν καλά – καλά μπούμε στο καλοκαίρι, τα κουνού-

πια έχουν καταφθάσει και η περιοχή της Βούλας υπο-

φέρει. Περιφέρεια και Δήμοι έχουν ξεκινήσει τους

ψεκασμούς σε χώρους που υπάρχουν στάσιμα νερά,

αλλά και σε φρεάτια.

Ο Δήμος ΒΒΒ, μας ενημερώνει με Δελτίο Τύπου, ότι

ξεκίνησε (13.6.19) την τέταρτη από τις 8 προγραμμα-

τισμένες, για το 2019, εφαρμογές καταπολέμησης η

Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης. 

Εμείς πάντως, σε αντίθεση με άλλους δήμους, δεν

έχουμε τύχει να δούμε ψεκασμούς στο  δήμο ΒΒΒ,

παρ’ ότι τους έχουμε και προκαλέσει, να μας καλέ-

σουν να τους δούμε.

Είναι πολύ σημαντικό να ψεκάζονται τα φρεάτια και

όχι μόνο τα συντριβάνια.

Οι εφαρμογή, γράφει στο δελτίο τύπου ο Δήμος,  θα

πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένες θέσεις που υπάρ-

χουν στάσιμα νερά και συγκεκριμένα:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ 
1 Ρέμα Βάρης (υπόγειος αγωγός όμβριων υδάτων)

Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου

2 Γέφυρα γηπέδου (στάσιμα νερά) Λ. Αθηνών - Σουνίου

3 Φρεάτια όμβριων και ακαθάρτων υδάτων

4 Παραλία Βάρης (καλαμιές), Έμπροσθεν Varkiza Resort

5 Συντριβάνι  Πλατείας Περσάκη, Βάκχου

6 Δεξαμενή  (πλησίον  Ribas), Λ. Αθηνών - Σουνίου

7 Συντριβάνι  Πλατείας Φιλικής Εταιρίας, Αθ. Διάκου

8 Συντριβάνι  Πλατείας Ζησιμοπούλου 

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
1 Β' πλαζ Βούλας (παλαιό κανάλι) Λ. Κ. Καραμανλή

2 Λίμνη νησίδας παραλιακής, Λ. Ποσειδώνος (ύψος

ΠΙΚΠΑ)

3 Κανάλι όμβριων ελεύθερης παραλίας, Πλησίον Δημαρ-

χείου Βούλας

4 Κανάλι όμβριων παραλίας, εναντι Ασκληπιείου

5 Φρεάτια όμβριων και ακαθάρτων υδάτων

6 Συντριβάνι  Πλατείας Ιμίων, Β. Παύλου

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
1 Δεξαμενή λυμάτων, Περιοχή Καβουρίου-καντίνες

2 Φρεάτια όμβριων και ακαθάρτων υδάτων

3 Συντριβάνι  Δημαρχείο Βουλιαγμένη, Θησέως & Αθηνών

4 Συντριβάνι  Πλατείας Λιναρδάκη Απόλλωνος & Λητούς

5 Καταρράκτης  Πάρκου ΠανδώραςΠανδώρας & Υακίνθου

6 Καταρράκτης Αθηνών & Καβουρίου

7 Συντριβάνι Πλατείας Υγείας, Δήμητρας & Θησέως

8 Συντριβάνι  πιθάρια στην Λεωφόρο Αθηνάς 

9 Συντριβάνι Ακτής Κατασκήνωσης Ακτής & Θέτιδος

10  Συντριβάνι Νηρηΐδες, Οδός Φρίξου

11 Συντριβάνι  πιθάρια, Οδός Λητούς

12 Συντριβάνι Αγίου Παντελεήμονα 

13 Συντριβάνι Αρμονίας & Απόλλωνος 

14 Συντριβάνι  Λίμνης Βουλιαγμένης 

Εφαρμογές καταπολέμησης

κουνουπιών στο Δήμο ΒΒΒ
Σε στάσιμα νερά, συντριβάνια και άλλα

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας
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Συνάντηση Πατούλη - Δούρου

σε κλίμα συνεργασίας

Σε συναινετικό κλίμα με διάθεση συνεργασίας, και κεν-

τρικό στόχο την επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων

της Αττικής, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση ερ-

γασίας του νέου Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με

την απερχόμενη Περιφερειάρχη Ρ. Δούρου.

Στη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία

της Περιφέρειας Αττικής, κοινό σημείο αναφοράς ήταν η

πρόθεση για συνεννόηση και συνεργασία προκειμένου να

πραγματοποιηθεί ομαλά η μετάβαση στη νέα διοίκηση την

1η Σεπτέμβρη.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων να υπάρχει

«ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας» και να παραχωρηθεί γρα-

φείο στο οποίο θα ενημερώνονται συνεργάτες του νέου

Περιφερειάρχη. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης συζητήθηκαν

μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν σε έργα του ΕΣΠΑ,

τη διαχείριση απορριμμάτων, την Πολιτική Προστασία και

τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αττικής. 

Σε δηλώσεις του  ο νέος περιφερειάρχης Γ. Πατούλης

επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Περιφέρεια Αττικής όπου
είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε με την κα
Δούρου συνάντηση εργασίας.
...Προτεραιότητα μας είναι να δώσουμε ριζικές και αποτε-
λεσματικές λύσεις στα προβλήματα της Αττικής, μέσα από
τη σύνθεση και την εποικοδομητική συνεργασία με όλες
τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας.   

Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε κάθε πρωτοβουλία της
απερχόμενης διοίκησης που είναι σχεδιασμένη με ορθο-
λογικό τρόπο και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και θα
δρομολογήσουμε νέες παρεμβάσεις, με στόχο να αλλάξει
πρόσωπο η Αττική.
Η αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να δώσει λύσεις
στα προβλήματα των πολιτών και να συμβάλει ενεργά
στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση των τοπικών κοινωνιών».

Η Ρ. Δούρου  υπογράμμισε:

«Η απλή αναλογική, ως μία δημοκρατική τομή για την Το-
πική Αυτοδιοίκηση απαιτεί συνεννόηση, συνθέσεις, συνερ-
γασία. Καλωσορίσαμε σήμερα τον κ. Πατούλη και τους
συνεργάτες του σε μία πρώτη εθιμοτυπική, εν αρχή, συ-
νάντηση προκειμένου, όπως είπα και το βράδυ των εκλο-
γών, να μη χρειαστεί για τα τεράστια προβλήματα των
συμπολιτών μας εδώ στην Περιφέρεια Αττικής, να περιμέ-
νουμε την ημερολογιακή αλλαγή.
Η Δύναμη Ζωής που έχω την τιμή να προΐσταμαι είναι μία
περιφερειακή παράταξη που δεν περίμενε τις νομοθετικές
αλλαγές και την απλή αναλογική. Έχει δώσει διαπιστευ-
τήρια σύνθεσης, συνεννόησης και συνεργασίας. Με αί-
σθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας ξεκινάμε
για το επόμενο χρονικό διάστημα μία συνεργασία που αν-
τίπαλο θα έχει τα προβλήματα των συμπολιτών μας».

Η ανάγκη δημιουργίας πεζόδρομου προς τον σταθμό

του Μετρό ήταν ορατή, από την έναρξή του σταθμού.

Ξεκίνησε να κατασκευάζεται από το Δήμο Κρωπίας

το 2017, λωρίδα πεζόδρομου και έγιναν ανάλογες

διαμορφώσεις προσβάσεων στο Σταθμό Προαστια-

κού-Μετρό Κορωπίου προς Λεωφόρο Παιανίας-Μαρ-

κοπούλου το 2018.

Ακολούθησαν οι εργασίες κοπής των στηθαίων από

την Περιφέρεια Αττικής με την τοποθέτηση οδικής

φωτοσήμανσης για πεζούς και ΙΧ ολοκληρώθηκαν τον

Μάρτιο του 2019  και ακολούθησε αντίστοιχη κοπή

στηθαίων από συνεργείο του Δήμου Κρωπίας τον

Απρίλιο του 2019.

Το έργο αυτό εντάσσεται σε παρεμβάσεις εξυπηρέ-

τησης εργαζομένων, επισκεπτών και κατοίκων που

αποκλείονται από στηθαία ασφαλείας και δεν υπάρ-

χουν διέξοδοι για πεζούς.

Στην στροφή μετά τα φανάρια θα λυθεί και το χρόνιο

πρόβλημα συσσώρευσης υδάτων με το μεγάλο αντι-

πλημμυρικό έργο Ανατολικής Πόλεως Κορωπίου που

εξελίσσεται  και την σύνδεση του στο σημείο αυτό με

την μεγάλη τάφρο ομβρίων της Αττικής Οδού.

Προσβάσεις για πεζούς και Ι.Χ. στο Μετρό Κορωπίου 

παραδόθηκαν σε χρήση από το Δήμο Κρωπίας

Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Μη-

λίων οργανώνει προσκυνηματική

εκδρομή στη Μήλο, και ειδικά στις

ιερές κατακόβες, (το τρίτο μεγαλύ-

τερο πρωτοχριστιανικό μνημείο

του είδους του, μετά τους Αγίους

Τόπους και τις κατακόμβες της

Ρώμης) για το τριήμερο 21-23 Ιου-

νίου.

Το πλοίο της zante ferries αναχω-

ρεί από τον Πειραιά την Παρα-

σκευή στις 21/6/2019 και ώρα

14.00, ο Εσπερινός της εορτής

των Κατακομβων το Σάββατο στις

22/6/2019 και η Θεία Λειτουργία

την Κυριακή στις 23/6/2019.

Η εκδρομή αυτή προγραμματί-

στηκε για την προσέλευση ατόμων

στην εορτή των Κατακομβών της

Μήλου,  οπότε η παρουσία των εκ-

δρομέων στον Εσπερινό που θα

τελεστεί στις Ιερές Κατακόμβες το

Σάββατο το βράδυ (21/6/2019) και

στη Θεία λειτουργία στον Ιερό

Ναό του Αγίου Νικολάου στην Τρυ-

πητή Κυριακή (22/6/2019 πρωϊ) θα

είναι υποχρεωτική.

Οσον αφορά όσους δεν έχουν δικό

τους κατάλυμα στη Μήλο, μπο-

ρούν να επιλέξουν οι ίδιοι το κατά-

λυμά τους ή να επικοινωνήσουνε

με το τηλ. 210 4321626  την Χρ.

Ευριπίδου - Τομπαλίδου.

Οι κατακόμβες

Οι κατακόμβες είναι το πρώτο με-

γάλο νεκροταφείο  των πρώτων

χριστιανικών χρόνων στη Μήλο.

Αποτελούνται από σύμπλεγμα

τριών μεγάλων υπόγειων στοών

(Α, Β και Γ) λαξευμένες στο πορώ-

δες ηφαιστειογενές πέτρωμα που

κάθε μία συνδεόταν με άλλες μι-

κρότερες. Η είσοδος βρίσκεται

κοντά στον σημερινό οικισμό της

Τρυπητής, την αρχαία αγορά και το

αρχαίο θέατρο. Σήμερα αποτελούν

σύμπλεγμα καθώς και οι τρεις κεν-

τρικές στοές επικοινωνούν μεταξύ

τους με νεότερες διανοίξεις.

Οι στοές έχουν συλληθεί. Στα τοι-

χώματά τους είναι χαραγμένες κα-

μάρες, τα “αρκοσόλια” μέσα στις

οποίες έχουν διαμορφωθεί τα μη-

νύματα, ενώ ένας μεγάλος αριθ-

μός τάφων θυπάρχει και στο

δάπεδο όλων των στολών.

Οι κατακόμβες εκτός από Κοιμητή-

ριο ήταν  και τόπος λατρείας.

Προσκυνηματική εκδρομή του Συνδέσμου

των Απανταχού Μηλίων στις Κατακόμβες
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Είναι βεβαιωμένο ότι ο αιματηρός αγώνας, ποτέ δεν

επαρκεί για την εδραίωση της Ανεξαρτησίας ενός

έθνους. Απαιτείται και η διεθνής αναγνώριση. 

Ο Μαυροκορδάτος λοιπόν ιστορικά κατ’ εκείνη την πε-

ρίοδο,  ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να σταθεί, και να

μιλήσει στην Ευρώπη, να  προβλέψει και διαισθανθεί τα

συμφεροντολογικά τερτίπια της, και τελικά  να σκεφτεί

και χειριστεί διπλωματικά το ελληνικό ζήτημα.  

Ο Μαυροκορδάτος με διαπραγματευτικό όπλο τη θέση

πολλών οπλαρχηγών,  ότι ίσως και να γινόταν αποδεκτή

μια κάποια λύση για την αυτονομία της Ελλάδος κάτω

από  κανόνες  φορολογικής υποτέλειας στο σουλτάνο,

μίλησε με τον Άγγλο πολιτικό Τζωρτζ  Κάννιγκ ώστε

αυτός να προχωρήσει σε σχετική πρόταση προς τον

Τούρκο  Ρέις εφέντη, (= τον αρμόδιο επί των εξωτερικών

υποθέσεων). 

Αλλά ο Ρέϊς εφέντης την απέρριψε.

Με αυτή την αφορμή, ο τσάρος εκμανής και  ως  ο

“πολλά υπέρ των Ελλήνων υποσχόμενος”, στις 17 Μαρ-

τίου του 1826 έστειλε στην Πύλη,  σε αυστηρό τόνο,  ένα

“χολωμένο” τελεσίγραφο, με το οποίο όμως πρωταρχικά

απαιτούσε την απέλαση των Σέρβων, που ήδη ως ομή-

ρους κρατούσαν οι Τούρκοι, την διευθέτηση της ηγεμο-

νίας  των  παραδουναβίων περιοχών Μολδαβίας και

Βλαχίας και την επαναφορά της όλης εκεί  κρατούσας

κατάστασης στο πρότερο  status quo, ενώ παρέκαμψε

ολοσχερώς το Ελληνικό ζήτημα ως μη υπάρχον. 

Οι Τούρκοι  απαντώντας γρήγορα συναίνεσαν  επειδή

αυτοί τότε στρατιωτικά βρίσκονταν  σε  κακή  κατάσταση,

αλλά  και πολιτικά σε  εσωτερική αναστάτωση. Αναγκα-

στικά λοιπόν την 7η Οκτωβρίου του 1826 συνυπέγραψαν

με τον τσαρο τη Συνθήκη Άκκερμαν. Με τους όρους

αυτής της Συνθήκης, για τη Μολδοβλαχία  από τούδε και

στο εξής η ηγεμονία αποφασίστηκε να δίνεται μοναχά

σε Βούλγαρο ή Ρουμάνο, ποτέ δε σε Φαναριώτη. Αλλά

και για τη Σερβία αποφασίστηκε μια μερική ανεξαρτησία,

ενώ για την Κασπία   η  ελεύθερη πλεύση  για δευτε-

ρεύουσες  Δυνάμεις. Και ο  τσάρος  Νικόλαος που είχε

διαδεχτεί  τον αποδημήσαντα Αλέξανδρο Α΄, από μέ-

ρους του υποσχέθηκε στον σουλτάνο «να μην έχει πλέον
καμιά ανάμιξη στα ζητήματα της Έλλάδος, γιατί αυτά δεν
τον αφορούσαν».
Εδώ αξίζει να σημειωθούν, τα όσα γεγονότα  είχαν δια-

δραματιστεί λίγο πριν από την υπογραφή της Συνθήκης

Ακκερμαν.

Αμέσως μετά το τελεσίγραφο  του τσάρου, της 17ης

Μαρτίου, προς τον σουλτάνο, τα πράγματα όσον αφορά

τις σχέσεις  Ρωσίας –Τουρκίας είχαν οξυνθεί και μάλιστα

φτάσει στα πρόθυρα πολέμου. 

Τότε για να ηρεμήσει η κατάσταση, Άγγλοι απεσταλμένοι

στην Πετρούπολη εκ μέρους του Κάννιγκ, δυο φορές είχαν

φέρει σε ανακίνηση το Ελληνικό ζήτημα, μέχρις ότου ο

νέος τσάρος Νικόλαος δεχτεί να συνυπογράψει μαζί με

την Αγγλία,  το Πρωτόκολλο  της Πετρούπολης.  

Αυτό ήταν μια μονομερής απόφαση, κάτι σαν “δειλή”  πρό-

ταση   προς την Πύλη και χωρίς να έχουν  Άγγλοι και Ρώσοι

την εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας, για

περιοχές μάλιστα οι οποίες όπως και νά ’χει,  κυριαρχικά

της ανήκαν. 

Με το Πρωτόκολο της Πετρούπολης η πρόταση  ήταν η

Ελλάς  να παραμείνει ετησίου φόρου υποτελής στο

σουλτάνο, να έχει όμως δικούς της άρχοντες, οι οποίοι

πάλι θα εκλέγονταν και θα διορίζονταν  μετά από σύμ-

φωνη έγκριση της Πύλης.  Ακόμη οι Έλληνες να έχουν

ελευθερία συνείδησης και ελευθερία διεξαγωγής εμπο-

ρίου.  Οι Τούρκοι  με τις οικογένειές τους να εγκαταλεί-

ψουν τις περιοχές που είχαν καταλάβει οι επαναστάτες

΄Ελληνες και με χρηματικό αντάλλαγμα να παραχωρή-

σουν στους Έλληνες  τις περιουσίες τους. 

Το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης, που τελικά έφερε την

ημερομηνία της 4ης Απριλίου 1826, επιπροσθέτως εξου-

σιοδοτούσε την Μεγάλη Βρετανία, αν την καλούσαν οι

Έλληνες να παράσχει την μεσολάβησή της με σκοπό να

επιτευχθεί η αναγνώριση της Ελλάδος, ως αυτόνομο πλην

εξαρτώμενο υποτελές κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρα-

τορίας κ.λπ κ.λπ., αλλά με ακαθόριστα ακόμη σύνορα και

κατέληγε στο αμφιλεγόμενο δικολαβίστικο πως «αυτή η
μεσολάβηση δεν επρόκειτο να επιβληθεί  στον σουλτάνο,
αλλά αν εκείνος την απέρριπτε, τότε οι δύο Δυνάμεις που
συνυπέγραψαν, θα  εξακολουθούσαν να θεωρούν τους
όρους της συμφωνίας, τους καθοριζομένους από το Πρω-
τόκολλο, ως βάση μιας οιασδήποτε συμφιλιώσεως, η
οποία θα επιταχύνετο  με την κοινή ή χωριστή επέμβασή
τους στην Πύλη και στην Ελλάδα». (Woodhouse: “Ο Πό-

λεμος της ελληνικής Ανεξαρτησίας”, σελ 163)

Το Πρωτόκολλο αυτό της Πετρούπολης είναι ένα ιστο-

ρικό γεγονός για εμάς πολύ σημαντικό, γιατί για πρώτη

φορά από “ξένη” διάσκεψη  γινόταν αποδεκτή η αναγνώ-

ριση της ύπαρξης ελληνικού κράτους, που ζητούσε την

ανεξαρτησία του. (“Ιστορία ελληνικού Έθνους”, Εκδοτι-

κής Αθηνών). Βέβαια σε αυτό το Πρωτόκολλο  υπήρχε η

αοριστία καθορισμού των ελληνικών συνόρων αλλά και

από ελληνικής πλευράς εμφανής ήταν η έλλειψη χρημά-

των για την αγορά των περιουσιών των Τούρκων όταν

αναγκαστικά θα τις εγκατέλειπαν.  

Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, το πρώτο σκαλί  για

την δικαίωση του απόλυτου αγώνα προς  την απόλυτη

ελευθερία είχε γίνει, έστω και με  την  παραχώρηση  και

αποδοχή, να δοθεί  στους ξένους το δικαίωμα να διεισ-

δύουν στην επίλυση των ελληνικών προβλημάτων.

Πέρασε  όμως ένας χρόνος  από την υπογραφή του Πρω-

τοκόλλου της Πετρούπολης και  μάλιστα  χωρίς να έχει

γίνει καμιά φανερή ενθαρρυντική κίνηση ή μνεία και ανα-

φορά για τους Έλληνες και τα πράγματα για το ελληνικό

πρόβλημα πήγαιναν διπλωματικά στο χειρότερο. 

Εκεί κοντά στον μήνα  που υπογράφηκε το Πρωτόκολλο

έπεσε και το Μεσολόγγι και η Ακρόπολη της Αθήνας πα-

ραδόθηκε στον Κιουταχή.  

Και ακόμη οι ελπίδες των υποδούλων κατέβηκαν ακόμη

περισσότερο, όταν ο θρησκευτικά ομόδοξος τσάρος,

παρά τις φαινομενικές του συμπάθειες  προς τους Έλλη-

νες,  με ξεχωριστή συμφωνία με τον σουλτάνο συνυπέ-

γραψε τον Οκτώβριο του 1826 την Συνθήκη “Ακκερμαν”,

παρ᾽ότι στην πραγματικότητα αυτή ήταν πράξη υποτα-

γής της Πύλης στη Ρωσία, και για την οποία ήδη πιο

πάνω μιλήσαμε. 

Στη συνέχεια  των  εσωτερικών της ελληνικής πλευράς,

τον Μάρτιο  του 1826, συνέρχεται  με διακοπές και σε

δυο περιόδους η  3η  Εθνική συνέλευση σε Ερμιόνη και

Τροιζήνα, με σκοπό να αντιμετωπισθούν οι  αντίξοες

συνθήκες και καταστάσεις που συνέρρεαν. 

Αλλά όπως γράφει στην “Ιστορία” του ο Τρικούπης, ενώ

ως  «Πανάκειαν των δεινών της πατρίδος υπελάμβανον
οι πλείστοι των Ελλήνων τας εθνικάς συνελεύσεις των,
οι ειδημονέστεροι τας εθεώρουν ως ευσχήμους τρόπους
μεταπτώσεως της εξουσίας». Και συνεχίζει  σχολιάζον-

τας   προφητικά: «η φιλαρχία πολιορκεί τον νούν μας,
φθόνος και εμφύλιον μίσος κατατρώγει τα σπλάγχνα
μας, η ιδιοτέλεια οδηγεί τα έργα μας, αι σκευωρίαι και
τα διαβούλια είναι η πολιτική μας».
Εν  μέσω λοιπόν  των τόσων οδυνηρών για το Έθνος αν-

τεγκλήσεων και τραγικών ερίδων,  η κατάληξη ήταν να

προταθεί στον Καποδίστρια να αναλάβει την διακυβέρ-

νηση  του νεοσύστατου κράτους και για να παραμερι-

στούν οι προσωπικές διεκδικήσεις των οπλαρχηγών,  να

ανατεθεί  στους Άγγλους  αξιωματικούς Τζωρτζ και Κό-

χραν η ηγεσία του ελληνικού στρατεύματος, παραμερί-

ζοντας όμως και προς τα κάτω,  τον Καραϊσκάκη και  τον

πολύ ικανό  Γάλλο συνταγματάρχη Φαβιέρο.

Αλλά τα γεγονότα σε εξέλιξη  τρέχουν, χωρίς τους Ελ-

ληνες να  ομονοούν αλλά να συνεχίζουν εν ιδιοτελεία

να  φιλονικούν. 

Δυστυχώς εδώ  η οικονομία του χώρου  παραπέμπει στην

παράκαμψη  και αποφυγή ακόμη και  σημαντικών λεπτο-

μερειών των γεγονότων.

Ο Ιμπραήμ  πάντως κατεβαίνει στην Πελοπόννησο και το

παιχνίδι του αγώνα κινδυνεύει.  Και τότε  στις 6 Ιουλίου

του 1827 οι ξένες Δυνάμεις, μαζί  τώρα και η Γαλλία συ-

νέρχονται στο Λονδίνο και υπογράφουν Συνθήκη, ενώ

Αυστρία και Πρωσσία απέχουν. Η Συνθήκη αυτή προ-

έβλεπε από τις Δυνάμεις την εξασφάλιση και επιβολή

της αυτονομίας της Ελλάδος υπό την επικυριαρχία του

σουλτάνου, με τον οποίο όμως οι Δυνάμεις  δεν θα διέ-

κοπταν και τις αγαθές σχέσεις τους! 

Αλλά, αν ο σουλτάνος δεν δεχόταν  την μεσολάβησή

τους, τότε οι Δυνάμεις θα προέβαιναν σε ξεχωριστές εμ-

πορικές σχέσεις με την Ελλάδα και θα απαιτούσαν την

ανακωχή του πολέμου  και στα δύο αντιμαχόμενα μέρη

και θα  διέκοπταν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες εφοδια-

σμού του Ιμπραήμ. Και σε πάλι άρνηση και επιμονή του

σουλτάνου θα έπαιρναν μέτρα δυναμικά.

Και οι Δυνάμεις σχετικά κατέληγαν σε περίεργες οδη-

γίες προς τους δικούς τους:  «αλλά πρέπει   τα μέτρα
άτινα  θέλετε λάβη εναντίον του οθωμανικού στόλου να
μην εκφυλιστούν εις εχθροπραξίας και  να μη γίνει χρήση
βίας, εκτός και  αν οι Τούρκοι ήθελον  επιμείνει  εις διά-
πλους πλοίων  και τα όποια τότε υμείς οι ναύαρχοι των
Δυνάμεων ήθελον παρεμποδίσει».
Έτσι φτάσαμε στη ναυμαχία στο Ναβαρίνο και στην κα-

ταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, αλλά αυτό

είναι ένα άλλο κεφάλαιο.

Βοηθήματα
1) Ν. Διαμαντούρος: “Οι Απαρχές της Συγκρότησης του σύγχρονου

κράτους  στην Ελλάδα”, Εκδ ΜΙΕΤ.

2) Γ. Φινλευ: “Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσως”, Εκδ. Βουλής

των Ελληνων.

3) J. Petropulos: “Πολιτική και Συγκρότηση Κράτους στο Ελληνικό

Βασίλειο”, Εκδ ΜΙΕΤ.

4) W.Miller: “Ελλάδα 100 χρόνια ελεύθερου βίου”, Εκδ. Ειρμός.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Η αναγνώριση της Ελλάδος

ως Ανεξάρτητου κράτους

3η Εθνοσυνέλευση 

σε Ερμιόνη και Τροιζήνα
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Στη ΒΑ πλευρά του νομού Αργολίδας, κοντά στο Λυγουριό,

βρίσκεται μέσα σε εξαίσιο φυσικό κάλλος, ένας αρχαιολο-

γικός χώρος με μεγάλη και ιερή σημασία για τους Έλληνες,

φυλάσσοντας πολλά επιστημονικά και τεχνολογικά μυ-

στικά και λέγεται: «Επίδαυρος»!!

Η λέξη Επίδαυρος αποτελείται από τις λέξεις :

επί+Δ+αύρα, όπου η λέξη αύρα σημαίνει τον πρωινό δρο-

σερό άνεμο και ταυτίζεται με την έννοια της λέξης

«ψυχή», επειδή κι αυτή ανήκει στην αόρατη ύλη του Σύμ-

παντος· γι’ αυτό αύρα = ψυχή και γι’ αυτό στα ιταλικά την

ψυχή την λένε anima, αφού ή ελληνική γλώσσα είναι αρχι-

γένεθλος και γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο, βάζοντας

τέλος στα αστεία παραμυθάκια, για την Φοινικική

προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου, κάτι που

σκόπιμα ή άσκοπα ερμήνευσαν λανθασμένα τη

λέξη «Φοινικικά» με την λέξη «Φοινίκεια» που

τα πρώτα ήταν γράμματα του Σημιτικού αλ-

φαβήτου των Σημιτικών φύλων που είχαν κα-

τοικήσει στην ελληνική Φοινίκη και κάθε

πολιτιστικό στοιχείο το πήραν από τους Έλλη-

νες, ενώ τα δεύτερα αφορούν τα ελληνικά

γράμματα  των Ελλήνων Φοινίκων και σημαίνουν

αυτά που λάμπουν και φωτίζουν τον ανθρώπινο νου!!! 

Το γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου «Δ», τονίζει την ιε-

ρότητα της λέξης «Επίδαυρος», γιατί μια από τις πολλές

συμβολικές έννοιές του είναι και το όνομα του Δία,  οπότε

η λέξη «Επίδαυρος» ερμηνεύεται «δρα επί της ψυχής»!!!

Στην Επίδαυρο κτίστηκε το πιο φημισμένο Ασκληπιείο της

Ελλάδας, στο οποίο γιατρεύτηκαν πολλοί επώνυμοι ασθε-

νείς Έλληνες και ξένοι!! 

Κοντά στο  Ασκληπιείο κτίστηκαν ο  ναός του Ασκληπιού,

ξενώνες, λουτρά, στάδιο, μεγάλο θέατρο, που σώζεται σε

καλή κατάσταση και από την μελέτη της μοναδικής ακου-

στικής του, κατασκευάστηκαν τα ηχεία, αλλά και μικρότερο

θέατρο, ενώ όσα ευρήματα ανακαλύφθηκαν φυλάσσονται

στο Μουσείο της Επιδαύρου!!

Ο Ασκληπιός ήταν γιος του Απόλλωνα και μιας θνητής.

Αποτέλεσε παράδειγμα  τίμιου γιατρού,  αφού πληρωνόταν

μόνον όταν ο ασθενής έμενε ικανοποιημένος. Aπό αυτόν

προήλθε η γνωστή έκφραση «δεν ιδρώνει το αυτί του», που

δηλώνει τον αδιάφορο άνθρωπο, γιατί σε ερώτηση μιας

αφελούς γυναίκας, που ήθελε να μάθει τι να έκανε για να

την αγαπήσει κάποιος άνδρας, που τον είχε ερωτευτεί, ο

Ασκληπιός της είπε να τον κλείσει σε ένα πολύ ζεστό δω-

μάτιο και αν ιδρώσει το αυτί του τότε θα την αγαπήσει!!!!

Πληροφορίες για τη ζωή, τα έργα και την θεοποίηση του

Ασκληπιού μετά τον θάνατό του,  μας δίνει ο Παυσανίας,

που επί 40 χρόνια ήταν αρχιερέας στο Ναό των Δελφών

και ήταν ο καλύτερος γνώστης στα ιερά θέματα!!

Κοντά στα κτήρια των ασθενών, υπήρχε ένα κυκλικό μαρ-

μάρινο οικοδόμημα, περιτριγυρισμένο από κίονες,  οι

οποίοι στήριζαν μια κωνική και ιδιαίτερα εντυπωσιακή

οροφή και το ονόμαζαν Θόλο!!

Η κατασκευή της Θόλου έγινε γύρω στον 4ον αι.  π.Χ., κα-

ταστράφηκε τον 6ον αι., ίσως από σεισμό και από το 1934

άρχισαν οι προσπάθειες ανακατασκευής του μοναδικού

αυτού μνημείου,  για να συνεχιστούν το 1995!!

Η Θόλος της Επιδαύρου είχε εσωτερικό τριμερή υπόγειο

χώρο σε μορφή λαβυρίνθου, που συμβόλιζε την  συνείδηση

του νου, με σκοπό την εύρεση των σκοτεινών δυνάμεων

του υποσυνείδητου, για να μετουσιωθούν σε πράξεις

φωτός!! Εκεί γίνονταν οι τελετές της εγκοίμησης (=ύπνω-

σης) και άλλες θεραπείες,  καθώς και οι λατρείες των χθό-

νιων (=γήινων) θεών!!

Η λέξη Θόλος αποτελείται  από το γράμμα του

ελληνικού αλφαβήτου θήτα  και τη λέξη όλος

(Θ+όλος), ενώ η λέξη «Θήτα»,  έχει ρίζα από

το ρήμα τίθημι που σημαίνει θέτω!

Παλαιότερα το «Θ» το έγραφαν οι Έλληνες

με έναν ισοσκελή σταυρό στη μέση, που

συμβόλιζε την έννοια του, η οποία είναι συ-

νυφασμένη με την έννοια του  αθανάτου!!

Σύμφωνα όμως με  τον Σωκράτη, ο σταυρός συμ-

βόλιζε τις τέσσερις ιδιότητες της Αρετής,  δηλαδή την

σωφροσύνη, την ανδρεία, την φρόνηση και την δικαιο-

σύνη, ενώ στην πολιτεία του Πλάτωνα, η αρετή είχε επι-

γραμματικό χαρακτήρα και συμβόλιζε την ομορφιά και την

υγεία της ψυχής!!!

Υπήρχε όμως και δεύτερη ονομασία της Θόλου, που λεγό-

ταν «Θυμέλη» και προερχόταν από την λέξη θύω = θυ-

σιάζω και αποτελούσε τον τόπο των θυσιών, με τις οποίες

εξέφραζαν οι άνθρωποι τις ευχαριστίες και την ευγνωμο-

σύνη τους προς τον Ύψιστο Δημιουργό όλων των ορατών

και αοράτων και διά των θυσιών το προερχόμενο θυμίαμα,

μετέτρεπε  τη Θυμέλη σε Ναό (=νου), που εξέπεμπε πνευ-

ματική ιερότητα, τροφοδοτούσα την ανθρωπότητα με τις

αληθινές γνώσεις της  δημιουργίας του Σύμπαντος, τις

οποίες με μεγαλοφροσύνη διέσπειρε προς όλες τις κατευ-

θύνσεις,  ο πέτρινος διάκοσμός της, που κάθε σχήμα ήταν

συμβολικό, όπως οι ρόμβοι, οι σταυροί, οι ρόδακες, οι

άκανθες, τα αυγά (=ιερά Ορφικά σύμβολα) κ.α. , ενώ το πέ-

τρινο υλικό απεικόνιζε τον ελληνικό λαό (λάας-λας =

πέτρα), που είχε προκύψει από τις ελληνικές πέτρες, που

πέταγαν πίσω τους ο προπάτορας των Ελλήνων Δευκαλίω-

νας και η γυναίκα του Πύρρα. Η αποκωδικοποίηση του

μύθου φανερώνει, την γηγενή προέλευσή του και όχι την

Ινδοευρωπαϊκή γελοιοποίησή του,  από τους παραχαρά-

κτες της ελληνικής ιστορίας!! 

Στο δάπεδο της Θόλου απεικονίζονταν οι 4 κύκλοι του χρό-

νου, κατά τον Πλάτωνα, στο περί φύσεως διάλογό του με

τον Τίμαιο ( 36C –Ε), οι οποίοι ήταν το ημερονύκτιο, ο

μήνας, το ηλιακό έτος και ο «Τέλειος Ενιαυτός» (=26.000

ηλιακά έτη)!!! 

Η Θόλος της Επιδαύρου είναι μια μικρογραφία του Ηλιο-

κεντρικού Συστήματος και φανερώνει τις γνώσεις που

είχαν οι Έλληνες σχετικά με τα μυστήρια της δημιουργίας

του Σύμπαντος, από την εποχή των Πελασγών, των Μυ-

νιών, των Ορφικών, των Πλατωνικών, των Πυθαγορείων και

γενικά όλων των Ελλήνων αστρονόμων!! 

Η αρχιτεκτονική της Θόλου είναι μοναδική και αποτελεί

πεδίο εφαρμογής νέων πρωτοποριακών ιδεών, αποτελού-

μενη από τριμερή οργάνωση με διαφοροποιημένες κυκλι-

κές διατάξεις, τριών ομόκεντρων κύκλων, όπου στον

πρώτο κύκλο διαμορφώνεται μία κιονοστοιχία από 26 κίο-

νες Δωρικού ρυθμού από πωρόλιθο, που αναφέρονται στον

Τέλειο Ενιαυτό κατά τον Πλάτωνα και κατασκευάστηκαν

170 έτη πριν την γέννηση του Ίππαρχου του εφευρέτη του

αστρολάβου και 40 έτη πριν τον Αρίσταρχο τον Σάμιο!!!

Ακολουθεί μια κυκλική κιονοστοιχία από 14 μαρμάρινους

κίονες, Κορινθιακού ρυθμού, και φτάνουμε στη τελευταία

κιονοστοιχία, που περιέβαλε ένα μοναδικής γεωμετρικής

σύλληψης τριμερές μαρμάρινο δάπεδο, όπου εναλλάσσον-

ταν πλάκες λευκών και μαύρων ρόμβων, οι οποίες συμβό-

λιζαν την διαδοχή της ημέρα και της νύχτας!!!

Ο κύκλος ήταν το σύμβολο της ζωής και της ίδιας της γέν-

νησης ή της αναγέννησης του ανθρώπου και συμβόλιζε την

αγωνιώδη προσπάθειά του να φτάσει στη μακαριότητα και

στην αρμονία, στην ένωσή του με την ίδια του τη φύση, με

το Θείο, με το βαθύτερο εαυτό του,  που τον ενώνει με το

ΘΕΟ!!!!

Την δημιουργία του Σύμπαντος, από τον ΕΝΑ, ΑΓΕΝΝΗΤΟ,

ΑΘΑΝΑΤΟ, ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ,  χωρίς αρχή και τέλος

ΘΕΟ και για τις έννοιες της αθανασίας της ανθρώπινης

ψυχής  και της μετά θάνατο ζωής, που χαρακτηρίζουν το

πρωτοπόρο ελληνικό πολιτιστικό μεγαλείο, ήταν αυτά  που

συγκίνησαν τον Απόστολο Παύλο, για να ξεκινήσει το κή-

ρυγμα της καινούργιας Θρησκείας από τον ελληνικό λαό,

γιατί η ελληνική μόρφωσή του, τον έκανε γνώστη της ελ-

ληνικής ανωτερότητας, όπως και η μετάφραση των

70κοντα δεν ήταν τυχαία, που έγινε στην ελληνική

γλώσσα, την γλώσσα των Ελλήνων Θεών!!

Η Θόλος της Επιδαύρου είναι ένα θησαυροφυλάκιο των

ελληνικών πολιτιστικών στοιχείων με τα οποία εκπολιτί-

στηκαν οι κάτοικοι της Γης και αποτελεί απάντηση στους

μισέλληνες, σφετεριστές και συκοφάντες που επιθυμούν

τον θάνατο του αθάνατου ελληνικού λαού!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Κοκόρια και τζιτζίκια 

στο εδώλιο...

Εχουμε ...λαλήσει από την αστική ζωή και μας ενο-

χλεί η φύση και οι ήχοι της.

Στη Νότια Γαλλία - σε μία μικρή πόλη 400 κατοίκων -

έφτασε στα δικαστήρια υπόθεση ενός κόκκορα που

λαλεί πριν ξημερώσει καλά - καλά και ενοχλεί τους

γείτονες. Η δίκη αναβλήθηκε, αλλά ο κόσμος στη

Γαλλία έχει ξεσηκωθεί. Όχι κατά του κόκκορα βε-

βαίως. Ο δήμαρχος  της κωμόπολης ζητάει  να ανα-

κηρυχθούν "εθνική κληρονομιά" οι θόρυβοι της

γαλλικής υπαίθρου!

Και μας θύμισε την Ιταλίδα που είχε έρθει για διακο-

πές στη Μάνη. Έμενε σε ένα μπαγκαλόους που βρι-

σκόταν μέσα σε ένα κτήμα με ελιές και κάθε μεσημέρι

τα τζιτζίκια δίνανε ...ρεσιτάλ. Αφού παραπονέθηκε

στον ιδιοκτήτη και δεν έκανε τίποτα(!) άρχισε να βγαί-

νει τα μεσημέρι με ένα ξύλο και να χτυπάει τις ελιές

για να φύγουν τα τζιτζίκια!!

Η απόλυτη γελοιοποίηση

Ε, όχι κύριοι. Αυτό δεν είναι ούτε δικαίωμά σας, ούτε

προνόμιό σας, ούτε υποχρέωση της πολιτείας, να επι-

τρέπει να παρευλάνετε καρναβαλίζοντας, βανδαλί-

ζοντας σύμβολα και όποια ασχήμια μπορεί να

φανταστεί ο νους!

Το να  αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας είναι δικαίωμά

του, να κυκλοφορεί τσίτσιδος με κάλυψη των ώμων

του μόνο με το εθνικό μας σύμβολο, είναι προσβολή.

Έτσι χάνετε όποιο δικαίωμα θα μπορούσατε να έχετε.

Έχουμε χάσει παντελώς το “μέτρον άριστον” που δί-

δαξαν οι αρχαίοι μας σοφοί.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η Θόλος της Επιδαύρου!!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Μυστικές υπηρεσίες ζητούν

πρόσβαση στις προσωπικές

συνομιλίες στο διαδίκτυο!

Mια πολύ σημαντική πρόταση κατέθεσε ο οργανισμός

GCHQ (Government Communications Headquarters) στη

Μεγάλη Βρετανία, η οποία λόγω των ημερών (εκλογές και

άλλα) πέρασε στα ψιλά.

Ο οργανισμός που αποτελεί την αντίστοιχη NSA για τη

Μεγάλη Βρετανία, προτείνει να ενσωματωθεί ένα εργα-

λείο – πασπαρτού που θα ξεκλειδώνει όλες τις συνομι-

λίες (γραπτές, φωνητικές και video) που προστατεύονται

από κρυπτογράφηση end-to-end. Με απλά λόγια, οι Υπη-

ρεσίες Πληροφοριών θα μπορούν να διαβάσουν, να ακού-

σουν και να δουν τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες σε

υπηρεσίες όπως είναι τα WhatsApp, FaceTime, iMes-

sages κλπ.

Η αρχική πρόταση είχε κατατεθεί τον περασμένο Φε-

βρουάριο και ουσιαστικά απαιτούσε από τις εταιρείες τε-

χνολογίας να προσθέτουν τις υπηρεσίες επιβολής του

Νόμου (π.χ. Αστυνομία, Ασφάλεια, Αντικατασκοπία) ως

αόρατους “συνομιλητές” μέσα στις κρυπτογραφημένες

συνομιλίες. Η ιστορία αυτή ήρθε στη δημοσιότητα αφό-

του οι Apple, Google, Microsoft και ακόμη 44 άλλοι ορ-

γανισμοί και ειδικοί ασφαλείας συνέταξαν μια ανοικτή

επιστολή που καταδικάζει την πρόταση του GCHQ.

Σ’ αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι η end-to-end κρυ-

πτογράφηση προστατεύει τις συνομιλίες σε τέτοιο βαθμό

ώστε ούτε η εταιρεία που προσφέρει την υπηρεσία να

μην μπορεί να “κοιτάξει” μέσα σε αυτές, αφού δεν γνω-

ρίζει το κλειδί της αποκρυπτογράφησης. Παρόλα αυτά, ο

GCHQ πιστεύει πως είναι εφικτό να ανοιχτεί μια “κερκό-

πορτα” με την αθόρυβη και αόρατη είσοδο μιας υπηρε-

σίας επιβολής του Νόμου στη συνομιλία.

Αυτό μπορεί να γίνει επειδή ο πάροχος της υπηρεσίας

(π.χ. η Apple) συνήθως ελέγχει το σύστημα ταυτοποίησης

και αποφασίζει ποιος είναι ποιος και ποιες συσκευές εμ-

πλέκονται σε μια συνομιλία. Άρα, θα μπορούσε να “τρυ-

πώσει” εκεί μέσα ένας αόρατος χρήστης και μάλιστα

χωρίς να πειραχτεί η end-to-end κρυπτογράφηση.

Η ανοικτή επιστολή μοιράστηκε στις αρμόδιες αρχές στις

22 Μαΐου και ήρθε στη δημοσιότητα μόλις πρόσφατα. Εν

ολίγοις, αναφέρει πως η πρόταση του GCHQ θα πρέπει

να απορριφθεί επειδή καταπατά τα βασικά Ανθρώπινα

Δικαιώματα, δημιουργεί νέους κινδύνους ασφαλείας και

πρακτικά παραβιάζει τις βασικές αρχές του ίδιου του

GCHQ.

https://iservices.gr

σ.σ. Αναμένουμε τις εξελίξεις, γιατί από αυτά που βλέ-

πουμε καθημερινά, η κατάσταση έχει ξεφύγει παντελώς

και οδεύουμε με μαθηματική ακρίβεια, σε ημέρες μεσαί-

ωνα! Σηκωθείτε από τον καναπέ. Και εκεί θα μας βρει το

κακό...

Καλαμάκι ή 
Σταραμάκι;

Το όνομα «staramaki» προήλθε από

τον συνδυασμό των λέξεων «σιτάρι»

και «καλαμάκι».  Η έμπνευση και τo-

προϊόν ανήκουν σε μια ομάδα από το

Κιλκίς με τον Στέφανο Καμπέρη, που

με οικολογική συνείδηση προτείνουν

καινοτόμες λύσεις.

Αναπτύσσουν μία πρωτοπόρα επιχει-

ρηματική δράση, προκειμένου να αντι-

καταστήσουν τα πλαστικά καλαμάκια

με τα φυτικά σταραμάκια!

Η δημοσιογράφος Κυβέλη Χατζηζήση

τους εντόπισε και της έδωσαν πολλά

και ενδιαφέροντα στοιχεία για το προ-

ϊόν που ετοιμάζουν

Επιλέγουμε:

Τι είναι το Staramaki:

Το σταραμάκι προέρχεται από το με-

σογονάτιο, μέρος του φυσικού στελέ-

χους του σιταριού. Αποτελεί

υποπροϊόν της καλλιέργειας σιτηρών.

Δεν κατασκευάζεται από σιτάλευρο.

Πόσο εύχρηστο είναι ένα καλαμάκι

από σιτάρι; 

Οι αδαείς νομίζουμε πως θα έχει πα-

ράξενη υφή, γεύση, θα διαλύεται...

Το στέλεχος του σιταριού είναι ένα

φυσικό μη πορώδες υλικό. Σε αντί-

θεση με τα χάρτινα καλαμάκια, δεν

σακουλιάζει. 

Στην ερώτηση πόσο εύκολα μπορεί να

αντικαταστήσει ο καταναλωτής το κα-

λαμάκι φαίνεται να γίνεται εφικτό,

γιατί σιγά σιγά γίνεται συνείδηση ότι

το πλαστικό είναι καταστροφικό και

πρέπει να καταργηθεί.

Στην Ελλάδα μόνο 1.000.000.000 πλα-

στικά καλαμάκια καταλήγουν στις χω-

ματερές κάθε χρόνο. Η Ε.Ε. καταργεί

τα πλαστικά μίας χρήσης από το 2021

και έπειτα. 

Το “σταμαράκι” είναι παλιά ιστορία

Οι εμπνευστές εξηγούν ότι η χρήση

του στελέχους του σιταριού για καλα-

μάκι, έχει χιλιάδες χρόνια ιστορίας,

ακόμα και μέχρι τα τέλη του 1800. 

Μελετήσαμε τις περισσότερες τοπι-

κές ποικιλίες για καταλληλόλητα και

αναμένουμε φέτος το θέρος της φετι-

νής σοδειάς για τα πρώτα μας σταρα-

μάκια...

Το σιτάρι καλλιεργείται στο Κιλκίς σε

συνεργασία με τους τοπικούς αγροτι-

κούς συνεταιρισμούς της περιοχής.

Staramaki είναι το προϊόν και η επιχεί-

ρηση είναι η Novus αστική μη κερδο-

σκοπική που το δημιούργησαν.

Θα προσπαθήσουμε να διαθέσουμε

όσο περισσότερο προϊόν μπορέσουμε

ώστε να το γνωρίσει ο κόσμος. Ανά-

λογα με τα αποτελέσματα της πρώτης

περιόδου θα προχωρήσουμε παρα-

πέρα.
stentoras.gr

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφά-
λειας στο Νερό (15 Μαΐου), οι Water Salvation, Colin’s Hope
και Lifeguards Without Borders, δημοσιεύουν οδηγίες αντι-
μετώπισης του παιδιατρικού πνιγμού.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΙΓΜΟΥ: Η Ελλάδα κατέχει 6η θέση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών-μελών και
39η σε σύνολο 116 χωρών σε θανατηφόρους
πνιγμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
2014). Σύμφωνα με δήλωση του ΥΝΝΑΠ Φώτη
Κουβέλη στις 6/5/2019, οι πνιγμοί στην θά-
λασσα, δεν μειώθηκαν αλλά ούτε σταθεροποι-
ήθηκαν. Αντιθέτως αυξήθηκαν κατά 16% (το 2017
ήταν 357 και το 2018 ήταν 413). Αυτό σημαίνει ότι
απαιτούνται περισσότερες πρωτοβουλίες από όλους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΝΙΓΜΟΥ: Παρά την κοινή πεποίθηση, ο
πνιγμός δεν είναι πάντα ταυτόσημος με τον θάνατο και δεν
είναι ποτέ «ξηρός». Οι επαγγελματίες υγείας ορίζουν τον
πνιγμό ως «την διαδικασία εμφάνισης αναπνευστικής δυσ-
λειτουργίας από βύθιση / εμβάπτιση σε υγρό». Ένα άτομο
μπορεί να βιώσει συμπτώματα πνιγμού όταν βυθιστεί πλή-
ρως ή όταν το νερό το οποίο έχει εισέλθει στους αεραγω-
γούς με πιτσίλισμα (splashing). Και με τους δύο τρόπους,
αυτή η αναπνευστική βλάβη μπορεί να αποβεί θανατηφόρα,
παρ’ όλα αυτά όμως τις περισσότερες φορές δεν είναι.
Όταν ένα άτομο πνίγεται, οι τελικές εκβάσεις είναι μόνον
τρεις: θανατηφόρος πνιγμός, μη θανατηφόρος πνιγμός με
βλάβη και μη θανατηφόρος πνιγμός χωρίς βλάβη. Ο καλύ-

τερος τρόπος για να αποφύγετε τον πνιγμό είναι να εφαρ-
μόσετε τα ορθά μέτρα ασφαλείας στο νερό. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ: Εάν το παιδί σας ήταν
στο νερό και παρατηρήσετε μετά οποιοδήποτε από τα παρα-

κάτω προειδοποιητικά σημεία, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι
έχει εισροφηθεί νερό και ότι έχουν επέλθει βλάβες

στους αεραγωγούς ή τους πνεύμονες: ― Δυσκο-
λίες στην αναπνοή ― Έντονη υπνηλία  ―
Πόνος στο στήθος ― Εμμένων βήχας ― Ασυ-
νήθιστη συμπεριφορά ― Ευερεθιστότητα ― Χα-

μηλή ενέργεια / ζωτικότητα
Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις φυσιολογικών,

υγιών παιδιών, που πέθαναν ξαφνικά, γιατί κάποιες
ημέρες νωρίτερα είχαν πάει για κολύμπι. Τα συμπτώματα
που εμφανίζονται αιφνιδίως αρκετά αργότερα, πιθανότατα
δεν σχετίζονται με το επεισόδιο πνιγμού και κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα πρέπει να αξιολογούνται.

ΔΡΑΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ
4 Παρατήρησες αλλαγές στην συμπεριφορά έως και 4
ώρες αργότερα; 
4 Αναζήτησε ιατρική βοήθεια. Ίσως χρειαστεί ακτινογραφία θώ-
ρακος, χορήγηση οξυγόνου και παρακολούθηση του παιδιού. 
4 Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα βελτιώ-
νονται σε διάστημα ωρών και ο ασθενής μπορεί να πάρει
εξιτήριο.
Η Water Salvation είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με
σκοπό την πρόληψη πνιγμών στην Ελλάδα.  

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας στο Νερό - Οδηγίες αντιμετώπισης παιδιατρικού πνιγμού



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                       15 IOYNIOY 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 11

Kρυβόμαστε απ’ τη βροχή στο Δήμο ΒΒΒ; 
Η νεροποντή που έπεσε στις περιοχές Βάρκιζας,

Κόρμπι Βάρης, Κορωπίου, Αγίας Μαρίνας και Βόρεια

Προάστεια την Τρίτη 12/6/19 το απόγευμα προκάλεσε

διάφορα κυκλοφοριακή προβλήματα, αλλά κι υπεχει-

λίσεις υπογείων.

Γέμισε το facebook με εικόνε από πλημμυρισμένους

δρόμους στο Κόρμπι στην Αγία Μαρίνα και αλλού.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο

ΒΒΒ, Κώστας Πασακυριάκος, βγήκε σε τηλεοπτικό

σταθμό και μίλησε για τα πλημμυρικά φαινόμενα

αυτής της ημέρας, αλλά και για τον κίνδυνο που δια-

τρέχει η περιοχή της Βάρης, από τα ρέματα· ιδιαί-

τερα αυτό που διασχίζει τα σχολεία είναι άκρως

επικίνδυνο. Ενα θέμα που το αναδείξει πολλές φορές

στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Κ. Πασακυριάκος και έχει

ζητήσει ειδική συνεδρίαση γι’ αυτό.

O Δήμαρχος ΒΒΒ δια του γραφείου Τύπου, έσπευσε

να απαντήσει διαψεύδοντας τον Κ. Πασακυριάκο, αι-

τώντας να ζητήσει συγνώμη!

Στη συνέχεια ο Κ. Πασακυριάκος ανταπάντησε.

Παρουσιάζουμε παρακάτω μέρος των επιστολών που

αντήλαξαν γιατί είναι ιδιαίτερα μακροσκελείς.

Λανθασμένες εντυπώσεις προκάλεσε

τίτλος σε ρεπορτάζ του τηλεοπτικού

σταθμού ΣΚΑΙ χθες, καθώς δείχνοντας

εικόνες από προβλήματα που δημιούρ-

γησε η έντονη βροχόπτωση στην Αγία

Μαρίνα Κορωπίου, ο τίτλος ανέφερε πως

ήταν στη Βάρκιζα.

Το λάθος ενός ρεπόρτερ τηλεοπτικού

σταθμού είναι κατανοητό και δεν αποτε-

λεί αντικείμενο σχολιασμού. Δεν συμβαί-

νει όμως το ίδιο όταν απ’ αυτό το

λανθασμένο ρεπορτάζ παρασύρεται δη-

μοτικός σύμβουλος της πόλης και επικε-

φαλής Δημοτικής Παράταξης και το

χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει εντυ-

πώσεις.

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της Λαϊκής

Συσπείρωσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης Κώστας Πασακυριάκος ανάρτησε

στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης εικόνας από το τηλεο-

πτικό ρεπορτάζ συνοδευόμενες από

μακροσκελή ανακοίνωση η οποία αναφέ-

ρει μεταξύ άλλων πως η σφοδρή καται-

γίδα δημιούργησε σημαντικά

προβλήματα στη Βάρκιζα και σε άλλες

περιοχές του Δήμου μας, πως επικοινώ-

νησε με την πυροσβεστική και ενημερώ-

θηκε πως δέχτηκαν κλήσεις για

αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα

σπίτια και όλα αυτά για να καταλήξει στο

συμπέρασμα πως ο Δήμος θέλει ολοκλη-

ρωμένο σχεδιασμό αντιπλημμυρικής

προστασίας.

Αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν ένας

υποψήφιος Δήμαρχος στις πρόσφατες

εκλογές αλλά και επί οχταετίας δημοτι-

κός σύμβουλος της πόλης να μην μπορεί

να αναγνωρίσει εικόνες από ρεπορτάζ

και ότι δεν είναι στην πόλη μας αλλά

ούτε να ακούσει τη ρεπόρτερ η οποία

κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ είπε προ-

φορικά τέσσερις φορές ότι βρίσκεται

στην Αγία Μαρίνα.

Επίσης ενδιαφέρον θα είχε να μας ενη-

μερώσει ο κ. Πασα-

κυριάκος με ποιον

μίλησε στην πυρο-

σβεστική και σε

ποια σπίτια εντός του Δήμου μας έγινε

άντληση υδάτων. 

Τέλος, όφειλε να γνωρίζει πως τα αντι-

πλημμυρικά έργα που σχεδιάστηκαν,

είναι σε εξέλιξη ή υλοποιήθηκαν από την

παρούσα Δημοτική Αρχή δεν περιορίζον-

ται στην κατασκευή του ρέματος στο

Κόρμπι Βάρης αλλά αφορούν δίκτυο

έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω

των 35 εκ. ευρώ σε όλες τις δημοτικές

ενότητες και τα οποία όταν ολοκληρω-

θούν μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια, θα

έχουν θωρακίσει συνολικά την πόλη μας.

Πράγματι, σε περίπτωση υπερεντατικών

καιρικών φαινομένων, το επόμενο διά-

στημα, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα

στο Δήμο μας αλλά θυμίζουμε πως σε

πρόσφατη θεομηνία, όταν η πόλη μας δέ-

χτηκε, βάσει επίσημων στοιχείων της

Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σε

λίγο χρόνο 20% μεγαλύτερο όγκο νερού

απ’ ότι η Μάνδρα Αττικής την ημέρα των

μεγάλων καταστροφών, η πόλη άντεξε

και τα όποια προβλήματα δημιουργήθη-

καν αποκαταστάθηκαν από τον μηχανι-

σμό του Δήμου μέσα σε πολύ σύντομο

χρονικό διάστημα.

Θεωρούμε τις δηλώσεις του κ. Πασακυ-

ριάκου επιπόλαιες χωρίς να πιστεύουμε

πως υπήρχε από πλευράς του πρόθεση

πολιτικής σπέκουλας ωστόσο είναι άδι-

κες για την πόλη μας και το μεγάλο έργο

που είναι σε εξέλιξη από πλευράς υπο-

δομών αλλά και ανταπόκρισης σε τέτοια

φαινόμενα από την υπηρεσία πολιτικής

προστασίας του Δήμου. Πιστεύουμε πως

θα ήταν σωστό να ζητήσει ο ίδιος δημό-

σια συγνώμη για την επιπολαιότητα αυτή

και να ασκεί τα αντιπολιτευτικά του κα-

θήκοντα με περισσότερη υπευθυνότητα.

Από το Γραφείο Τύπου

Εάν η διαχρονική ανησυχία που υπάρχει πάντα
όταν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα στην
περιοχή μας, ήταν και είναι δικαιολογημένη, μετά
την απάντηση του Γραφείου Τύπου του Δήμου
μας, ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ. 
Η προσπάθεια να εμφανιστώ εγώ ως ...«παρα-
συρμένος» από ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ για να «δη-
μιουργήσω εντυπώσεις»...
...οι ερωτήσεις του τύπου «με ποιον μίλησα στην
Πυροσβεστική» και «σε ποια σπίτια έγινε άντ-
ληση υδάτων»,  ...οι μειωτικοί για το πρόσωπό
μου χαρακτηρισμοί όπως «επιπόλαιος»
Και τέλος:  η σύσταση να ζητήσω δημόσια συ-
γνώμη για την επιπολαιότητα  αλλά και  η σύ-
σταση να ασκώ τα αντιπολιτευτικά μου
καθήκοντα με περισσότερη υπευθυνότητα... είναι
αναφορές με τις οποίες δεν πρόκειται να ασχο-
ληθώ. Πρέπει όμως να παρατηρήσω πως φανε-
ρώνουν ΕΝΤΟΝΟ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟ. 
Εάν υπάρχει η αίσθηση ότι εγώ προσωπικά ως
επικεφαλής της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, θα ανε-
χτώ τώρα ή στο μέλλον τέτοιου τύπου υποδείξεις
και συστάσεις για «δημόσιες συγνώμες», προφα-
νώς δεν έχετε αντιληφθεί ότι δεν βρισκόμαστε
σε προσυνεδρίαση της παράταξής σας ενόψει
δημοτικού συμβουλίου, ούτε σε συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου, που όταν το λέτε σε άλ-
λους, χάνουν τη γη κάτω απ’ τα πόδια τους. 
Αυτά, εκεί που σάς παίρνει. Οχι σε μένα.
Γι αυτό το ζήτημα αναμένω εγώ τη συγνώμη σας.

Πάμε τώρα επί της ουσίας.
Ενημερώνουμε το Γραφείο Τύπου του Δήμου μας
και τον ίδιο το Δήμαρχο για τα εξής:
1ον: Στη Βάρκιζα και τη Βάρη χτες (11.6.19)
ΕΒΡΕΞΕ. Μη νομίζετε ότι σημειώθηκε κάποιο
άλλο ...”φαινόμενο” αντί για βροχή. Ηταν όντως
ΒΡΟΧΗ και μάλιστα δυνατή.
2ον: Δεν παρασύρθηκα ούτε από το ΣΚΑΙ, ούτε
από το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ούτε από το CNN.gr, ούτε
από το THE TOC.gr, ούτε από το STAR, ούτε από
το Newsbomb.gr, ούτε από τα PARAPOLITIKA,gr.
Ανθρωποι του συνδυασμού μας βρέθηκαν στα
σημεία που υπήρξε πρόβλημα. Και μάλιστα δήλω-
σαν πρόθυμοι να βοηθήσουν όπου υπήρξε πρό-
βλημα.

3ον: Η επικοινωνία με την Πυροσβεστική έγινε
κατά τη διάρκεια της ημέρας 3 φορές, την ώρα
που το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη. Φαντάζομαι
– και ήταν - υπεύθυνη ενημέρωση. Οι επιπτώσεις
του φαινομένου χτες αλλά και σήμερα είναι εμ-
φανείς και θα το διαπιστώσετε στις φωτογραφίες
που θα παραθέσω παρακάτω. Στο Νηπιαγωγείο
της Βάρης τα νερά δυσκόλεψαν την πρόσβαση
γονιών και παιδιών στην αποχαιρετιστήρια γιορτή
τους.
4ον: Η αναφορά σας στην «υπηρεσία πολιτικής
προστασίας» και η σύνδεση με τη δική μου πα-
ρέμβαση, είναι ο ορισμός της διαστρέβλωσης, σε
μια προσπάθεια να εμφανιστώ ως καταγγέλλων
τους εθελοντές. Θυμίζω – και το ξέρετε πολύ
καλά – ότι κατ επανάληψη στο δημοτικό συμβού-
λιο έχω κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο σημαντικό
έργο των εθελοντών που το έργο τους και η ανι-
διοτελής προσφορά τους είναι ανεκτίμητη. Θυ-
μίζω μάλιστα ότι σε αρκετές περιπτώσεις
έντονων καιρικών φαινομένων, εγώ προσωπικά
έχω επικοινωνήσει με το Δήμαρχο για να δη-
λώσω πως εάν χρειαστεί η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
μπορεί να συνδράμει όπου ζητηθεί.
5ον: Απάντηση στα ζητήματα που θέτω στη δή-
λωσή μου δεν πήρα. Φαίνεται πως ο εκνευρισμός
και η σύγχυση από τα «λάθη του Ρεπόρτερ του
ΣΚΑΙ», του αγαπημένου σας τηλεοπτικού σταθ-
μού προεκλογικά, επισκίασαν την ανάγκη να δο-
θούν απαντήσεις. 
Τα επαναλαμβάνω και διαβάστε το προσεκτικά: 
«Ζήτησα κατ' επανάληψη σε συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβουλίου να γίνει μία συζήτηση με
αποκλειστικό θέμα τις παρεμβάσεις που πρέπει
να γίνουν σε σημεία της περιοχής, ΕΩΣ ΟΤΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ, προκειμένου να απο-
φευχθούν σοβαρά προβλήματα. 
Ζητάμε από τη Διοίκηση του Δήμου να αναλάβει
άμεσα πρωτοβουλίες και να παρέμβει όπου χρει-
αστεί ώστε να αποκαταστήσει τυχόν αυθαιρεσίες
πάνω σε μπαζωμένα ρέματα της Βάρης και
αλλού».
6ον: Χαίρομαι που αναγνωρίζετε πως: «Πράγ-
ματι, σε περίπτωση υπερεντατικών καιρικών φαι-
νομένων, το επόμενο διάστημα, μπορεί να
υπάρξουν προβλήματα στο Δήμο μας...»

Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Γραφείο Δημάρχου

Επιπόλαια δήλωση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-

ρωσης σχετικά με τη χθεσινή βροχόπτωση δημιούργησε

λανθασμένες εντυπώσεις.

KΩΣΤΑΣ ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ: 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟ, 

ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΝΕΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ 

ΑΝΑΜΕΝΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ
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Αντικατάσταση αγωγών 

δικτύου ύδρευσης στoν 

Καρελλά Kρωπίας

Στάλθηκε στο Δήμο Κρωπίας η οριστική απόφαση έγ-

κρισης της χρηματοδότησης του μεγάλου έργου

υποδομής ύδρευσης με τίτλο «Αντικατάσταση αγω-

γών δικτύου ύδρευσης στην Περιοχή Καρελλάς»

στον Άξονα Προτεραιότητας, «Βελτίωση των υποδο-

μών των δικτύων ύδρευσης», στο πλαίσιο του Προ-

γράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Σύμφωνα με την

απόφαση το ποσό χρηματοδότησης είναι

2.539.354,84 €. 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω

επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δα-

νειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του  Έργου και

του Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και απο-

πληρώνεται από  πόρους  του Προγράμματος Δημο-

σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου

Εσωτερικών. 

Το έργο αφορά αντικατάσταση αγωγών δικτύου

ύδρευσης με αγωγούς πολυαιθυλενίου 4ης γενιάς

μήκους 32.994 μέτρων στην περιοχή του οικισμού

Καρελλά με μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική

Υπηρεσία Δήμου Κρωπίας  στις 28 Νοεμβρίου 2018.

Στον πρωτότυπο σχολικό διαγωνισμό συλλογής ανακυκλώ-

σιμων υλικών και δημιουργίας εικαστικών έργων που διορ-

γάνωσε ο Δήμος Κρωπίας και η πλατφόρμα επιβράβευσης

της ανακύκλωσης followgreen.gr/koropi συμμετείχαν, 3.067

μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών

σχολείων Κορωπίου και 16 ομάδες μαθητών, δύο Γυμνάσιων

και ενός  ΓΕΛ. Οι μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων

και Δημοτικών σχολείων συνέλεξαν σε κιλά Χαρτί 6.966,

Αλουμίνιο 373, Πλαστικό 2.741 και 247 κιλά Μπαταρίες.

Στην κατηγορία των Νηπιαγωγείων Ιδιωτικών- Δημοσίων

συμμετείχαν 12 σχολεία και τις τρεις πρώτες θέσεις κατέ-

λαβαν: Το Νηπιαγωγείο «Ξεκίνημα», ακολούθησε το 2ο

Νηπιαγωγείο Κιτσίου και στην 3η θέση τα «Μελισσάκια». 

Στην κατηγορία των Δημοτικών Σχολείων συμμετείχαν 9

σχολεία και τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν: το 4ο Δη-

μοτικό Σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Κιτσίου, και τα Εκ-

παιδευτήρια Ποριώτου.

Στον διαγωνισμό εικαστικών έργων στα Γυμνάσια-Λύκεια

Κορωπίου συμμετείχαν, το 1ο Γυμνάσιο  Κορωπίου, το 2ο

Γυμνάσιο  Κορωπίου και το 1ο Γενικό Λύκειο,  με 16 ομάδες

μαθητών. Την πρώτη θέση κατέλαβε το 2ο Γυμνάσιο Κορω-

πίου με το έργο «Ο Ερικ».
Αντιπροσωπεία του Δήμου Κρωπίας, αποτελούμενη από

τον Δήμαρχο Δημήτριο Κιούση, τον αντιδήμαρχο Τεχνικών

Υπηρεσιών και πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης, Παναγιώτη Πολίτη, κλιμάκιο δημο-

τικών στελεχών, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την

ομάδα του Followgreen, πραγματοποίησε επίσκεψη την

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 στα σχολεία του Δήμου που πρώτευ-

σαν στους διαγωνισμούς ανακύκλωσης.

Στα τρία πρώτα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

η αντιπροσωπεία παρέδωσε ως συμβολικά βραβεία, τρία

πολυμηχανήματα εκτυπώσεων ενώ στο 2ο Γυμνάσιο που

συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους ανακύκλωσης

στο έργο με τον τίτλο «Ο Ερικ» μοιράστηκαν 5  “έξυπνα”

ρολόγια χειρός για τους μαθητές της πρώτης ομάδας. Σε

όλα τα σχολεία δόθηκαν έπαινοι συμμετοχής για όλους

τους μαθητές.

Ο Σχολικός Μαραθώνιος υλοποιήθηκε από το Δήμο Κρω-

πίας (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Σχολικές Επιτροπές

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι συνερ-

γαζόμενες Διευθύνσεις σχολείων και οι πρωταγωνιστές,

μαθητές και μαθήτριες) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση

Π/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής και την ΑΦΗΣ Α.Ε στο

πλαίσιο της πρωτοβουλίας Followgreen. 

Τέλος, η WATT A.Ε. στήριξε τον «Μαραθώνιο ανακύκλω-

σης» καθώς σε όλη την διάρκεια, πραγματοποίησε τις συλ-

λογές των ανακυκλώσιμων υλικών από τα σχολεία του

Δήμου και προσέφερε τα δώρα για τις σχολικές μονάδες

που πρώτευσαν στον διαγωνισμό.

Σχολικός Μαραθώνιος ανακύκλωσης στο Κορωπί
Πρωτιές από Νήπια, μαθητές Α’ και Β’ θμιας εκπαίδευσης

Kόκκινοι ειδικοί

κάδοι ρούχων
Μην πετάτε τα ρούχα στα απορρίμματα

Ρίξτε τα στους 

κόκκινους, κάδους

Αυτή την εποχή που αλλά-

ζουμε ντύσιμο λόγω της

καλοκαιρινής περιόδου και

πάντα κάτι πετάμε, πρέπει

να φροντίσουμε να τα πη-

γαίνουμε στους ειδικούς

κόκκινους κάδους. 

Είναι κρίμα να γεμίζουν οι

κάδοι απορριμμάτων με

ρούχα, που μπορούν να

αξιοποιηθούν. Υπάρχουν

στους περισσότερους Δή-

μους.
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Οι επιχειρήσεις που οδηγούν τη χώρα

και την οικονομία μπροστά, τιμήθηκαν

στην Τελετή Απονομής των βραβείων

για το ελληνικό επιχειρείν, «Πρωταγω-

νιστές της Ελληνικής Οικονομίας»,

που διοργάνωσε για πέμπτη φορά η Di-

rection Business Network, τη Δευτέρα

10 Ιουνίου 2019.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου

Μουσικής Αθηνών, παρουσία περισσό-

τερων από 600 υψηλόβαθμων στελε-

χών και εκπροσώπων του ακαδημαϊκού

κόσμου, επιβραβεύθηκαν επιχειρήσεις

που αποτελούν το λαμπρό παρόν και

μέλλον του ελληνικού επιχειρείν και

προετοιμάζουν την επόμενη ημέρα για

την Ελλάδα. 

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν, βασί-

ζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία

των εταιρειών όπως αποτυπώνονται

στις οικονομικές εκθέσεις.  

Αρχικά τιμήθηκαν οι πρωταγωνιστές

των κλάδων, που αποτελούν τις κορυ-

φαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικο-

νομίας, με βάση τον κύκλο εργασιών,

τα κέρδη προ φόρων και τα ταμειακά

τους διαθέσιμα. 
Στη συγκεκριμένη κατηγορία διακρίθηκαν

οι  Άμβυξ Α.Ε. (Αλκοολούχα Ποτά), Ιαπω-

νική Α.Ε. (Ανταλλακτικά 0χημάτων), Γιώ-

της Α.Ε. (Βιομηχανία Τροφίμων -

Παιδικές Τροφές), Spot Thompson (Δια-

φημιστικές Εταιρείες), Τhe Mall Athens

(Εμπορικά Κέντρα), ΔΕΗ Α.Ε. (Ενέργεια),

Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Ζυθοποιία), Πλαί-

σιο Computers (H/Y - Τεχνολογία), Εκ-

παιδευτικός Όμιλος Ακμή (Ιδιωτική

Μεταλυκειακή Εκπαίδευση), Νηρεύς Ιχ-

θυοκαλλιέργειες, Καβίνο ΑΒΕ (Οινο-

ποιία), AB Βασιλόπουλος Α.Ε. (Σούπερ

Μάρκετ), Accenture Α.Ε. (Υπηρεσίες Πα-

ροχής Επιχειρηματικών Συμβουλών),

ΑCS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΑΕΕ

(Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς), ΠΕΙΦΑΣΥΝ

(Φαρμακαποθήκες), ΜΕΓΑ Προϊόντα

Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. (Χαρτικά Ατομι-

κής Υγιεινής) και Coca-Cola 3Ε Ελλάδος

ΑΒΕΕ (Χυμοί - Αναψυκτικά).

Επίσης, οι AΠΣΙ - Η Πίνδος και Lidl Hellas

τιμήθηκαν για τις σημαντικές κινήσεις

τους στους τομείς της Ανάπτυξης και των

Επενδύσεων, ενώ οι Βic ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε.,

Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ, Παυλίδης A.E.

Μάρμαρα-Γρανίτες, Pharmathen, Σε-

λόντα Ιχθυοτροφεία ΑΕΓΕ, Septona

ΑΒΕΕ και Uni-Pharma βραβεύθηκαν

επειδή ξεχώρισαν στο χώρο της Επιχει-

ρηματικής Εξωστρέφειας.

Oι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι, που γιορτά-

ζουν φέτος την επέτειο των 150 χρόνων

από την ίδρυσή τους, καθώς και η Α.Ε.

Τσιμέντων Τιτάν, που ιδρύθηκε στην Ελ-

λάδα το 1902, βραβεύθηκαν ως Ιστορικές

Επιχειρήσεις. Επίσης, με το Αριστείο Διε-

θνούς  Έλληνα Επιχειρηματία, που έχει

θεσπιστεί από το 2017, για να τιμήσει

συμπατριώτες μας που διαπρέπουν επι-

χειρηματικά εντός και εκτός συνόρων, τι-

μήθηκε ο Πάνος Γερμανός, Ιδρυτής του

Ομίλου Olympia· το βραβείο παρέλαβε ο

Γιάννης Καραγιάννης, πρόεδρος του ομί-

λου.

Τέλος, στην κορυφαία διάκριση της διορ-

γάνωσης, Επιχείρηση της Χρονιάς, ανα-

δείχθηκε η Παπαστράτος, μετά από

ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε για

τρίτη συνεχή χρονιά, μεταξύ 7.500 υψη-

λόβαθμων στελεχών από τις μεγαλύτε-

ρες ελληνικές επιχειρήσεις. Υποψήφιες

ήταν 20 από τις πιο σημαντικές ελληνι-

κές επιχειρήσεις με θετική πορεία και δυ-

ναμικές κινήσεις ανάπτυξης, που

προέκυψαν μετά από διαδικασία προεπι-

λογής, στην οποία προχώρησε η ειδική

επιτροπή βραβεύσεων της διοργάνωσης.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Χρή-

στος Χαρπαντίδης, πρόεδρος και διευθύ-

νων Σύμβουλος της Παπαστράτος

ανέφερε «Πραγματικοί πρωταγωνιστές
για τη βράβευση της Παπαστράτος  ως
Επιχείρηση της Χρονιάς είναι οι 1.420
συνάδελφοί μου, οι οποίοι με τη δουλειά
τους, με την αφοσίωση, με την τόλμη
τους, υπογράφουν αυτή την ιδιαίτερα ση-
μαντική διάκριση και εμένα μου δίνουν το
προνόμιο να έρχομαι εδώ εκ μέρους τους
να παραλάβω αυτό το βραβείο. Εμείς
στην Παπαστράτος πιστεύουμε ότι είναι
χρέος και υποχρέωσή μας να βγαίνουμε
μπροστά, να δημιουργούμε δυνατότητες
έτσι ώστε να πολλαπλασιάζεται το καλό
και να παίρνουμε μαζί μας όσους περισ-
σότερους ανθρώπους γίνεται.  

Έχουμε την ευθύνη του ρόλου μας ως
κοινωνικού και επιχειρηματικού ηγέτη.
Δεν θα περιμένουμε τον κόσμο να αλλά-
ξει για να προχωρήσουμε μπροστά,
έχουμε αποφασίσει να τον αλλάξουμε
μαζί και θα παρασύρουμε όσους περισσό-
τερους μπορούμε μαζί μας, έτσι ώστε να
συνεχίσουμε για ένα καλύτερο μέλλον».

Επιχειρείν

«Πρωταγωνιστές της Ελληνικής

Οικονομίας»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ

«Κινδυνεύει ἄρα, ὦ Ἑρμόγενες, εἶναι οὐ φαῦλον, ὡς οὐ
οἴει, ἡ τοῦ ὀνόµατος θέσις, οὐδέ φαύλων ἀνδρῶν
οὐδέ τῶν ἐπιτυχόντων. Και Κρατύλος ἀληθῆ λέγει
λέγων φύσει τά ὀνόµατα εἶναι τοῖς πράγµασι, καί
οὐ πάντα δηµιουργόν ὀνοµάτων εἶναι, ἀλλά µόνον
ἐκεῖνον τόν ἀποβλέποντα εἰς τό τῇ φύσει ὄνοµα ὄν
ἑκάστῳ καί δυνάµενον αὐτοῦ τό εἶδος τιθέναι εἴς
τε τά γράµµατα καί τάς συλλαβάς».
(Πλάτων, 427-347, “ΚΡΑΤΥΛΟΣ ή ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΤΗΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ,

ΛΟΓΙΚΟΣ”, 390e)

(= Φαίνεται πιθανό ότι/ κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, Ερ-

μογένη, είναι όχι ευτελής δουλειά, όπως εσύ νομίζεις η

ονοματοθεσία, ούτε έργο ασήμαντων ανθρώπων ούτε

των πρώτων τυχόντων. Επομένως ο Κρατύλος κρίνει

σωστά, λέγοντας ότι τα ονόματα ανήκουν φυσικά/

“φύσει” στα πράγματα, και δεν είναι ο καθένας δημιουρ-

γός ονομάτων, αλλά μόνον εκείνος που αποβλέπει στο

όνομα που είναι φυσικά δοσμένο στο κάθε πράγμα και

που είναι ικανός να αποτυπώνει τη μορφή του στα γράμ-

ματα και στις συλλαβές).

ΣΧΟΛΙΟ: Στο πρώτο επιστημονικό σύγγραμμα που γρά-

φτηκε ποτέ παγκοσμίως για την Επιστήμη της Ετυμολο-

γίας, στο “Κρατύλος ή Περί ορθότητος ονομάτων,

Λογικός”, γνήσιο έργο του Πλάτωνα, που κατατάσσεται

στα έργα της δεύτερης περιόδου, όπως είναι οι διάλογοι

της Μεταβατικής ή Μέσης περιόδου, στους οποίους ανή-

κουν και οι διάλογοι “Γοργίας”, “Μένων”, “Ευθύδημος”,

“Ιππίας Μείζων”, “Ιππίας Ελάσσων”, “Μενέξενος”, εξε-

τάζονται / συζητούνται δύο αντίθετες απόψεις. 

Η μια του Κρατύλου οπαδού του Ηρακλείτου, και πρώτου

ίσως διδασκάλου του Πλάτωνα στη φιλοσοφία, σύμφωνα

με την οποία η γλώσσα έχει φυσική ορθότητα, τα ονό-

ματα είναι “φύσει” ορθά. Και η άλλη του Ερμογένη, γιου

του Ιππονίκου, νεώτερου αδελφού του πλούσιου Καλλία,

και ενός από τους πιστούς μαθητές του Σωκράτη, κατά

την οποίαν η γλώσσα είναι δημιούργημα “νόμῳ”, κατά

συνθήκη και συνήθεια, και η φύση δεν αποτελεί μέτρο

για την ορθότητα των ονομάτων. Υποστηρίζεται ότι η ονο-

ματοθεσία έγινε συμβατικά κατόπιν κοινής συμφωνίας με-

ταξύ των ανθρώπων. Ο Σωκράτης, ως επιδιαιτητής,

ανατρέπει και τη μια και την άλλη άποψη και φέρνει τους

συνομιλητές σε αντίφαση. Εξετάζεται για πρώτη φορά αν

η Ελληνική γλώσσα έχει Πρωτογένεια / Νοητικότητα /

Μοναδικότητα. Αν η λέξη (το σημαίνον) και το σημαινό-

μενο, αυτό που εκφράζει η λέξη (πράγμα, ιδέα, κατά-

σταση) έχουν πρωτογενή/αιτιώδη σχέση, ταύτιση

σημαίνοντος (μορφής/εικόνας) και σημαινομένου (περιε-

χομένου), ή αλλιώς έννοιας/λέξης και πράγματος ή η

σχέση τους είναι Συμβατική / Σημειολογική. Ο διάλογος

“Κρατύλος” γράφτηκε πριν από τον “Φαίδωνα” και το

“Συμπόσιον” ανάμεσα στα 385 και 379 π.Χ.

Οι Αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν επώνυμα, ήτοι οικογενει-

ακά ονόματα, κρατούσαν το όνομα του πατέρα τους ως

δεύτερο π.χ. Σωκράτης Σωφρονίσκου, Αλέξανδρος Φι-

λίππου, Αλκιβιάδης Κλεινίου.

Κατά την παράδοση τα ονόματα των νεογέννητων δίνον-

ταν απ’ τους παππούδες και τις γιαγιάδες σε αγόρια και

σε κορίτσια αντίστοιχα.

«ἀξιοῖ δ᾽αὐτός ὡς δή πρεσβύτερος ὤν τοὔνοµ᾽
ἔχειν τό τοῦ πρός πατρός πάππου».
(Δημοσθένης, 384-322, “Προς Βοιωτόν περί του ονόματος”, κεφ. 27)

(= Και έχει την αξίωση αυτός ως πρεσβύτερος/μεγαλύτερος

γιος να φέρει το όνομα του παππού του από τον πατέρα).

Κάποιοι γονείς προτιμούσαν τα δικά τους

ονόματα ή ονόματα συγγενών τους.

Άλλοι έδιναν ονόματα στα παιδιά τους

σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του νη-

πίου, την εργασία ή την σπουδή που τα

προόριζαν. Ο πατέρας του τυράννου της

Κορίνθου, Περιάνδρου (668-584) ονομά-

στηκε Κύψελος (κυψέλη), γιατί η μητέρα

του τον  έκρυψε σε μια κυψέλη, για να

τον σώσει από βέβαιο θάνατο λόγω δυ-

σοίωνου χρησμού. Πολλές φορές δίνον-

ταν ονόματα στα παιδιά από ιδιότητες

που εύχονταν, ήλπιζαν ή επιθυμούσαν οι

γονείς κατά κάποιον τρόπο αυτά να απο-

κτήσουν και να τις επαυξήσουν. Η σημα-

σία ήταν πολύτιμη, εύχονταν δηλαδή να

γίνει ο φορέας του ονόματος άνθρωπος

μεγάλης αξίας για τις ιδιότητές του.

ΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΙΑ = ΤΑ ΒΑΦΤΙΣΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ
Ήταν πανάρχαιη, παραδοσιακή και οικογενειακή εορτή,

που τελούνταν σ’ όλο τον Ελληνικό κόσμο κατά την 5η,

7η ή 10η ημέρα από τη γέννηση του βρέφους γι’ αυτό και

έλεγαν: «ἑβδόµας ἤ ἑβδοµάδα, δεκάτην θύειν,
ἑστιᾶσαι».
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ: «Οὐκ ἄρτι θύω τήν δεκάτην ταύτης
ἐγώ, καί τοὔνοµ᾽ὥσπερ παιδίῳ νυνδή ᾽θέµην».

(Αριστοφάνης, 445-386, “ΟΡΝΙΘΕΣ”, στ. 922-923)

(= Όμως εγώ δεν προσφέρω μόλις τώρα θυσία για τα δε-

καήμερά της και δεν της έδωσα τώρα μόλις το όνομα σαν

να ήταν παιδάκι;).

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ: «Τί λέγεις; Προφασίζει· περιφανῆ
τά πράγµατα. Οὐ τἀµφιδρόµια τῆς κυνῆς αὐτοῦ
µενεῖς;».

(Αριστοφάνης, 445-386, “ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ”, στ. 756-757)

(= Τι λες; Χρησιμοποιείς προσχήματα· το πράγμα είναι

ολοφάνερο. Δεν θα μείνεις λοιπόν εδώ για να τελέσεις

και τα βαφτίσια του μωρού μέσα στην περικεφαλαία;).

Σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μέχρι τις αρχές του 20ού

αιώνα οι γυναίκες γεννούσαν τα παιδιά τους στα σπίτια

τους και όχι στα μαιευτήρια, όπως γίνεται στην εποχή

μας. Η σύλληψη, η κατασκευή και η λειτουργικότητα των

αρχαίων σπιτιών ήταν εμπνευσμένες απ’ το ουράνιο στε-

ρέωμα. Τα σπίτια αποτελούσαν μια συμβολική μικρογρα-

φία του σύμπαντος ή τον ναό (ναίω = κατοικώ) της κάθε

οικογένειας. Ο βωμός του πυρός ήταν η εστία, το τζάκι,

το οποίο για συμβολικούς αλλά και λειτουργικούς/εργο-

νομικούς λόγους ετοποθετείτο στο κέντρο του σπιτιού,

όπως ο ήλιος στο κέντρο  του ηλιακού συστήματος. Και

ύστερα μας λένε ότι οι Έλληνες δεν γνώριζαν το ηλιο-

κεντρικό σύστημα. Μα αυτοί το ανακάλυψαν πρώτοι!!!

Η Εστία ήταν, κατά την αρχαία παράδοση, η θεά της φωτιάς,

που γύρω της συγκεντρώνονταν όλοι οι άλλοι θεοί και όλα

τα ουράνια σώματα του ηλιακού συστήματος. Τα μέλη των

οικογενειών κάθονταν γύρω από την Εστία - πυρ, όπως οι

πλανήτες γύρω απ’ τον ήλιο, για να μαγειρέψουν, να ζεστα-

θούν και να συνομιλήσουν. Γύρω απ’ την εστία του σπιτιού

τελούνταν όλες οι οικογενειακές εορτές και τα συμπόσια,

όπως και τα Αμφιδρόμια. Η μητέρα - ιέρεια άναβε και διατη-

ρούσε το πυρ άσβεστο, όπως έκαναν οι Εστιάδες ιέρειες -

παρθένες της Αλεξανδρινής και Ρωμαϊκής εποχής στους

ναούς της θεάς Εστίας (Vesta-ae). 

Προηγείτο η τελετή καθαρμού του βρέφους, γιατί θεωρού-

σαν ότι η γέννηση και ο θάνατος συνδέονταν με ενεργειακές

μιασματικές καταστάσεις. Ακολουθούσε η τελετή της ονο-

ματοδοσίας και τέλος το συμπόσιο. Οι γονείς στις εξώπορ-

τες των σπιτιών τους αναρτούσαν στεφάνι από κλαδιά ελιάς

(σύμβολο ανδρείας), αν το νεογνό ήταν άρρεν, και μάλλινο

ύφασμα (εσάρπα ή σάρπα, esharpe, από το

λατινικό scirpus =  σχοίνος, φυτό/θάμνος),

αν ήταν θήλυ (σύμβολο προκοπής και ωρι-

μότητας). Μπροστά από τους γονείς,

τους συγγενείς και τους φίλους, το βρέ-

φος περιφερόταν τρις γύρω από την

εστία, ως αφιερωμένο στους εφέστιους

θεούς. Από την περιφορά και το όνομα

της εορτής ή από το ότι οι προσκεκλημέ-

νοι, όταν του έδιναν το όνομα, βάδιζαν

προς το βρέφος (από το φέρβω = τρέφω,

φέρβος με μετάθεση των γραμμάτων,

βρέφος = το δεόμενον τροφής, αυτό που

έχει ανάγκη τροφής ή από το εἰς φῶς

βεβηκέναι = έρχεται στη ζωή, αντικρίζει

το φως του ήλιου). Η εορτή ετελείτο το

απόγευμα και παρετίθετο εύθυμο δείπνο

και προσεφέροντο δώρα (γενέθλιοι δό-

σεις) σ’ αυτό και στους γονείς. Η τελετή

αυτή ίσχυε ως απόδειξη ότι ο πατέρας

είχε αναγνωρίσει τη γνησιότητα του τέκνου του.

Ο Αλκιβιάδης αντί να υποτάξει τα ελαττώματα/μειονεκτή-

ματά του στις αρετές/προτερήματα, υπέταξε τις αρετές

στα ελαττώματά του, που ήταν: η αχαλίνωτη φιλοδοξία,

η αλαζονεία, η εκζήτηση στους τρόπους συμπεριφοράς,

η έλλειψη ηθικών φαγμών κ.ά.

Ο άνθρωπος της υπερβολής, των άκρων που είχε τη Με-

γαλοφυΐα Μεγάλου Πολιτικού αλλά δεν είχε τη Μεγαλο-

φυΐα να γίνει Μεγάλος Πολιτικός. Ενσάρκωνε το

σοφιστικό δόγμα: αληθές είναι ό,τι ωφελεί και αγαθόν

ό,τι συμφέρει.

AKΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΑΛΚΙ - ΒΙΑ - ΔΗΣ

Πώς το όνομά του συνδέεται με τα γνωρίσματα του χα-

ρακτήρα του και τον τρόπο ζωής και δράσης του.

Αλαζονεία, Αρχομανία, Αυτοθαυμασμός

Λάμψη, Λαϊκισμός, Λογοκοπία.

Κάλλος, Καιροσκοπία, Κενοδοξία

Ιδιοφυΐα, Ιδιοκρασία, Ιδιασμός

Βουλαρχία, Βουλομαχία, Βιαιοθανασία

Ιεροσυλία, Ιδιοβουλία, Ιταμότητα

Αυτομόληση, Αψιθυμία, Αριστεία

Διορατικότητα, Διπλωματία, Δεινότητα

Ηρωισμός, Ηδυπάθεια, Ηδονισμός

Στρατηγικότητα, Σαγήνεια, Σοφιστεία, Σκευωρία

Μένει να αποδειχθεί αν οι ιδιότητες του ήθους που του

προσάψαμε, ανταποκρίνονται / αντιπροσωπεύουν τον

τρόπο της πολιτικής δράσης του και της ζωής του.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

――――――
* ἀκλυδωνισία = αταραξία, απάθεια, ψυχραιμία, γαλήνη, ηρεμία,

σταθερότητα, εδραιότητα, βεβαιότητα, στερεότητα, ασφάλεια.

* παλιμβολία = μεταβολή, ευμεταβλησία, αστάθεια, αστασία, μετα-

μέλεια/μετάνοια γνώμης, κακοτροπία, απάτη, πανουργία, δολιό-

τητα, υπουλότητα, επιπολαιότητα. Εύκολη αλλαγή σκέψης, ιδέας,

βούλησης, φρονήματος και αρχών.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀκλυδωνισίας*  

ἄρχεσθαι 
&

Παλιµβολίας*
παύεσθαι
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Τα παιδιά του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος 
ζωγραφίζουν την πόλη τους!

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος ο διαγωνι-

σμός ζωγραφικής για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκ-

παίδευσης των σχολείων του Δήμου Σπάρτων - Αρτέμιδας,

που συνδιοργάνωσε η Ένωση και ο Οργανισμούς Παιδείας-

Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου «Ο Ξενοφών».

Φέτος ο διαγωνισμούς είχε θέμα «Η πόλη των ονείρων
μου».
Οι μαθητές των σχολείων, αγκάλιασαν και τον διαγωνισμό

και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, επιστρατεύοντας την

ευαισθησία τους, τη φαντασία τους, τις ιδέες και το τα-

λέντο τους.

Το αποτέλεσμα είναι για άλλη μια φορά μοναδικό. Όλα τα

έργα των παιδιών εκτέθηκαν χθές (14/6/19) στο 3ο Δημο-

τικό σχολείο Αρτέμιδας, όπου έγιναν και οι βραβεύσεις των

έργων που έκρινε η ειδική επιτροπή: Κωνσταντίνα Κώτσιου,

ζωγράφος-χαράκτρια, αν. Καθηγήτρια ΑΣΚΤ, Περικλής Αν-

τωναρόπουλος, ζωγράφος- εκπαιδευτικός, μέλος του

Εικ.Επιμελητηρίου, Χάρης Γκολφινόπουλος, ζωγράφος,

μέλος του Εικ.Επιμελητηρίου

Έργα που βραβεύθηκαν:

1ο Δημοτικό Σπάτων

Κωνσταντίνα Καραγιάννη Α1 & Γεωργία Μοστράτου Α2,

Βασιλικη Παπαμιχαήλ Β2, Γεωργία Παγώνης ΣΤ2

2ο Δημοτικό Σπάτων

Δήμητρα Σαραντινού  Δ3,  

2ο Δημοτικό Αρτέμιδας

Ευγενία Καράντζαλου Δ1 

3ο Δημοτικό Αρτέμιδας,

Μαριλύδα Δεληγιάννη Γ1 

4ο Δημοτικό Αρτέμιδας,

Παναγιώτης Καραγεώργος Γ, Αλεξάνδρα Παραδαλού ΣΤ1 

5ο Δημοτικό Αρτέμιδας

Στέφανος Ζαχόπουλος Ε, Ενές Ντερβίσα ΣΤ

6ο Δημοτικό Αρτέμιδας

Ιάκωβος Απέργης Δ, Κωνσταντίνα Στεφανοπούλου Ε

7ο Δημοτικό Αρτέμιδας

Σταυρούλα Τράντα,  Ευαγγελία Σταματάκη Α2, Δημήτρης Γκί-

κας  Β, Τζένη Λαμπροπούλου Γ1, Ίριδα Χριστοφυλλάκη Γ2,

Αγησίλαος Κίντης & Γαρυφαλιά Παναγιωτάκη Δ1, Τσαλίκη

Μαρία Δ2, Μιχάλης Ζερβός ΣΤ1 

Την Κυριακή των Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικου-

μενικής Συνόδου, 9 Ιουνίου 2019,  στη πλατεία Σμύρ-

νης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρουπόλεως,

πραγματοποιήθηκε η 16η κατά σειρά "Εορτή του Παι-

διού", που διοργάνωσε το Γραφείο Νεότητος, της

Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ε. Β. Β. και Β.

Για πάνω από τέσσερις συνεχόμενες ώρες, εκατον-

τάδες παιδιά, από όλη σχεδόν την Αττική, μαζί με

τους γονείς τους, απασχολήθηκαν δημιουργικά στα

26 περίπτερα-δοκιμασίες από τα οποία αποκόμισαν

δώρα.

Τα παιδιά και οι γονείς τους, περνώντας και από τα

υπόλοιπα 9 περίπτερα (συνολικά όλα μαζί 36), δροσί-

στηκαν με χυμούς και νερά, έφαγαν διάφορες λιχου-

διές, ψυχαγωγήθηκαν με 2 παραστάσεις

Κουκλοθέατρου, 3 μικρές θεατρικές παραστάσεις

(σκετς), κινούμενα σχέδια και κινηματογράφο μικρού

μήκους, χορευτικά από παιδικό-νεανικό ενοριακό

συγκροτήματα και για τρίτη συνεχόμενη φορά εμφα-

νίστηκε αντιπροσωπεία της νεοσύστατης Σχολής Εκ-

μάθησης Παραδοσιακών Ελληνικών Χορών της Ιεράς

Μητροπόλεως, παρουσιάζοντας πρόγραμμα με χο-

ρούς από Θράκη και Μακεδονία και νησιώτικα.

Υπήρχε επίσης ζωντανή μουσική από νεανικά σχή-

ματα από ενορίες της Μητροπόλεως.

Τον γενικό Συντονισμό και την παρουσίαση της εκδη-

λώσεως είχε ο Υπεύθυνος Γραμματεύς του Γραφείου

Νεότητος Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Χρήστου. 

Ο νέος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αντώνιος,

έδωσε το «παρών»  και είχε την ευκαιρία να έρθει σε

επαφή και γνωριμία με τα παιδιά, τους γονείς και

όλους τους παρευρισκόμενους, μοιράζοντας και δί-

δοντας απλόχερα την αγάπη και την ευχή του.

Ο νέος Μητροπολίτης ευχαρίστησε όλους και όλες

τους Κατηχητές και εθελοντές, που βοήθησαν στην

διεξαγωγή και της φετινής Γιορτής, ιδιαιτέρως τον

Γραμματέα του Γραφείου Νεότητος π. Αντώνιο Χρή-

στου, που είχε την ευθύνη, την παρουσίαση και τον

συντονισμό της φετινής Εκδηλώσεως. 

«16η Εορτή Παιδιού» 
της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ε. ΒΒΒ

Ευχαριστήριο
Νιώθω την ανάγκη, σήμερα, μετά από ένα ταξίδι εμ-

πειριών και γνωριμίας, να επικοινωνήσω με όλους

εσάς που με στηρίξατε  και να σας εκφράσω, υπό το

κράτος συγκινησιακής φόρτισηςτην ευγνωμοσύνη και

τη χαρά μου, μιας και η εκτίμηση και η αγάπη σας,

προς το πρόσωπο μου με ανέδειξε σε δημοτική σύμ-

βουλο παρότι συμμετείχα στο συνδυασμό, ενάμιση

μήνα πριν τις εκλογές.

Σας ζήτησα να με εμπιστευτείτε και το πράξατε.

Σας ζήτησα να με στηρίξετε και με αγκαλιάσατε.  

Σας ζήτησα να αγωνιστείτε μαζί μου και με συντρο-

φεύσατε σε κάθε βήμα μου.

Τώρα ήρθε η σειρά μου ν’ ανταποκριθώ στις προσδο-

κίες σας, με νέες ιδέες, φαντασία, δημιουργικότητα,

μεράκι, με πλουραλισμό απόψεων, να προτείνω λύσεις

και να επιμείνω στην υλοποίησή τους.

Είμαι ΕΔΩ, με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα, να

κάνω πράξη, όσα σας είπα. 

Είμαι ΕΔΩ να συμπορευτώ με τον Γρήγορη Κωσταν-

τέλλο, για μια ομορφότερη Βούλα, για μια ομορφό-

τερη Βάρη, για μια ομορφότερη Βουλιαγμένη.

Ήρθε η ώρα της υλοποίησης και της αποφασιστικό-

τητας. Ήρθε η ώρα των έργων. 

Μαζί θα συμπορευτούμε και πάλι από κοινού για να πε-

τύχουμε και θα ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ, διότι έχουμε όραμα, ελ-

πίδα και ΘΕΛΗΣΗ. Όλοι αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο

και αυτό μόλις ανέτειλε.

Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από ΚΑΡΔΙΑΣ

Όλγα – Άρτεμις Πολίτη
Εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο ΒΒΒ



16 ΣΕΛΙΔΑ - 15 IOYNIOY 2019                                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

Και σήμερα, όταν σκέφτομαι ή μου έρχεται στο

νου αυτή η ιστορία ψυχικής δοκιμασίας, αναρωτιέμαι αν

στάθηκα στο  ύψος των περιστάσεων, όχι τόσο σαν Πρέ-

σβυς όσο σαν άνθρωπος, ψυχανεμισμένος μάλιστα από

ποίηση, διαβάσματα, μουσική, ταξίδια, σχέσεις κ.α.  Μα-

στίγωμα αυτοκριτικής; ίσως. Αλλά και η εξομολόγηση

σ’ αλαφρώνει.

Τιμιρτάου, πόλη των 100.000 κατοίκων, στα

Β.Α. του Καζακστάν, κέντρο βαριάς μεταλλευτικής βιο-

μηχανίας επί Σοβ. Ενώσεως, κουκίδα στην αχανή στέπα,

απαρχή της Σιβηρικής τούντρας, κρανίου τόπος επί Σο-

βιετίας  και τσαρικής Ρωσίας, για όσους τόλμησαν να δια-

φοροποιηθούν ή αμφισβητήσουν τα θεσμικά του

συστήματος.

Μέχρι την πτώση της Σοβ. Ένωσης, «φιλοξε-

νούσε» πάνω από 1000 Ρωμιούς (κυρίως Πόντιους), εξό-

ριστοι κατά τη Σταλινική περίοδο από τις παραλίες της

Σοβιετικής Μαύρης θάλασσας, ή άλλως τις ιστορικές Ελ-

ληνικές κοιτίδες. Με τη διάλυση της Σ.Ε., οι περισσότεροι

παλιννόστησαν στην Ελλάδα, οι δε εναπομείναντες (περί

τους 200) οργανώθηκαν στην κοινότητα των Ελλήνων και

άρχισαν σιγά – σιγά να δραστηριοποιούνται και να εκ-

φράζονται ελληνικά, με εκδηλώσεις πολιτιστικές, εθνικές,

και να δημιουργήσουν με τη βοήθεια της Πρεσβείας το

εβδομαδιαίο σχολείο και τη χορευτική ομάδα.

Στην ιστορική και χρονική συγκυρία του χει-

μώνα του 2007, είχα την τύχη /αγαθή ευκαιρία να επισκε-

φθώ αυτό το προκεχωρημένο, στα έγκατα της

Ευρασίας, ελληνικό φυλάκιο σε εκείνα τα άγρια χώ-

ματα, ως πνευματικός ακόλουθος, ενός από τους μεγαλύ-

τερους, ωραιότερους και ευγενέστερους Έλληνες που έχει

να δείξει η Ελλάδα τον 20ό αιώνα.  Ήταν ο Θεόδωρος

Αγγελόπουλος, ο μεγάλος αυτός Έλληνας σκηνοθέτης

και στοχαστής που στις αφιλόξενες στέπες του εσώτερου

Καζακστάν θέλησε να αρχίσει το γύρισμα της τελευταίας,

ολοκληρωμένης, διεθνούς ταινίας το «Η σκόνη του χρό-

νου».

Συναντήσεις μας, συζητήσεις μας στην Αθήνα,

στην Αλμάτυ, στη Καραγκαντά, με έφεραν στο Τιμιρτάου

όπου με σφράγισε αυτή η ανεξίτηλη εμπειρία, να δω τον

Θ. Αγγελόπουλο να στήνει και να γυρίζει αυτό το φιλμ,

με ηθοποιούς όπως τον Μισελ Πικολί, κ.α. διεθνείς αστέ-

ρες.

Είμαι βέβαιος, το χώμα που τον σκεπάζει είναι

ελαφρύ ως σκόνη, η δε μνήμη και η  πολιτιστική παρα-

καταθήκη του είναι βαριά και ά-χρονη.

Σ’ αυτή την πόλη, άλλοτε αποθετήριο ψυχών και

σωμάτων, με την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος της μη-

τρός Ελλάδος και σε συνεννόηση με το Πρόεδρο της Ελ-

ληνικής Κοινότητας διοργανώθηκε μία συγκέντρωση /

συνάντηση των μελών της Κοινότητος, με σκοπό να γνω-

ριστούμε, να ανταλλάξουμε σκέψεις και απόψεις, να επι-

κοινωνήσουμε και να προκρίνουμε τους λυσιτελέστερους

τρόπους, με τους οποίους αυτοί οι σκαπανείς του Ελλη-

νισμού μπορούν να ενισχυθούν  ώστε να διατηρήσουν την

ελληνικότητα και ρωμιοσύνη τους.  

Έμελλε όμως η βραδιά αυτή να κλείσει με ένα

δραματικό τρόπο, που με έχει σημαδέψει συγκινησιακά /

πατριωτικά και θα τον φέρνω πάντα μαζί μου.  Και είναι

αυτό που με κάνει να πιστεύω (πέρα και πάνω από ανόη-

τες πατριωτικο-εθνικιστικές κορώνες) ότι αυτό που λέμε

Ελλάδα και Ελληνισμός είναι μια ιδέα, που, ή γεννιέσαι

και τη φέρνεις μαζί σου ή σου την μπολιάζουν και γίνεται

ένα μαζί σου.

Εκείνη τη βραδιά της  8ης Δεκεμβρίου 2007,

όπως συνηθίζεται σ’ όλες τις συνεστιάσεις / συναθροί-

σεις, έγιναν οι προβλεπόμενες και καθιερωμένες προσφω-

νήσεις/ αντιφωνήσεις, το μικρό χορευτικό της Κοινότητας

χόρεψε τους Ελληνικούς/ ποντιακούς χορούς και δυο παι-

δάκια απ’ το Σαββατιάτικο σχολείο  είπαν τα ποιήματά

τους. Όλα κυλούσαν όμορφα  και ωραία.                

Ήταν η ώρα να περάσουμε στην διπλανή αί-

θουσα συνεστίασης, όταν ένα σεβάσμιο ζευγάρι, φανερά

αποκαμωμένο απ’ τις ανάγκες και τις στερήσεις της ζωής,

σηκώθηκε ευγενικά και σταθερά, ζήτησαν το λόγο και

απευθύνθηκαν στον υπογράφοντα.

Ο άνδρας: «Ονοματίζομαι Ιππόλυτος και είμαι πα-
στρικός Έλληνοβυζάντιος. Έχω 85 χρόνια. Γεννήθηκα
όξω από το Τραπεζούντα. Ο πατέρας μου, μας πήρε και

μας ύπαγε στο Βατούμι της Γεωργίας, γιατί θα μας σκότω-
ναν οι Τούρκοι, διότι είμαστε Ρωμιοί.  Στα χρόνια του ‘30,
ο Στάλιν μας έδιωξε στο Καζακστάν, στο Τιμιρτάου, γιατί
ο πατέρας μου δεν «δούλεψε» πολύ για το κόμμα. Εκεί δού-
λευε κάτω βαθιά στη γη, με τα μέταλα και μια μέρα δεν
τον ματαείδαμε. Το κόμμα, μας έδινε φαγητό, ρούχα και βι-
βλία και η μάνα μας έλεγε ότι κάποια μέρα θα έρθουν άν-
θρωποι να μας πάρουν πίσω στην πατρίδα, στην Ελλάδα,
γιατί είμαστε παστρικοί Ρωμιοί.  Κοιτάζω ότι ήρθε η ώρα,
εσείς οι δύο (υπογράφων και Αγγελόπουλος) να με πάρετε
μαζί σας, να γονατίσω στο χώμα της πατρίδας, την Ελ-
λάδα, που τα πατρικά μου μια ζωή μιλούσαν γι’ αυτή και
δεν τη γνώρισαν, και αυτό πριν πεθάνω». Και δεν ήταν να

τελειώσει εκεί…

Η γυναίκα: «Ιγώ είμαι  η Θεοδώρα, παστρικιά Ρωμιά.

Έχω 82 χρόνια και τρία παιδιά.  Γεννήθηκα σε χωριό ρω-
μαίικο στηΝ Τουρκία, κοντά στη χριστιανική Γεωργία. Ο
πατέρας μου μας πήγε στα ρωμαίικα χωριά της Γεωργίας,
Τσάλκα, πριν το πόλεμο, γιατί δεν μας θέλανε οι Τούρκοι.
Καλά περνάγαμε εκεί, μέχρι που’ρθε ο πόλεμος και ο πα-
τέρας πήγε να πολεμήσει.  Επειδή δεΝ πολέμησε καλά, μας
έστειλαν στο Τιμιρτάου.  Η μάνα και ο πατέρας  μιλάγανε
πάντα για την Ελλάδα, που έχει τα πάντα και δεν την είχαν
γνωρίσει. Εγώ, στα βιβλία και στο χάρτη του σχολείου, το
μάτι μου πάντα πήγαινε στη γαλανή θάλασσα και φαντα-
ζόμουνα τα κύματα και τις μικρές πετρούλες να παίζουν
μεταξύ τους.  Είχα μάθει για την Αφροδίτη στηΝ Κύπρο,
για το Ποσειδώνα και άλλους θεούς ελληνικούς.  Ο κύρης
μου θέλει να πάει, να γονατίσει και φιλήσει το χώμα της
ρωμαίικης Ελλάδας. Εγώ θέλω να πάω και να δω τη θά-
λασσα, γιατί δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου θάλασσα και
μετά να πεθάνω. Σε περικαλούμε γιόκα μου να μας βοη-
θήσεις να πάμε να δούμε την πατρίδα, πριν κλείσουμε τα
μάτια μας».

Και αφού η κα Θεοδώρα τελείωσε, όπως ήταν,

ζωηρά μαύρα μάτια, λευκή κεφαλή, στρογγυλοπρόσωπη,

χαμογελαστή, ήρθε κατευθείαν επάνω μου, μου άρπαξε

το χέρι και κοιτάζοντάς με κατάματα μου είπε «είσαι ο
πρώτος “μεγάλος” που γνωρίζω από τηΝ πατρίδα» και

πήγε να μου φιλήσει το χέρι.  Τα αντανακλαστικά μου αν-

τέδρασαν αυτόματα αποτρεπτικά. Δίπλα μου, ο Μεγαλέ-

ξανδρος του κινηματογράφου είχε βουρκώσει, εγώ έπεσα

στην αγκαλιά της  κας Θεοδώρας.  

Η ιστορία αυτή έμελλε να γίνει και να παραμεί-

νει χαραγμένη στα κατάστιχα της υπηρεσιακής μου εμ-

πειρίας, αλλά περισσότερο ως εκκρεμότητα της

προσωπικής  ιδιωτικής μου πορείας.

Αρχές Φεβρουαρίου 2008, μετά από τις σχετικές

υπηρεσιακές/ τυπικές ενέργειές μου προς τις αρμόδιες δη-

μόσιες Αρχές, είχα εξασφαλίσει τηΝ πλήρη δαπάνη φιλο-

ξενίας του ζευγαριού για ένα μήνα στις θερινές (Ιούνιος)

κατασκηνώσεις ενός Δήμου στα παράλια (κα. Θεοδώρα)

της Μακεδονίας.

Αλαφρωμένος και ευχαριστημένος, τηλεφώνησα στο

Πρόεδρο της Κοινότητας Τιμιρτάου κ. Γιάννη και του ζή-

τησα να ανακοινώσει τα καλά νέα στο σεβάσμιο ζευγάρι

και να φροντίσει να μιλήσω μαζί τους.  Μου έπεσε το

ακουστικό απ’ το χέρι όταν μου είπε ότι ο κ. Ιππόλυτος

πέθανε, πριν ένα μήνα.   Με τις διευκολύνσεις του Προ-

έδρου της Κοινότητας μίλησα με την κα Θεοδώρα για να

μου πει «Γιόκα μου δεν μπορώ εγώ να πάω μονάχη μου
στην πατρίδα, γιατί θα στεναχωρηθεί ο Ιππόλυτος. Έφυγε
και δεν φίλησε το χώμα της Ελλάδας και εγώ θα φύγω
χωρίς να ιδώ τη θάλασσα. Θέλω να είμαστε ίσοι».

Χρόνια αυτή η ιστορία με κυνηγάει και με κάνει

να αυτο-κρίνομαι. Ως Πρέσβυς ενήργησα σωστά και η

Υπηρεσία έπραξε αξιοκρατικώς και πατριωτικώς.

Εγώ όμως ως συν-Έλλην, ως συν-κοινωνός ιδιώ-

της, δεν θα έπρεπε να είχα πάρει αμέσως, αυτούς τους δυό

αποκαμωμένους, απόμαχους Ρωμιούς και με το δικό μου

τρόπο να τους είχα στείλει στην Ελλάδα, ο ένας να φιλή-

σει το χώμα και  ο άλλος να δει τη θάλασσα;

Αυτό μπορεί να είναι ένα ρητορικό ερώτημα με

πρακτικές ασφαλώς δυσκολίες, αλλά συγχρόνως δεν έχει

και διαστάσεις κοινωνικής συναλληλίας, συνεπικουρίας

και συμπόνιας, ανθρώπινες ιδιότητες που θα πρέπει να τις

δοκιμάζουμε στην κοινωνική αρένα με πράξεις;

Χρίστος Κοντοβουνήσιος

π.Πρέσβυς της Ελλάδος στο Καζακστάν-2005-8

σ.ε. Είναι πράγματι μια κατάθεση ψυχής, από τον Χρίστο

Κοντοβουνίσιο, που οι εκλογές, μας το “έριξαν” πιο πίσω.

Διαβάζοντας το βλέπεις το μεγαλείο του Έλληνα, όπου γης,

αλλά και τις υστερήσεις όλων ημών γι’ αυτούς τους ΄Έλλη-

νες...

100 ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠ’ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ  ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΤΙΜΙΡΤΑΟΥ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ -2007
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Η Σημαντικότητα και

ο προσδιορισμός 

του Φωσφόρου 

στην ανάπτυξη 

των φυτών

Η μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων ενός εδά-

φους είναι απαραίτητη για την επίτευξη της γεωργι-

κής παραγωγής και την αποφυγή υποβαθμίσεως της.

Η παραγωγικότητα του εδάφους, δηλαδή η ικανότητα

να δίνει ικανοποιητικές σοδείες σε ένα συγκεκριμένο

γεωργικό σύστημα, ορίζεται μέσω των ποσοτικών και

ποιοτικών αναλύσεων των διαφόρων παραγόντων και

ιδιοτήτων. Ένας από τους σημαντικότερους παράγον-

τες της Παραγωγικότητας του εδάφους είναι η γονι-

μότητά του, δηλαδή, η δυνατότητα να παρέχει

θρεπτικά στοιχεία στα φυτά σε ικανοποιητικές ποσό-

τητες και με σχετικά γρήγορο ρυθμό. Ένα έδαφος πε-

ριέχει θρεπτικά στοιχεία που κατατάσσονται σε δυο

μεγάλες ομάδες, τα μακροστοιχεία ή μακροθρεπτικά

( C, H, O, P, N, K, Ca, Mg, S) και τα μικροστοιχεία ή

μικροθρεπτικά ( Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cl ).

Το φώσφορο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα

στοιχεία του εδάφους επειδή λειτουργεί σαν μεταφο-

ρέας ενέργειας στο φυτό. Πιο συγκεκριμένα, βοηθάει

στην καλη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, στην

ενίσχυση της καταβολής των αναπαραγωγικών οργά-

νων, στην επιτάχυνση της ωρίμανσης και στον σχη-

ματισμό ομοιόμορφων σπόρων. Δυστυχώς όμως το

φώσφορο είναι ένα εξαιρετικά δυσκίνητο στοιχείο

στο έδαφος το οποίο καθιζάνει πολύ εύκολα με απο-

τέλεσμα να απορροφάται πολύ δύσκολα από τα φυτά.

Στα εδάφη με ουδέτερο pH το φώσφορο συνήθως

σχηματίζει δυσδιάλυτα σύμπλοκα με τον άργιλο και

το σίδηρο, ενώ στα αλκαλικά εδάφη με το ασβέστιο

και το μαγνήσιο. Για τους παραπάνω λόγους η συγ-

κέντρωση του διαλυτού φωσφόρου στο εδαφικό διά-

λυμα είναι πολύ χαμηλότερη συγκριτικά με άλλα

στοιχεία. Στο έδαφος το συναντάμε με την μορφή μο-

νοσθενών και δισθενών ορθοφωσφορικών ανιόντων.

Βασικός παράγοντας για την διαθεσιμότητα του φω-

σφόρου είναι κυρίως το pH, γι’ αυτό και σε εδαφικά

pH μικρότερα του 6,8 κυριαρχεί το μονοσθενές ορθο-

φωσφορικό ανιόν, που απορροφάται πιο εύκολα απο

το ριζικό σύστημα, ενώ σε εδαφικά pH μεταξύ του 6,8

και του 7,2 κυριαρχεί το δισθενές που απορροφάται

δυσκολότερα. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση των

αλκαλικών εδαφών με pH μεγαλύτερο του 7,2  που

κυριαρχεί το τρισθενές ανιόν, το οποίο είναι πολύ δύ-

σκολα απορροφίσιμο, ιδιαίτερα όταν επικρατούν χα-

μηλές θερμοκρασίες. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν

αρκετοί τρόποι για να αυξήσουμε την διαθεσιμότητα

του στο έδαφος, όπως, να επιλέγονται λιπάσματα

φωσφόρου με υψηλή υδατοδιαλυτότητα, να πραγμα-

τοποιούνται ενέργειες ώστε το εδαφικό pH να στα-

θεροποιείται κάτω από το 7 και να επιλέγεται

διαφυλλική εφαρμογή λιπασμάτων με φώσφορο.

Κάπου εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν αρκε-

τοί μέθοδοι προσδιορισμού της ποσότητας του φω-

σφόρου, αλλά η μέθοδος Olsen είναι αυτήν που δίνει

τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, είτε σε ασβεστούχα

είτε σε όξινα εδάφη. Το εκχυλιστικό διάλυμα που

χρησιμοποιείται στη μέθοδο αυτήν είναι ένα αλκαλικό

διάλυμα  NaHCO3 0,5 M ρυθμισμένο σε pH 8,5 για

ασβεστούχα, αλκαλικής ή ουδέτερης αντίδρασης

εδάφη,  που ο εδαφικός φώσφορος συναντάται στην

μορφή φωσφορικών ασβεστίων. Όλη η δράση οφεί-

λεται στην παρουσία των ιόντων HCO3- και CO3-2.

Τα πρώτα αντικαθιστούν τα προσροφημένα φωσφο-

ρικά ιόντα αποδίδοντας τα στο εδαφικό διάλυμα. Στο

τέλος τα ιόντα CO3-2 καταβυθίζουν το Ca2+ ως αδιά-

λυτο CaCO₃,   μειώνοντας  την ενεργότητα του και

βοηθώντας την διαλυτοποίηση των φωσφορικών

ασβεστίων. 

Τα φυτά έχουν ανάγκη από τον σωστό συνδυασμό

θρεπτικών στοιχείων για να επιβιώσουν και να μεγα-

λώσουν. Όταν αυτά πάσχουν από κακή θρέψη,  εμφα-

νίζουν συμπτώματα ασθενειών.  Μια υψηλότερη ή

χαμηλότερη συγκέντρωση κάποιου στοιχείου μπορεί

να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Ο προσδιορι-

σμός του φωσφόρου στο έδαφος είναι ένα απαραί-

τητο μέτρο για την αποφυγή τροφοπενίας καθώς η

έλλειψη φωσφόρου, μπορεί να προκαλέσει κυρίως

ανωμαλίες ανάπτυξης σε όλο το φυτό. Αναλυτικό-

τερα, προκαλεί αποχρωματισμούς στα γηραιότερα

φύλλα αλλά και στους μίσχους των νεαρών φύλλων.

Για να αντιμετωπιστεί η τροφοπενία του φωσφόρου

χρειάζεται να προστεθεί κάποιο διάλυμα με οργανική

πηγή φωσφόρου και να εφαρμοστεί στο φυτό είτε

διαφυλλικά είτε στο υπόστρωμα.  Κατά συνέπεια η

έλλειψη φωσφόρου στο έδαφος έχει ως αποτέλεσμα

την  καθυστέρηση ανάπτυξης της ρίζας και τον περιο-

ρισμό της βλάστησης. 

Τέλος είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι σοβαρές

επιπτώσεις  προκαλεί και η υπολειμματική δράση του,

καθώς εμποδίζει την αφομοίωση του καλίου, του ψευ-

δαργύρου, του χαλκού και του σιδήρου. 

Apostolou Christos
University of Thessaly, Dept. of Agriculture C.P. & R.E.

Fytokou St., Volos, 38446, Greece

T:+30 6944042251, Email: capostolouagr@yahoo.com, 

capostolou@uth.gr

Ανοικτή Επιστολή του προς

την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ 

από τον Γιάννη Σγουρό

Με ανοιχτή επιστολή, ο τέως περιφερειάρχης Αττι-

κής και υποψήφιος στις πρόσφατες εκλογές, Γιάννης

Σγουρός, δηλώνει ότι δεν θα συμμετέχει στο ψηφο-

δέλτιο του ΚΙΝ.ΑΛ. στις εθνικές εκλογές, για να “βγά-

λει την πρόεδρο από τη δύσκολη θέση”, όπως

σημειώνει παρ’ ότι είχε ο ίδιος προτείνει να μπει τε-

λευταίος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Γράφει μεταξύ άλλων:
...Ακράδαντη είναι η πεποίθησή μου ότι η διαδικασία εξόδου

από την κρίση προϋποθέτει επανεκκίνηση όχι μόνο στην οι-

κονομία μας αλλά σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου

ώστε να γίνει μια νέα αρχή με όρους βιωσιμότητας και οι-

κονομικής ανάπτυξης σε γερά θεμέλια.

Πισωγυρίσματα σε συνταγές χρεοκοπίας δεν επιτρέπονται

καθώς είναι βέβαιο ότι θα στοιχίσουν ανυπολόγιστα στην

κοινωνία, ούτε προσφυγή σε ακραίες νεοφιλελεύθερες πο-

λιτικές που βάζουν σε δεύτερη μοίρα την κοινωνία και τις

ανάγκες της. 

...Όπως γνωρίζετε από τη διαδρομή μου στη Νομαρχία της

Αθήνας και μετέπειτα στην Περιφέρεια Αττικής, υπηρέτησα

τέτοιου είδους πολιτικές, χωρίς ποτέ να ενδώσω σε μικρο-

κομματικές και πελατειακές σκοπιμότητες.

Πορεύτηκα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την παρα-

γωγή έργου που έχουν ανάγκη οι πολίτες, την απορρό-

φηση των κοινοτικών κονδυλίων. Με το βλέμμα στις

επόμενες γενιές και όχι στις επόμενες εκλογές.

...παρά το κλίμα πολιτικής πόλωσης που επικράτησε, στις

πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, μία μεγάλη μερίδα

πολιτών, σχεδόν 300.000 πολίτες - που αντιστοιχεί σε πο-

σοστό 17,40% - εμπιστεύθηκαν την προσπάθειά μας να

επαναφέρουμε στην Αττική την κανονικότητα, δημιουργών-

τας έναν ισχυρότατο πόλο στρατηγικής σημασίας στην πε-

ριφερειακή αυτοδιοίκηση. Στην περιφέρεια όπου ζει και δρα

σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας.

... Έχοντας μάθει λοιπόν να αγωνίζομαι για τη δημοκρατική

παράταξη από τα πρώτα πολιτικά μου βήματα δεν μπο-

ρούσα παρά να ακούσω με ιδιαίτερη προσοχή την πρότασή

σας για να συμμετάσχω ως υποψήφιος βουλευτής με το Κί-

νημα Αλλαγής.

Στη συνάντησή μας, σας γνώρισα εξ

αρχής ότι η τυχόν εκλογή μου ως

βουλευτής δεν είναι αυτοσκοπός.

Γι’ αυτό πρότεινα την τοποθέτησή

μου σε μη εκλόγιμη θέση στο ψηφο-

δέλτιο Επικρατείας.

Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Διαβλέποντας πλέον μετά την πάροδο αρκετών ημερών

την δυσκολία της τελικής σας απόφασης, θα ήθελα να σας

βγάλω από τη δύσκολη θέση της επιλογής, εκφράζοντας

την επιθυμία να μην είμαι τελικά υποψήφιος στις προσεχείς

βουλευτικές εκλογές. Η απόφασή μου αυτή είναι οριστική,

όμως θα είμαι πάντοτε στην πρώτη γραμμή στην μάχη για

την ενότητα της κεντροαριστεράς και την ήττα του νεοφι-

λελευθερισμού, που τόσα δεινά σώρευσε στην ελληνική

κοινωνία.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση

και καλή δύναμη στις προσπάθειές σας, με γνώμονα πάν-

τοτε μια ενωμένη και ισχυρή προοδευτική δημοκρατική πα-

ράταξη, όπως την σφυρηλάτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Γιάννη Σγουρός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Άγιος Στέφανος, 13/06/2019
Αριθ. Πρωτ: 22545
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χρυσαφογεώργη Μαρία  
Τηλ: 213 2030613- Fax : 2132030630
e-mail : moira@dionysos.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
«ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟ-
ΝΥΣΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη αποκλειστικά
βάσει τιμής για εργασίες « Περίθαλ-
ψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων
Δήμου Διονύσου», συνολικής προ-
ϋπολογιζόμενης  αξίας 105.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24%
(CPV) : α) 85200000-1 και β)
85210000-3 .Ο διαγωνισμός θα πραγ-
ματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-

μας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 14/06/2019
Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 29/06/2019 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς
Φ.Π.Α. , για την ομάδα ή τις ομάδες
που θα συμμετέχουν οι οικονομικοί
φορείς, με λήξη ισχύος τουλάχιστον
για δέκα (10) μήνες από την επόμενη
της καταλυτικής ημερομηνίας υποβο-
λής προσφορών. Η εγγύηση πρέπει
να απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλλη-
λος Χρυσαφογεώργη Μαρία
(τηλ.2132030613) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ KOΡΩΠΙΟΥ

Ο Εξωραϊστικός  Σύλλογος Πανοράματος Μικρό Με-

τόχι και Κόντρα Κουκιέ, που εδρεύει Πάρου & Αγ.

Αποστόλων στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου,

παρακαλεί τα μέλη του και τους κατοίκους να προ-

βούν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους και των

γύρω χώρων του από τα ξερά χόρτα.

Κίνδυνος Πυρκαγιάς

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται γενικά το

όνομα φωτιάς από την 1η  ΜΑΪΟΥ μέχρι

την 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

κατά της Παιδικής Εργασίας 12.6.19:

Αν συγκεντρώναμε σε μια χώρα όλα

τα παιδιά, που υποχρεώνονται σε

αναγκαστική εργασία, θα δημιουρ-

γούσαμε την 9η μεγαλύτερη χώρα

του κόσμου, με 151 εκατομμύρια πλη-

θυσμό (151.622.000). Θα ήταν μια

χώρα με 64 εκατομμύρια κορίτσια και

88 εκατομμύρια αγόρια. Αγόρια και κο-

ρίτσια σαν αυτά που αναθρέφουμε,

σαν αυτά που φιλάμε κάθε βράδυ, σαν

αυτά που κοιτάμε με κρυφό καμάρι και

αγωνία. Αγόρια και κορίτσια δικά μας,

σαν όλα τα παιδιά αυτού του κόσμου.

Αυτή η χώρα μπορεί να μην υπάρχει,

αλλά αυτά τα παιδιά υπάρχουν, δια-

σκορπισμένα σε όλες τις χώρες, από

τις πιο φτωχές μέχρι τις πιο πλού-

σιες. Από την Αφρική ως την Ασία και

από την υπερατλαντική βασιλεύουσα

του σύγχρονου οικονομικού μας συ-

στήματος (Η.Π.Α.), μέχρι την Γηραιά

Ήπειρο, τη μητέρα των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, αυτός ο βασανισμέ-

νος λαός των ανήλικων, παλεύει

ώρα την ώρα για να καταφέρει να

ζήσει. Από τα 151 εκατομμύρια

παιδιά, σχεδόν τα μισά (73 εκα-

τομμύρια), εξαναγκάζονται σε

δουλειές που θέτουν σε άμεσο

κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια,

ακόμα και την ίδια τους την

ύπαρξή. Παιδιά που σακατεύονται

χωμένα μέσα σε ορυχεία, σε στοές

που δεν χωράει ολόκληρος άνθρωπος.

Παιδιά κλειδωμένα σε δωμάτια πίσω

από τοίχους που κρύβουν τις πιο βα-

θιές σεξουαλικές διαστροφές των

ενηλίκων. Παιδιά σε βιομηχανικές καλ-

λιέργειες αγκαλιά με επικίνδυνα χη-

μικά. Παιδιά «στρατιώτες», παιδιά

«εραστές», παιδιά «βαποράκια», παι-

διά «σκλάβοι»… εν τέλει, παιδιά ανα-

λώσιμα. 

Τούτος ο κόσμος, ο «Δυτικά» πλασμέ-

νος, γιόρτασε στις 11 Δεκεμβρίου την

ημέρα του παιδιού. Αφιερώματα, διε-

θνείς συνθήκες που ανασύρονται από

συρτάρια σε κάθε επέτειο, χαρούμε-

νες παιδικές ζωγραφιές, εκπομπές και

φιέστες. Ευτυχώς, υπάρχουν παιδιά

που ζωγραφίζουν, αλλά υπάρχει και

εκείνο το ένα για κάθε δέκα (1/10) παι-

διά στον κόσμο, που δεν έχει αυτό το

δικαίωμα. Αυτό το ένα παιδί, που αντί

για μολύβι κρατάει σκεπάρνι, αντί για

παιχνίδι κρατάει όπλο, αντί για χάδι ει-

σπράττει βία, βαναυσότητα και εκμε-

τάλλευση. Αυτό το παιδί μπορεί να

είναι από χώρες που βιώνουν πολέ-

μους και καταστροφές, έχει περισσό-

τερες πιθανότητες να γεννήθηκε

κάπου στην Αφρική ή στην Ασία.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι ολόκληρη η ει-

κόνα, αφού το 56% των παιδιών που

υποχρεώνονται να δουλέψουν ανή-

κουν σε χώρες με μεσαίο ή υψηλό

κατά κεφαλήν εισόδημα, ενώ υπάρ-

χουν 2 εκατομμύρια (2.000.000) παιδιά

που προέρχονται από χώρες με υψηλό

κατά κεφαλήν εισόδημα.

Συνεπώς, δεν είναι μόνο στις φτωχές

χώρες που τα παιδιά σακατεύονται

στην προκρούστια κλίνη του πιο

άγριου, του πιο απάνθρωπου οικονομι-

κού συστήματος. Είναι και οι χώρες

της Ευρώπης και της Αμερικής, είναι

η ύπαρξη παιδιών σκλάβων και σε

αυτές τις χώρες που αποδεικνύει, ότι

ο καθοριστικός παράγοντας είναι η

εσωτερική διανομή των εισοδημάτων

εντός της κάθε χώρας. Όταν σου λεί-

πει το φαγητό, όταν κοιμάσαι στο πε-

ζοδρόμιο, δεν έχει σημασία αν

βρίσκεσαι στην κεντρική λεωφόρο του

Λος Άντζελες ή του Νέου Δελχί, δεν

έχει σημασία αν παγώνεις λίγα μέτρα

μακριά από το Καπιτώλιο ή αν λιώνεις

στη ζέστη της Άκκρα . Όπως αναφέ-

ρεται στη σχετική έκθεση του Διε-

θνούς Οργανισμού Εργασίας

...Κοιτάζοντας στον

χάρτη τη γεωγραφία

αυτής της αγριότητας,

είναι αναμενόμενο η πο-

λύπαθη Αφρική να κρατά

τα πρωτεία με το 1/5 του

παιδικού εργατικού πλη-

θυσμού να της ανήκει.

Στη συνέχεια έρχεται η

Ασία και μετά η Αμερική,

με 11 εκατομμύρια  παιδιά, η Ευρώπη

με 6 εκατομμύρια και οι αραβικές

χώρες με 1 εκατομμύριο.

Πηγή: απόσπασμα από άρθρο της  Σο-

φίας Χουδαλάκη, στον Ημεροδρόμο.

Υποδοχή της… ανάπτυξης

με 91 απολύσεις!

Με αφορμή το λουκέτο στην  Frigoglass (Βιομηχανία επε-

ξεργασίας ψυκτικών και πλαστικών στην Κάτω Αχαΐα), ο

πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος και επι-

κεφαλής της «Νέας Πάτρας» Νίκος Νικολόπουλος προέβη

στην ακόλουθη δήλωση:

«Είναι λυπηρό και ειρωνικά αντιφατικό να γίνεται λόγος -
από τους υποψηφίους Αρχηγούς των κομμάτων που μάλι-
στα είναι και υποψήφιοι Βουλευτές Αχαΐας- για την
πολυπόθητη ανάπτυξη και την ίδια στιγμή να αναστέλλεται
η λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας, με οδυνηρές συ-
νέπειες.
Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας μπήκε λουκέτο στην Fri-
goglass και 91 εργαζόμενοι προστίθενται στις μνημονιακές
στρατιές των ανέργων για λόγους «βελτίωσης της κοστο-
λογικής δομής και ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης αντα-
γωνιστικότητας της», όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση της πολυεθνικής βιομηχανίας.

Μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι κάτι τέτοια τσιτάτα  τα τελευ-
ταία χρόνια λανσάρονται, ως λύσεις,  από  τους «ΣΩΤΗ-
ΡΕΣ» αρχηγούς.
Νιώθω εξάλλου την ανάγκη να υπενθυμίσω και να υπο-
γραμμίσω ότι πριν δέκα χρόνια είχε υλοποιηθεί πρόγραμμα
εθελούσιας εξόδου για 120 εργαζομένους, ως φάρμακο
που θα αντιμετώπιζε τις παθογένειες της βιομηχανίας,
αλλά να που δυστυχώς ο «ασθενής ..απέθανε…»  και πριν
λίγες μέρες έπεσαν οι τίτλοι τέλους…
Προφανώς, κάτι δεν υπολόγισαν σωστά τα αφεντικά της
Frigoglass και οι μνημονιακοί υπηρέτες τους χωρίς ωστόσο
να λογαριάσουν ότι βιώνουν την απόγνωση οι 91 εργαζό-
μενοι.
Σε κάθε περίπτωση η Frigoglass δεν είναι άμοιρη ευθυνών
και ασφαλώς δεν αρκεί η αναζήτηση των αιτίων και η «ανέ-
ξοδη» απόδοση ευθυνών. Επιπροσθέτως, όμως είναι υπο-
χρέωση της Πολιτείας να περιφρουρήσει τα δικαιώματα
των «91», καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να αρθεί
το εργασιακό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι απο-
λυμένοι της Frigoglass».

Νίκος Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος “Νέα Πάτρα”

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ                              

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18, ΚΟΡΩΠΙ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.

ΤΗΛ. 2106624420, FAX: 2106022094, kskorop@otenet.gr

Κορωπί,13/6/2019 

Αρ.πρωτ.107  

Ανακοίνωση:

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου προκηρύσσει διαγω-

νισμό συμφέρουσας προσφοράς για την ασφάλεια των κυ-

νηγών του, που αριθμούν περίπου τους 2500, κατά την

κυνηγετική περίοδο 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τις προ-

σφορές τους έως και τη Δευτέρα  1 Ιουλίου 2019 και ώρα

13.00 στα γραφεία του Συλλόγου. Πληροφορίες καθώς και

τεχνικές προδιαγραφές στα γραφεία του Συλλόγου, οδός

Χρήστου Δημητρίου 18, Κορωπί.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΙΝΑΣ

151 εκατομμύρια παιδιά, σχεδόν τα μισά, εξαναγκάζονται

σε δουλειές που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία τους
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ZHTEITAI οικία κατά προτίμηση 2άρι προς ενοικίαση

στη περιοχή Βάρη, Βάρκιζα.

Πληροφορίες κυρία Ελπίδα 6949784217

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ZHTAEI κυρία από το Πανόραμα Βούλας, καθαρί-

στρια για δύο φορές το μήνα. Τηλ. 6951336660

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία, ζη-

τάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, κάθε Τρίτη -

Παρασκευή. Τηλ. 6992076374.

ΖΗΤΑΕΙ Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, εργασία σε κυρίες

για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αργυρούπολη Κατάστημα με πατάρι και

W.C. στην οδό Διγενή Ακρίτα 34 Αργυρούπολη. Πλη-

ροφορίες 6939220952, 210 9929.151 κα. Ελευθερία.

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

περές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ, 2 μπά-

νια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα

ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανοικτό

πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email c.car-

avias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπισθεν

της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμπορικό

κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο ή και

αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαι-

νισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από

το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικο-

νομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματικός

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

λος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο, τιμή

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

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό

Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγ-

μένο, θέση Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικο-

δομησιμότητας από την πολεοδομία, κλιμακωτός

συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοι-

κίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντελεστού,

εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος

(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30

μέτρα), δίπλα σε αγορά, super-market, φαρμακείο, βεν-

ζίνη, πολύ κοντά σε συγκοινωνίες, άμεσα διαθέσιμο. 

Τηλέφωνο: 6977186855

email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000

στα πεταχτά
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Η “τρόικα” ή αλλιώς οι “θεσμοί”

δεν συναινούν με τη μείωση 

του αφορολόγητου!

Η Κομισιόν δεν έχει συναινέσει στην κατάργηση του μέ-

τρου της μείωσης του αφορολόγητου το 2020, όπως

σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση και υπενθυμίζει στην

Αθήνα τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει βάσει τη δανει-

ακής σύμβασης.

Στη βάση της δέσμευσης αυτής το ελληνικό δημόσιο

έλαβε ήδη δάνεια για το σχηματισμό δημοσιονομικού

μαξιλαριού και σημαντική ελάφρυσνη του χρέους της

χώρας, με αναδιάρθρωση, μετάθεση πληρωμών, περίοδο

χάριτος και μηδενικά επιτόκια.

Η Κομισιόν προειδοποιεί μάλιστα ότι η κατάργηση του

μέτρου, που είναι διαρθρωτικό και όχι δημοσιονομικό,

αναστρέφει δεσμεύσεις σε σχέση με τη διεύρυνση της

φορολογικής βάσης και τη δημιουργία φορολογικού

χώρου για ευρύτερες μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό

σύστημα.

σ.σ. Aυτά να τα ακούμε και να τα διαβάζουμε συχνά για

να χωνέψουμε ότι δεν έχουμε κυβερνήσεις· διαχειριστές

έχουμε κυβερνώντες που παίρνουν εντολές. 

Χώρα υποτελής είναι η Ελλάδα πλέον...

Αλλά εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα...

7ήμερη εργασία και...

Οι αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου για την εργα-

σιακή ζούγκλα που προωθούν, σπεύδει να υιοθετήσει

ο Κυρ. Μητσοτάκης, βρίσκοντας έδαφος στο θεσμικό

πλαίσιο που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνή-

σεις με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, που υλοποι-

ούνται σε όλα τα κράτη-μέλη, αναφέρει σε

ανακοίνωσή το ΚΚΕ για την 7ήμερη εργασία.

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «οι απαράδεκτες δηλώσεις
Μητσοτάκη δεν μπορούν να αποτελέσουν άλλοθι για
τα έργα και τις ημέρες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
Το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη ΝΔ έβαλαν τις βάσεις της ερ-
γασιακής ζούγκλας κι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να την ολοκλη-
ρώσει καταργώντας ουσιαστικά την Κυριακάτικη
αργία σε μια σειρά κλάδους και επικυρώνοντας συμ-
βάσεις που προβλέπουν 7ήμερη, 9ήμερη και 11ήμερη
συνεχή εργασία. Ας μην κάνει, λοιπόν, την ανήξερη η
κα Αχτσιόγλου, καθώς η υπογραφή της βρίσκεται σε
δύο τέτοιες συμβάσεις, που υπογράφηκαν το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα, μία στον Τουρισμό και μία
στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ».

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Με την ευγενική προσφορά χορηγών δια-

νεμήθηκε και φέτος «Πασχαλινό Πακέτο»

Διανομή «Πασχαλινού Πακέτου» πραγματοποίησε η

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης στις 23 Απριλίου στο πλαίσιο των δρά-

σεων αλληλεγγύης που αναπτύσσει για την

ενίσχυση των ευπαθών ομάδων.

Αρωγοί στην δράση αυτή στάθηκαν για άλλη μια

φορά συμπολίτες, επιχειρήσεις, σχολεία  και φορείς

της περιοχής, οι οποίοι εκδηλώνοντας έμπρακτα την

κοινωνική ευαισθησία τους προσέφεραν τρόφιμα μα-

κράς διαρκείας, γλυκίσματα και δωροεπιταγές.

Η Δημοτική Αρχή και η Κοινωνική Υπηρεσία ευχαρι-

στούν θερμά για την πολύτιμη προσφορά τους:

Τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο, τα καταστήματα Ι. & Σ.

Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε και Α.Β Βασιλόπουλος ΑΕ, τα αρ-

τοζαχαροπλαστεία «Βενέτης» Βάρκιζας, Χ. Κούτσι-

κος, «Αρτοποιήσιμο» και Σταμάτιος Αλέτρας, το

Ζαχαροπλαστείο «La Mure», το «Αρτόπολις» Βου-

λιαγμένης και το κατάστημα «Ηπειρώτισσα» τους

μαθητές, τους γονείς και το διδακτικό προσωπικό

του Β' Λυκείου Βούλας, τον Όμιλο για Unesco Νο-

τίων Προαστίων και τη ΧΕΝ Γλυφάδας.

Από το Γραφείο Τύπου

Eυχαριστήρια επιστολή 

προς εργαζόμενους 

του Ασκληπιείου Νοσοκομείου

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφρά-

σουμε τη βαθύτατη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη μας

στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Α’ Πα-

θολογικής Κλινικής (Ειρήνη) του Ασκληπιείου Νο-

σοκομείου.

Κατά τη διάρκεια νοσηλείας του ασθενή από τις

24/5/2019 μέχρι τις 4/6/19, έγινε ό,τι ήταν ιατρικώς

και ανθρωπίνως δυνατό να αντιμετωπιστεί η κατά-

στασή του. 

Αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν η ευγένεια, η δια-

κριτικότητα, η κατανόηση και το ενδιαφέρον προς

τον ασθενή, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλ-

λον που επιδείκνυαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι καθη-

μερινά.

Για το ιατρικό τους έργο και την ανθρώπινη αντιμε-

τώπισή τους, τους ευχαριστούμε από καρδιάς.

Μετά τιμής

Οικογένεια Γεωργίου Καρακυριάκου

Υ.Γ. Θα επιθυμούσα να δημοσιευθεί η παρούσα επίστολή.
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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 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 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

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι 
ρευματοπαθείς με τα  Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα με επι-

στολή της προς τον Υπουργό Υγείας κο Ανδρέα

Ξανθό, υπενθυμίζει και πάλι  το  πρόβλημα, αναφέ-

ροντας για μια ακόμα φορά  τις σοβαρές δυσκολίες

που αντιμετωπίζουν τα

άτομα με ρευματικά νοσή-

ματα με την υπάρχουσα δια-

δικασία στην παραλαβή των

αναγκαίων φαρμάκων υψη-

λού κόστους από τα Φαρμα-

κεία του ΕΟΠΥΥ.

Η ταλαιπωρία των ασθενών  είναι πολύ μεγάλη,

λόγω των δύσκολων μετακινήσεων μέχρι να προ-

σεγγίσουν τα λιγοστά σημεία εξυπηρέτησης στο δί-

κτυο Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και  της  πολύωρης

αναμονής μέχρι να εξυπηρετηθούν, δοκιμάζοντας

τις αντοχές των ίδιων των ασθενών και των συγγε-

νών συνοδών τους.

Με την επιστολή, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματι-

κού Αγώνα, αιτείται  την επανέναρξη της διαδικα-

σίας σχετικά με την ευρείας κλίμακας χορήγηση

φαρμάκων του Ν. 3816/2010 σε εξωτερικούς ασθε-

νείς και από τα νοσοκομειακά φαρμακεία. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία διακόπηκε απότομα

λόγω των μνημονιακών οριζόντιων περικοπών στα

κονδύλια των νοσοκομείων που αφορούν στο φάρ-

μακο.

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματι-

κού Αγώνα, Αθανασία Παππά αναφέρει στην επι-

στολή «Μια τέτοια λύση θα αύξανε
άμεσα τα σημεία εξυπηρέτησης των
ασθενών ενώ παράλληλα θα έλυνε
και αρκετά λοιπά συνοδά προβλή-
ματα ασφάλειας και καταγραφής για
τα οποία σήμερα η εικόνα  είναι ασα-

φής, δεδομένου ότι στα νοσοκομειακά φαρμακεία
τηρούνται τόσο οι διαδικασίες παρακολούθησης της
«ψυχρής αλυσίδας» για τα θερμοευαίσθητα φάρ-
μακα όσο και τα μητρώα «registries» εξυπηρετούμε-
νων ασθενών ανά πάθηση και θεραπεία».

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα θα είναι

σύμμαχος σε κάθε προσπάθεια υποστήριξης των νο-

σοκομειακών φαρμακείων του ΕΣΥ με το αναγκαίο

προσωπικό και τα απαραίτητα κονδύλια, με στόχο τη

διεύρυνση της εξυπηρέτησης των ρευματοπαθών

αλλά και των άλλων χρονίως πασχόντων με αναντι-

κατάστατα φάρμακα υψηλού κόστους που απαιτούν

οι θεραπείες τους, με συνθήκες αξιοπρέπειας και

ασφάλειας για όλους.

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

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

Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο, ενώ απο-

καλείται και εργοστάσιο του οργανισμού καθώς εκτε-

λεί περισσότερες από 400 λειτουργίες όλες

απαραίτητες για να συντηρηθούμε στη ζωή. Λειτουρ-

γίες όπως είναι η ρύθμιση του σακχάρου, ο μεταβο-

λισμός των θρεπτικών ουσιών, η εξουδετέρωση και

αποβολή τοξικών για τον οργανισμό ουσιών, η σύν-

θεση ενζύμων και εξειδικευμένων πρωτεϊνών καθώς

και η άμυνα του οργανισμού είναι μόνο κάποιες από

αυτές. Το συκώτι επίσης αποτελεί επίσης ένα φίλτρο

των κοιλιακών οργάνων, αφού δέχεται το αίμα από

όλες τις φλέβες της κοιλιάς.

Ο σύγχρονος  τρόπος ζωής, η καθιστική ζωή, οι αν-

θυγιεινές διατροφικές συνήθειες το υπερβολικό

βάρος και η παχυσαρκία αποτελούν τους βασικούς

παράγοντες για την διατάραξη της ηπατικής λειτουρ-

γίας και την εμφάνιση αυξημένου λίπους στο ήπαρ,

κατάσταση που ονομάζεται «μη αλκοολική λιπώδης

νόσος του ήπατος».  

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος επηρεάζει

ένα ποσοστό μεταξύ 20-30% του παγκόσμιου ενήλι-

κου πληθυσμού ενώ στις δυτικές κοινωνίες το ποσο-

στό αυτό αγγίζει το 40%. Αποτελεί τη συχνότερη

μορφή χρόνιας ηπατοπάθειας, σε αρκετές περιπτώ-

σεις χωρίς να δίνει συμπτώματα αποτελώντας έναν

“σιωπηλό κίνδυνο”, ενώ μπορεί να προσβάλει οποι-

οδήποτε φύλο, ηλικία και εθνότητα. 

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος συνδέεται συχνά με

το μεταβολικό σύνδρομο και τις καρδιαγγειακές πα-

θήσεις, με το 70% των πασχόντων από λιπώδη νόσο

του ήπατος να εκδηλώνουν κάποια στιγμή και μετα-

βολικό σύνδρομο.

Η υιοθέτηση μερικών απλών συνηθειών, όπως αυτές

που προτείνουμε παρακάτω, όχι μόνο θα βοηθήσουν

στην πρόληψη της νόσου και την υποστήριξη της φυ-

σιολογικής ηπατικής λειτουργίας, αλλά θα βοηθήσουν

συνολικά την καλή υγεία του οργανισμού.

• Μην κάνετε υπερβολική λήψη φαρμάκων: Η  πολυ-

φαρμακία και η λήψη φαρμάκων  για μεγάλο χρονικό

διάστημα μπορούν να βλάψουν το ήπαρ. Καλό θα

είναι να παίρνετε τα φάρμακα που σας έχει χορηγή-

σει ο γιατρός και όχι παραπάνω από τη συνιστώμενη

δοσολογία.

• Μην καταναλώνετε λιπαρές τροφές: Διατροφικές

συνήθειες όπως η κατανάλωση επεξεργασμένων τρο-

φίμων  και λιπαρών τροφών όχι μόνο επηρεάζουν τo

σωματικό μας βάρος, αλλά επιβαρύνουν σημαντικά

και το συκώτι, αφού αυτό πρέπει να «εργαστεί» πιο

σκληρά για να επεξεργαστεί ορισμένα συστατικά. Η

υγιεινή διατροφή και η άσκηση βοηθούν το ήπαρ να

εκτελεί χωρίς προβλήματα τις ζωτικές του λειτουρ-

γίες

• Προσπαθήστε να έχετε το σωστό βάρος: Το περιττό

βάρος προκαλεί συσσώρευση λίπους στο συκώτι  η

οποία οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση σακ-

χαρώδη διαβήτη τύπου 2,  λιπώδους νόσου του ήπα-

τος και σε προχωρημένο στάδιο, σε καρκίνο του

ήπατος ή  ηπατική ανεπάρκεια. Υιοθετήστε, με τη βοή-

θεια του ειδικού, μια υγεινή διατροφή ώστε να χάσετε

τα περιττά κιλά.

• Αποφύγετε το αλκοόλ: Η συστηματική και η μεγάλη

κατανάλωση αλκοόλ καταστρέφει τον οργανισμό μας

αφού το αλκοόλ  είναι τοξικό για το ήπαρ. Αντίθετα η

συνετή κατανάλωση αλκοόλ, πχ  1 ποτήρι ημερησίως

έχει φανεί ότι μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέ-

σματα για τον οργανισμό. Προστατέψτε το ήπαρ από

λοιμώξεις: Κάποιες ιογενείς λοιμώξεις που μπορούν

να προκληθούν από μολυσμένα τρόφιμα ή νερό, είναι

δυνατόν να προσβάλουν έντονα το ήπαρ και να προ-

καλέσουν  ακόμα και Ηπατίτιδα Α. Μην καταναλώνετε

φρούτα και λαχανικά με τη φλούδα ή και ωμά, αν δεν

είστε σίγουροι ότι έχει προηγηθεί καλό και σχολα-

στικό πλύσιμο.

• Λαμβάνετε ειδικά σκευάσματα για την καλή ηπα-

τική λειτουργία: Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας,

προτείνονται πολλά σκευάσματα για την υποστήριξη

της ηπατικής λειτουργίας. Αυτό όμως του οποίου

πρόσφατες κλινικές μελέτες απέδειξαν την ευεργε-

τική του δράση στο λιπώδες ήπαρ, στο φυσιολογικό

μεταβολισμό των λιπιδίων και  στην υποστήριξη της

φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας είναι το πατεντα-

ρισμένο εκχύλισμα Prunus mume, που περιέχει  Ουρ-

σολικό και Ολεανολικό οξύ,  σε συνδυασμό με

Χολίνη, και κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία

NAFLiver.  

Σύμφωνα με τεκμηριωμένες μελέτες το NAFLiver

αποτελεί αποτελεσματική λύση για γενική αποτοξί-

νωση, αντιμετώπιση της λιπώδους νόσου και την

προστασία του ήπατος από την τοξική επίδραση που

αναπόφευκτα έχουν πάνω σε αυτό τα περισσότερα

φάρμακα.  Το NAFLiver, επίσης, βοηθά σημαντικά

στη μείωση των επιπέδων των ηπατικών ενζύμων

και στο μεταβολικό σύνδρομο. 

Το Prunus mume είναι γνωστό επίσης ως Ιαπωνική βε-

ρυκοκιά, καταναλώνεται παραδοσιακά στη Ασία, εδώ

και αιώνες ως ολόκληρο φρούτο ή ρόφημα με σκοπό

την αποτοξίνωση του αίματος από τοξικούς παράγον-

τες, την ανακούφιση από τη μέθη ή την υποστήριξη

της χρόνιας κόπωσης. Οι ωφέλιμες επιδράσεις του

Prunus mume σε ηπατικές νόσους έχει αποδειχθεί ευ-

ρέως στη βιβλιογραφία. 

Διατίθεται μόνο από τα φαρμακεία και η συνιστώμενη

δόση είναι 1 ταμπλέτα την ημέρα για 3 μήνες

Μανώλης Συμβουλάκης
Γαστρεντερολόγος 

και Δ/ντής Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ:1539

ΠΡΟΣ : ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το Σωματείο μας αναμένει την υλοποίηση των συμφωνη-

θέντων σχετικά με την μεταβίβαση του Νοσοκομείου Ερ-

ρίκος Ντυνάν στο Ίδρυμα Ωνάση, εκφράζοντας την

πεποίθηση ότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν θα δώσουν ευ-

καιρία σε προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το κράτος είναι ενιαίο και ότι

στα κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων αναμφίβολα

συγκαταλέγεται και η Δημόσια Υγεία, όποια κυβέρνηση

κι αν προκύψει, θα μεριμνήσει για την προάσπιση του δη-

μόσιου συμφέροντος. Αυτό το δημόσιο συμφέρον είναι

που επιτάσσει τον επαναπροσδιορισμό του κοινωνικού

χαρακτήρα του Ερρίκος Ντυνάν, ενώ η ήδη αποφασι-

σθείσα μεταβίβασή του στο Ωνάσειο συνιστά την πλέον

διασφαλιστική επιλογή, προκειμένου το Νοσοκομείο να

δώσει επιτέλους στην Ελληνική Κοινωνία τις υψηλού επι-

πέδου υπηρεσίες περίθαλψης που δύναται να  προσφέρει. 

Προ των εκλογών πρέπει ο κάθε διεκδικητής της εξουσίας

για την επόμενη τετραετία να τοποθετηθεί ανοιχτά και

να δεσμευθεί απέναντι στον Ελληνικό λαό ότι το Ερρίκος

Ντυνάν θα υπηρετεί τη Δημόσια Υγεία, θα επανέλθει στο

πλαίσιο της Δημόσιας Περίθαλψης και δεν θα χαριστεί

σε ιδιωτικά συμφέροντα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

H υγεία του ήπατος  δίνει καλή λειτουργία στον οργανισμό μας
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Η πρώτη διαγωνιστικού χαρακτήρα διοργάνωση Γυμνα-

στικής για Όλους φιλοξενήθηκε στο Λαύριο, το διήμερο

7-8 Ιουνίου και αποτέλεσε την κορύφωση του καθιερω-

μένου 19ου Φεστιβάλ Γυμναστικής Ανατολικής Αττικής,

στο οποίο συμμετείχαν 2.500 μικροί και μεγάλοι αθλού-

μενοι,  στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου, ενώ

την Κυριακή 9.6.19, ολοκληρώθηκε το 1ο “Poseidon

Gymnastics for All Challenge 2019” στο ίδιο στάδιο, με

1200 συμμετέχοντες και πολυάριθμους θεατές.

Προγράμματα ρυθμικής, ενόργανης, ακροβατικής γυ-

μναστικής και χορού, με συμμετέχοντες κάθε ηλικίας

από αθλητικούς συλλόγους και αθλητικά τμήματα δήμων

από όλη την Ελλάδα, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους

σ’ αυτό το τριήμερο.

Κέρδισε τις εντυπώσεις το “Poseidon

Gymnastics for All Challenge 2019”

Συνολικά 37 ομάδες με 1.200 αθλητές και αθλήτριες πα-

ρουσίασαν τα εντυπωσιακά προγράμματά τους στο “Po-

seidon Gymnastics for All Challenge 2019”, που

συνδιοργανώθηκε από το Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» του

Δήμου Λαυρεωτικής, τον Όμιλο Αντισφαίρισης Λαυρίου

και την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.), υπό

την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω

του ευρωπαϊκού προγράμματος “Be Active”.

Παρών στους αγώνες ήταν ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος ευχαρίστησε την Ε.Γ.Ο. για

την συμβολή της, καθώς και όλους τους φορείς που τί-

μησαν με την συμμετοχή τους και την παρουσία τους.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Αθλητικού Τμή-

ματος του Δήμου Λαυρεωτικής, αντιπρόεδρος του διορ-

γανωτή συλλόγου Ο.Α. Λαυρίου, καθώς επίσης μέλος

του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. αλλά και της Τεχνικής Επιτροπής Γυ-

μναστικής για Όλους της Ομοσπονδίας, Κωνσταντίνος

Πανταζής, τόνισε:

«Επιθυμία μας είναι να εξελιχθεί το “Poseidon Gymnas-
tics for All Challenge” σε θεσμό και είμαστε ιδιαίτερα χα-
ρούμενοι από το αποτέλεσμα της φετινής, πρώτης
προσπάθειας». 

Το τριήμερο αυτό των εκδηλώσεων κατάφερε να ενισχύ-

σει την τοπική αγορά αφού την πόλη του Λαυρίου επι-

σκέφθηκαν πάνω από 10.000 αθλητές και θεατές. Στην

εκδήλωση παραβρέθηκαν  και βράβευσαν τους φορείς

που συμμετείχαν  ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης

Λουκάς, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αδάμης Ιωάννης, ο Αντι-

δήμαρχος  Τσίκλος Παναγιώτης, η Πρόεδρος του

Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» Βελετάκου Ευαγγελία, η Δημοτική

Σύμβουλος Αργεντίνη Ασπασία,  ο Διευθύνων Σύμβου-

λος της ΔΕΥΑΤΗΛ Κωστάλας Αντώνης, ο  Διευθύνων

Σύμβουλος της ΔΑΝΕΤΑΛ Ζαγουρής  Χάρης, η Αντιπρό-

εδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»  Δράκου Ευαγγελία, η κα.

Παπαδοπούλου Μαρία Μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνικής

Επιτροπής της Γυμναστικής για Όλους και Τεχνική Σύμ-

βουλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας.

Πολλές από τις ομάδες διακρίθηκαν με χρυσά, αργυρά

και χάλκινα βραβεία, για την παρουσία τους, το πρό-

γραμμά τους, την ενδυματολογία τους.

https://www.youtube.com/watch?v=YltlGWbq6nI

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και προγράμματα ολοκληρώθηκε 

το 19ο Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους στο Λαύριο

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Ευρωπαϊκό χρυσό 

Παππάς - Πασχαλίδης

Δύο μεγάλες επιτυχίες πανηγύρισε η ελληνική αποστολή

στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας με σκάφη

τύπου Τornado, που έγινε στο Ρίμινι της Ιταλίας, με δύο

ελληνικά πληρώματα να ανεβαίνουν στο πρώτο και τρίτο

σκαλί του βάθρου. Συγκεκριμένα, το δίδυμο των Ιορδάνη

Πασχαλίδη και Στέφανου Παππά στέφθηκαν πρωταθλη-

τές Ευρώπης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο μετά από

σπουδαίες εμφανίσεις. Στις 6 κούρσες που έγιναν το ελ-

ληνικό πλήρωμα τερμάτισε στις θέσεις 1, 2, 1, 2, 1, 1 και

με μόλις 6 βαθμούς ποινής κατέκτησε χωρίς προβλήματα

την πρωτιά. Στην ίδια διοργάνωση, το χάλκινο μετάλλιο

κατέκτησαν οι Νίκος Μαύρος - Περικλής Αϊδινίδης, οι

οποίοι τερμάτισαν στις θέσεις 4, 3, 4, 3, 3, 2 και συγκέν-

τρωσαν 15 βαθμούς Ανάμεσα στα δύο ελληνικά πληρώ-

ματα μπήκε το ελβετικό με τους αδερφούς Μ. και Ζ.

Στάινερ, που πήραν το αργυρό μετάλλιο με 13 βαθμούς.

Παγκόσμιο Κύπελλο
Μέτριες εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι Ελληνες ιστιο-

πλόοι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Μασ-

σαλία. Στα RSX ο Β. Κοκκαλάνης κατέλαβε την 7η θέση

με 72 βαθμούς σε σύνολο 29 σκαφών και μετά από 9

ιστιοδρομίες. Στα Λέιζερ Στάνταρντ έγιναν 9 κούρσες και

ο Α. Μπουγιούρης πήρε την 6η θέση με 33 βαθμούς σε σύ-

νολο 7 σκαφών.                                Nίκος Γεωργόπουλος
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ΦΑΪΝΑΛ 8 CHAMPIONS LEAGUE ΠΟΛΟ

Το πάλεψε μέχρι τέλους ο Ολυμπιακός

Τα έδωσε όλα ο Ολυμπιακός προκειμένου να αναδειχθεί και

φέτος πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο, δεν τα κατάφερε

όμως και ηττήθηκε στον τελικό του Φάιναλ 8 του Champions

League από τη Φερεντσβάρος με 14-13 στα πέναλτι (κανονικός

αγώνας 10-10). Η πορεία των «ερυθρολεύκων» κρίνεται πάν-

τως απόλυτα επιτυχημένη. Ξεπερνώντας τα προβλήματα που

αντιμετώπισαν τους πρώτους μήνες έδωσαν και πάλι το

«παρών» στην τελική φάση, όπου πέτυχαν μεγάλες νίκες επί

της Μπρέσια και της Προ Ρέκο, για τα προημιτελικά και τα ημι-

τελικά αντίστοιχα.

Αλλά και στον τελικό, απέναντι στην ισχυρότατη ουγγρική

ομάδα, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφά-

νιση και παρόλο που βρέθηκε να χάνει με τρία γκολ στο τελευ-

ταίο οκτάλεπτο (10-7) κατάφερε να ισοφαρίσει, με δύο γκολ

του Γενηδουνιά και άλλο ένα του Φουντούλη, και να στείλει το

ματς στα πέναλτι. Εκεί οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τρεις χα-

μένες προσπάθειες εκατέρωθεν, στη συνέχεια ο Γιάνσικ ευ-

στόχησε για τη Φερετσβάρος και στο τελευταίο χτύπημα για

τον Ολυμπιακό ο Αργυρόπουλος έστειλε την μπάλα στο δο-

κάρι, με αποτέλεσμα να αναδειχθούν πρωταθλητές Ευρώπης

οι Ούγγροι.

Ολυμπιακός: Πάβιτς, Μυλωνάκης, Σκουμπάκης, Γενηδουνιάς

5, Φουντούλης 2, Κάκαρης, Δερβίσης, Μπούσλιε, Μουρίκης 1,

Γούνας, Αργυρόπουλος 1, Ομπράντοβιτς 1, Ζερδεβάς.

Φερεντσβάρος: Γκαρντόνι, Σεντλμάγιερ, Κάλαϊ, Πολ, Βάμος 2,

Μέτζεϊ 1, Νίκιτς 1, Γάκσιτς, Γιούνγκερ 2, Βάργκα 1, Γάνσικ, Μί-

τροβιτς 3, Βογκελ.

ΤΕΝΙΣ - ΡΟΛΑΝ ΓΚΑΡΟΣ

Κυρίαρχος ο Ναδάλ

Την κυριαρχία του στο διεθνές τουρνουά τένις του Ρολάν Γκα-

ρός επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ο Ισπανός Ράφα Ναδάλ,

που στον τελικό νίκησε τον Αυστραλό Ντόμινικ Τιμ με 3-1 σετ

και κατέκτησε τον τίτλο για 12η φορά. Συνολικά ήταν ο 18ος

τίτλος σε τουρνουά Grand Slam για τον Ναδάλ.

Ο τελικός του Ρολάν Γκαρός ήταν συναρπαστικός, με τον

Ισπανό να δυσκολεύεται στο πρώτο σετ, αλλά να το κατακτά

με 6-3, και τον Τιμ μετά από αμφίρροπη μάχη να απαντά στο

δεύτερο σετ με 7-5. Η συνέχεια όμως ανήκε αποκλειστικά

στον Ναδάλ, που κάνοντας επίδειξη του ταλέντου δεν άφησε

καμία αντίδραση στον Αυστραλό και κατέκτησε άνετα τα δυο

επόμενα σετ, με το ίδιο σκορ, 6-1.

Στον τελικό του τουρνουά των γυναικών, η 23χρονη Αυστραλή

Ασλεϊ Μπαρτ έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου «major» τίτ-

λου της, καθώς νίκησε εύκολα την Μαρκέτα Βοντρουσόβα, με

2-0 σετ (6-1, 6-3) σε 75 λεπτά.

ΠΟΛΟ

Σε ρυθμούς Παγκοσμίου η Εθνική ανδρών

Στους ρυθμούς της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα πόλο, που θα διεξαχθεί στο Γκουανγκζού της Κίνας από

12 έως 29 Ιούλη, μπαίνει για τα καλά η Εθνική ομάδα ανδρών.

Μετά και την ολοκλήρωση του Champions League, όπου συμ-

μετείχε ο Ολυμπιακός, κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό τε-

χνικό Θοδωρή Βλάχο οι παίκτες που συμπληρώνουν την

ελληνική αποστολή και οι οποίοι είναι: Αλέξανδρος Παπανα-

στασίου (Γιουγκ Ντουμπρόβνικ), Κώστας Μουρίκης, Δημήτρης

Νικολαϊδης, Κώστας Κάκαρης, Γιάννης Φουντούλης, Αλέξαν-

δρος Γούνας, Γιώργος Δερβίσης, Κώστας Γεννηδουνιάς, Δη-

μήτρης Σκουμπάκης, Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης,

Μανώλης Ζερδεβάς (Ολυμπιακός). Να σημειωθεί ότι ήδη έχει

αρχίσει προετοιμασία το πρώτο γκρουπ παικτών της Εθνικής

που είχαν κληθεί από τον ομοσπονδιακό.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Προβληματισμός, εσωτερικές αντιπαραθέσεις και σκεπτικι-

σμός για το μέλλον διαμορφώνουν την κατάσταση στην Εθνική

ομάδα ποδοσφαίρου μετά τη νέα ήττα για τα προκριματικά του

Euro 2020, από την Αρμενία 3-2 εντός έδρας. Αποτέλεσμα που

ήδη από την 4η αγωνιστική απομακρύνει το αντιπροσωπευτικό

συγκρότημα από τον στόχο της κατάκτησης μίας από τις δύο

πρώτες θέσεις του 10ου ομίλου και της πρόκρισης στην τελική

φάση, αφήνοντάς το 4ο στη βαθμολογία με μόλις 4 βαθμούς,

την ώρα που η Φινλανδία, βασική αντίπαλος της Ελλάδας, έχει

αποσπαστεί στη 2η θέση με 9 βαθμούς.

Η νέα ήττα συνοδεύτηκε από άλλη μία κακή εμφάνιση, ανοί-

γοντας τον «ασκό του Αιόλου» στην ομάδα. Η αμφισβήτηση

προς το πρόσωπο του ομοσπονδιακού τεχνικού Αγγελου Ανα-

στασιάδη είναι πιο έντονη από ποτέ, ακόμα και «εντός των τει-

χών». Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις που έκανε μετά τον

αγώνα με την Αρμενία ο αρχηγός της Εθνικής, Σωκράτης Πα-

πασταθόπουλος, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το έργο που

γίνεται στην ομάδα και εκφράζοντας απαισιοδοξία για την πρό-

κριση εφόσον δεν αλλάξει κάτι.  

Ηδη διακινούνται σενάρια αντικατάστασης του ομοσπονδια-

κού, με τους Μαρίνο Ουζουνίδη και Τραϊανό Δέλλα να ανήκουν

στα πρώτα ονόματα που έχουν ακουστεί.

Στους υπόλοιπους αγώνες της 4ης αγωνιστικής στον 10ο

όμιλο: Ιταλία - Βοσνία 2-1, Λιχτενστάιν - Φινλανδία 0-2.

Η βαθμολογία: Ιταλία 12, Φινλανδία 9, Αρμενία 5, Ελλάδα 4,

Βοσνία 4, Λιχτενστάιν 0.

σ.σ. Βαρύ κλίμα, και Προβληματισμός μετά  τη νέα ήττα από

την Αρμενία 3 – 2 εντός έδρας. Για ποιο Προβληματισμό  μι-

λάμε;;; Υπάρχει κανείς στη  χώρα μας που να πιστεύει, ότι

έχουμε ποδόσφαιρο, όταν δεν έχουμε Αθλητισμό; Όταν

είναι σε όλους μας γνωστό, και χιλιοειπωμένο, ότι, όταν

δεν έχεις Παιδεία,  δεν έχεις ούτε Πολιτισμό, ούτε Αθλητι-

σμό!

Από  το 1833 έως σήμερα 2019, η Παιδεία και η Υγειά

έχουν τά Μαύρα τους τα Χάλια... Εκτός και εάν για όλα

φταίει ο προπονητής της Εθνικής Ομαδας, όπως μας πλη-

ροφόρησε ο κ. Αντιπρόεδρος της εκλεκτής Ποδοσφαιρικής

Ομοσπονδίας… ΕΠΟ  αντί να παραιτηθεί όπως θα έπρεπε

να κάνει… 

Τέλος πάντων… Ο Αθλητισμός σήμερα, είναι, εξ ολοκλήρου

στις ΟΡΕΞΕΙΣ του  Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Αυτά τα πολύ λίγα… 

SUPER LEAGUE 1

Καλοκαιρινά βάσανα για «ερυθρόλευκους»

Στα δύσκολα της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν μπαί-

νουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τη Δευτέρα έγινε η πρώτη

συγκέντρωση της ομάδας, την Τρίτη οι ιατρικές εξετάσεις, ενώ

χτες ακολούθησαν τα εργομετρικά τεστ, με τα οποία οι «ερυ-

θρόλευκοι» - πλην των διεθνών, που είχαν υποχρεώσεις με τις

Εθνικές - συνέχισαν το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στις

εγκαταστάσεις του Ρέντη, προκειμένου να διαπιστωθεί το επί-

πεδο ετοιμότητάς τους μετά την περίοδο των καλοκαιρινών

τους διακοπών. Ο τεχνικός της ομάδας Πέδρο Μαρτίνς περι-

μένει τώρα την ενσωμάτωση των διεθνών, προκειμένου να

μπει η προετοιμασία σε κανονικούς ρυθμούς.

ΑΕΚ: Η πρώτη συνάντηση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν,

όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ΠΑΕ (12.6.19), θα γίνει

στις 27 Ιούνη υπό τις οδηγίες τους νέου της τεχνικού, Μιγκέλ

Καρντόσο. Από τις 2 έως τις 16 Ιούλη η ομάδα θα βρίσκεται

στο Κίελτσε της Πολωνίας, για το βασικό στάδιο της προετοι-

μασίας. Στα μεταγραφικά, προτεραιότητα για την «Ενωση»

αποτελεί η απόκτηση του 25χρονου Πορτογάλου χαφ Τσίκο

Ζεράλδες.

Αρης: Παρελθόν για τους Θεσσαλονικείς αποτελεί από χτες ο

Χαράλαμπος Παυλίδης, με τις δύο πλευρές να λύνουν τη συ-

νεργασία τους.

Ξάνθη: Την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού Λούκας Πο-

λέτο Κόστα, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Απόλλωνα

Λάρισας, ανακοίνωσαν οι Θρακιώτες.

ΝΠΣ Βόλος: Σε νέες συζητήσεις με τους παράγοντες της νε-

οφώτιστης στη μεγάλη κατηγορία ομάδας της Μαγνησίας για

εξαγορά του ΑΦΜ φέρονται να βρίσκονται στον Ηρακλή, στην

προσπάθεια του «Γηραιού» να αποφύγει να αγωνιστεί στην

τρίτη κατηγορία. Η πρώτη φορά που οι δύο πλευρές είχαν επα-

φές με αντικείμενο το εν λόγω ζήτημα ήταν λίγες βδομάδες

πριν, χωρίς αποτέλεσμα.

ΕΠΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Με πρόστιμο τιμωρήθηκαν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για τα επεισόδια που

προκάλεσαν οπαδοί τους στις εξέδρες του ΟΑΚΑ κατά τη διάρ-

κεια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ των δύο ομά-

δων. Οι Θεσσαλονικείς καλούνται να πληρώσουν 26.000 ευρώ,

η δε «Ενωση» 6.000 ευρώ. Θυμίζουμε ότι τα έκτροπα μεταξύ

οπαδών των δύο ομάδων (ανταλλαγές αντικειμένων και αψι-

μαχίες σε κάποια σημεία της εξέδρας εξαιτίας της μετακίνη-

σής τους) δεν έγινε κατορθωτό να αποφευχθούν, παρά την

απόφαση του υφυπουργού Αθλητισμού, Γιώργου Βασιλειάδη,

για τη διεξαγωγή του τελικού υπό ειδικό καθεστώς, με παρου-

σία λιγοστού κόσμου και κατόπιν προσκλήσεων.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Ευρωπαϊκή επιστροφή για το Περιστέρι

Στο FIBA Champions League θα αγωνίζεται του χρόνου το Πε-

ριστέρι, επιστρέφοντας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά

από 15 χρόνια, όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοίκηση της ΚΑΕ.

Η ελληνική ομάδα δήλωσε συμμετοχή στη διοργάνωση της

FIBA και εξήγησε ότι την επέλεξε διότι «λειτουργεί με αξιο-

κρατικά κριτήρια και δίνει την ευκαιρία στις ομάδες να μάχον-

ται στα εθνικά τους πρωταθλήματα μέχρι την τελευταία

στιγμή».

Σε άλλο σημείο η ανακοίνωση του Περιστερίου χαρακτηρίζει

την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις «μεγάλη στιγμή

για την ομάδα και το επιστέγασμα μιας σημαντικής φετινής πο-

ρείας», που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στους μικρούς τελι-

κούς της Basket League και νίκες επί μεγάλων ομάδων στο

πρωτάθλημα.

ΒΟΛΕΪ

Ζωντανή για την πρωτιά η Εθνική γυναικών
Ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στον τελικό της Sil-

ver European League κράτησε η Εθνική βόλεϊ γυναικών,

μετά τη της νίκη με 3-1 επί της Εσθονίας στο Βραχάτι για

την 5η αγωνιστική του ομίλου της. Ετσι το αντιπροσωπευ-

τικό συγκρότημα έχει την τύχη στα χέρια του για την πρω-

τιά ενόψει της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής,

αντιμετωπίζοντας τη Σλοβενία εκτός έδρας το Σάββατο 15

Ιούνη. 

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




