22ο

Τέλος τα χύμα κλαδιά
στους δρόμους της
Γλυφάδας

Τιμητική διάκριση

€

Τύμπανα πολέμου ηχούν
στην ημέρα της παγκόσμιας ειρήνης
21 Σεπτέμβρη σήμερα.
Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης
Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ, για να διαδώσει
και δυναμώσει τα ιδανικά της ειρήνης και της
μη βίας ανάμεσα στα έθνη.
Σήμερα τα τύμπανα πολέμου ηχούν, οι ερπύστριες έχουν βγει στο δρόμο και τα καταδρομικά ουρλιάζουν πάνω από τα κεφάλια μας.
Ο Τούρκος αρχηγός έχει ήδη πραγματοποιήσει
τη δεύτερη εισβολή στην Κύπρο και διεκδικεί
ανερυθρίαστα τα ελληνικά νησιά μας.
Η Μέση Ανατολή “καζάνι που βράζει” και
από πουθενά δεν ακούς κάτι για την ειρήνη.
Οι άρχηγοι κρατών τροχίζουν ...μαχαίρια.
Και ημείς άδομεν:
Σε όλο τον κόσμο, προγραμματίζονται εκδηλώσεις (ΟΗΕ, ΜΚΟ, ΟΤΑ κ.λπ.) με χορούς και
τραγούδια.

Τηλεφωνείς και έρχεται
ο κάδος δωρεάν
Σελίδα 6

Ἐξ ἘτυµοΠαιδείας
ἄρχεσθαι
3 Η Παιδεία μας για τέσσερις και
πλέον δεκαετίες είναι αγωγή εις
ύπνον πνευματικόν.
3 Η κοινωνία φτάνει στο έσχατο σημείο παρακμής, επειδή υπάρχει έλλειμμα Παιδείας. Η οικονομική κρίση
έπεται. Προηγείται η Πολιτισμική.

Πώς μας κλέβουν
μέσω τηλεφώνου!
Σελίδα 10

γράφει ο Πέτρος Ιωαννίδης

Η Περιφέρεια καλεί
τους Δημάρχους να
καθαρίσουν τα φρεάτια

Σελίδα 14

Σελίδα 13

3 “Στη Σύγχρονη Παιδεία οι νέοι
οδηγούνται από τυφλούς στην
άβυσσο”.

Με τον Wagner
στη Δρέσδη

Σελίδα 17
Θεόδωρος Γεωργίου*

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

«Εθνικά επιζήμια»
Συμφωνία και εθνικά
επιζήμια Κυβέρνηση;
Είναι φοβερά αυτά που ακούμε και βλέπουμε για τα
εθνικά μας θέματα και ιδιαίτερα για την κατάπτυστη
συμφωνία παράδοσης της Μακεδονίας μας!
Πρώτα ο πρωθυπουργός και στη συνέχεια υπουργοί,
βουλευτές και στελέχη της κυβερνητικής παράταξης,
δηλώνουν ομοθυμαδόν ότι η συμφωνία των Πρεσπών
είναι μεν «εθνικά επιζήμια», αλλά δεν μπορούν να
την αλλάξουν. Και το χειρότερο, πρόσφατα διά στόματος αδερφής του πρωθυπουργού δηλώνουν ότι θα
«τιμήσουν» την συμφωνία, λες και πρόκειται για την
νίκη των νικών!!!
Έχασαν και τις έννοιες των λέξεων ή λένε αυτό που
πραγματικά πιστεύουν; Η έννοια του ρήματος τιμώ,

Διαβάστε ακόμη
Κλειστά Σχολεία στις 27/9;

Σελ. 6

μεταξύ ίσων, σημαίνει εκτιμώ, σέβομαι, θεωρώ κάτι ή
κάποιον σημαντικό, αποδίδω τιμές και προβάλλω κάτι
ή κάποιον ως πρότυπο. Πώς μπορεί να προβάλλουμε
ως πρότυπο κάτι που είναι «εθνικά επιζήμιο»;
Οι περισσότεροι βέβαια από τους παραπάνω συμμετείχαν στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια παρασταίνοντας τους Μακεδονομάχους και διερρήγνυαν τα ιμάτιά
τους κατά της συμφωνίας! Τώρα, γέμισε ο τόπος από
μηδίσαντες που στρέφονται κατά της χώρας τους!
Είναι «εθνικά επιζήμια» λοιπόν η συμφωνία, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά
«πρόκειται για μια κυρωμένη συμφωνία από την Ελληνική Βουλή και κατά συνέπεια δεν αλλάζει κατά το
δοκούν». Θαρρείς και δεν αλλάζει όποτε θέλει κάθε
κυβέρνηση προηγούμενες αποφάσεις της Βουλής.
Είναι «εθνικά επιζήμια» η συσσώρευση εκατοντάδων
χιλιάδων παρανόμων μεταναστών στη χώρα μας,
αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, οπότε διαλύεται
η ελληνική κοινωνία και η Ελλάδα αλλάζει χέρια.
Είναι «εθνικά επιζήμιος» ο αυξανόμενος σφιχτός
κλοιός των Τούρκων, αλλά δεν μπορούν να κάνουν
κάτι, οπότε ας πάμε για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου.
Είναι «εθνικά επιζήμια» η συμφωνία που προωθείται
στην Κύπρο, αλλά τι να κάνουν αφού έτσι θέλουν οι
«μεγάλοι».

δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι, τότε γιατί
υπάρχει; Γιατί την ψήφισε ο Ελληνικός λαός; Τι την
θέλουμε;
Η «εθνικά επιζήμια» συμφωνία των Πρεσπών ακυρώνεται και αυτό το έχουν αναλύσει κατά κόρον έγκριτοι νομικοί, διεθνολόγοι και συνταγματολόγοι. Και
πρώτα από όλα γιατί η όλη διαδικασία υπογραφής
ήταν συνταγματικά απαράδεκτη και από τις δύο
πλευρές, ενώ τα Σκόπια κοροϊδεύουν τόσο εμάς όσο
και τη διεθνή κοινότητα και δεν την τηρούν ή μάλλον
την τηρούν στα δικά τους μέτρα, γεγονός που αποτελεί διεθνώς νομικά πρώτιστο κριτήριο ακύρωσης
από την Ελλάδα.
Πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως τα εθνικά μας θέματα είναι πάνω από όλα! Πάνω από τα οικονομικά,
πάνω από τα προσωπικά μας οικονομικά, πάνω από
τα κοινωνικά, πάνω από τα λοιπά θέματα. Διότι, χωρίς
πατρίδα, χωρίς έθνος σύντομα θα γίνουμε απόλυτοι
δούλοι ξένων και εγχωρίων παραγόντων, οι οποίοι
θα μας διαλύσουν και οικονομικά! Πρώτα η πατρίδα
λοιπόν και μετά όλα τα υπόλοιπα!
Όσον δε αφορά τα τελευταία γεγονότα, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι μάλλον η κυβέρνηση είναι
«εθνικά επιζήμια» αφού αδυνατεί να εκτελέσει αυτά,
για τα οποία την εξέλεξε ο Ελληνικός λαός και να
υπερασπίσει τα εθνικά μας δίκαια!
Νίκος Ταμουρίδης, Αντστράτηγος ε.α
Επίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ

Αν για όλα όσα γίνονται και είναι «εθνικά επιζήμια»

Χρηματοδοτικά εργαλεία των ΟΤΑ Σελ. 6

Πυρεία άνευ θείου και φοσφόρου
Γιάννης κορναράκις του μάνθου

Σελ. 8

Ησίοδος και Όμηρος
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 9

Σελ. 11

Ιστορικά σπορ αυτοκίνητα στον κρεμασμένο λαγό Βούλας
Σελ. 12
Δημιουργία θέσεων στάθμευσης
ΑΜΕΑ στο Δήμο Παλλήνης Σελ. 12
Μια περιήγηση στη ΔΕΘ από το Δημοσθένη Δόγκα
Σελ. 15
21 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμιας Ημέρα
Σελ. 16
Ειρήνης Χρ. Κοντοβουνήσιος
Η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν
αναστρέφεται με “φιέστες”
Κώστας Τουλγαρίδης

Σελ. 16

Τι αλλάζει στις κάρτες

Σελ. 18

Πρώτη θεματική Δημοτική συνεδρίαση του Δήμου ΒΒΒ
Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί στην
πρώτη κατ’ ουσίαν Δημοτική Συνεδρίαση της νέας
Δημοτικής Αρχής, που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου
2019 και η πρώτη συνεδρίαση αφορούσε την εκλογή
του Προεδρείου.
Έτσι είναι η πρώτη συνεδρίαση που θα συζητηθούν
θέματα 46 τον αριθμό, εκ των οποίων πολλά αφορούν
κοπή δένδρων, Διαγραφές οφειλών καταστηματαρχών και Πρόστιμα σε επιχειρήσεις.

2. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2019.
3. Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης
μέσα στο χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι
από τα Ο.Τ Γ111, Γ156 οδός Νίκης και συγκεκριμένα
δύο όμορων οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο
του σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο 1ου ΤΕΕ Βάρης).
4 έως 9. Ορισμοί μελών διαφόρων επιτροπών του
Δήμου.
11. Πρόσληψη δικηγόρου στον Δήμο με σχέση έμμισθης εντολής.

Πραγματοποιείται λοιπόν η 17η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 23η
Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης της Ημερήσιας Διάταξης.
Αναλυτικά τα θέματα θα δείτε στο www.ebdomi.comπροσεχή γεγονότα.

12 έως 16 Σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τα οικονομικά του ΟΑΠΠΑ από το 2014 έως το 2017.

Περιληπτικά...
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

40 έως 46 Επιβολή προστίμου σε επιχειρήσεις για
διαφημιστικά πλαίσια στην όψη των κτιρίων τους.

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 8959.004
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

22 έως 28. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ.,
Τ.Α.Π. ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καταστηματαρχών (Tylihto wrap project Vouliagmenis ΙΚΕ), (Χωριάτικο), (Il vero).
29 έως 39. Έγκριση κοπής ή μη δένδρων

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου
Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
------Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου
(Διακριτικός τίτλος)

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.

D
A
N
C
E
και παιδικά
τμήματα
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«Να πάρουμε την τέχνη στα
χέρια μας»
7ο Φεστιβάλ Χειροποίητου & Ανακυκλώσιμου Θεάτρου
Η πολυδραστική ομάδα τέχνης Fabrica Athens και ο Τεχνοχώρος Φάμπρικα διοργανώνει για 7η συνεχόμενη χρονιά το
Φεστιβάλ Χειροποίητου & Ανακυκλώσιμου Θεάτρο. Ένα φεστιβάλ που κάθε φθινόπωρο φέρνει στη γειτονιά του Κεραμεικού 10 ημέρες γεμάτες τέχνη, εκπαίδευση και
διασκέδαση! Από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου
2019, πάνω από πενήντα ηθοποιοί και χορευτές, εικαστικοί,
κινηματογραφιστές και εκπαιδευτές, προσκαλούν να συμμετάσχουμε σε μια μεγάλη καλλιτεχνική γιορτή!
Με κεντρικό σύνθημα «να πάρουμε την τέχνη στα χέρια
μας», το Φεστιβάλ Χειροποίητου και Ανακυκλώσιμου Θεάτρου έχει ως στόχο τη στήριξη των νέων καλλιτεχνών, την
ανάδειξη των diy δημιουργιών και η ανάπτυξη ενός δικτύου
καλλιτεχνών που έχουν κοινό τρόπο σκέψης, αντίληψης και
δημιουργίας.
Fabrica Athens: Μεγ. Αλεξάνδρου και Ευρυμέδοντος, Κεραμεικός.

Η είσοδος στις εκθέσεις του φουαγιέ είναι δωρεάν.
Για δηλώσεις συμμετοχής στα εργαστήρια: 210 34 11 651
(καθημερινά 18:00 – 22:00)

ΕΒΔΟΜΗ

Βραδιά του Ερευνητή 2019 στον «Ελληνικό Κόσμο»
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ
Kερατέας επισκέπτεται τη Βραδιά του Ερευνητή
αυτήν τη φορά στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός
Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος) και προσκαλεί την
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου το απόγευμα όλους
τους μαθητές της Λαυρεωτικής, τους καθηγητές,
αλλά και όσους ενδιαφέρονται, να γνωρίσουν τη μαγεία της επιστήμης.
1.500.000 επισκέπτες σε πάνω από 370 Ευρωπαϊκές
πόλεις συμμετέχουν την τελευταία Παρασκευή του
Σεπτέμβρη στη «Βραδιά Ερευνητή».
Με φετινό σύνθημα «Επιστήμη για όλους - Επιστήμη
για ΣΕΝΑ» ο «Ελληνικός Κόσμος» γίνεται κοινός
τόπος συνάντησης για τη γνώση και την επιστήμη
μέσα από παιχνίδια, πειράματα και δράσεις χωρίς να
λείπουν διαγωνισμοί, δώρα και ποικίλες εκπλήξεις

για τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.
Παράλληλα, στο χώρο θα φιλοξενηθούν τρεις ειδικές
προβολές της διαδραστικής παραγωγής «Περιήγηση
στην Αρχαία Ολυμπία» και θα παρέχεται ελεύθερη
πρόσβαση στην έκθεση «Δεινόσαυροι & Τέρατα των
Θαλασσών».
Διοργάνωση-Συντονισμός: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» και
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α)
Συνδιοργανωτές: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε), Ελληνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Ερευνητικό
Κέντρο Αθηνά, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός “SciCo”.
Για περισσότερες πληροφορίες https://renathens.gr/
• Αναχώρηση πούλμαν στις 17:00 από την Κεντρική Πλατεία Κερατέας.
• Δηλώσεις συμμετοχής: 6980403632 και 6984912459 (Απαραίτητη η κράτηση θέσης). Οι μικροί μαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται. • Κόστος συμμετοχής για το πούλμαν 5€.

“Ο Πολιτισμός ως γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας
σε μια Ενωμένη Ευρώπη”
Από 26 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 η
Δημοτική Φιλαρμονική Λαυρίου και
το Λύκειον Ελληνίδων Κερατέας θα
συμμετάσχουν στις δραστηριότητες
που θα πραγματοποιηθούν στο Αλέξινατς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος “Europe for Citizens
2014 - 2020”.
Η Φιλαρμονική Λαυρίου θα προσφέρει

ένα μουσικό ταξίδι με ελληνικά και ευρωπαϊκά μουσικά κομμάτια καθώς και
σέρβικες μελωδίες, ενώ το Λύκειο Ελληνίδων Κερατέας θα παρουσιάσει
παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.
Στη συναυλία και τη μουσικοχορευτική
εκδήλωση θα συμμετέχουν η τοπική
χορωδία και το χορευτικό συγκρότημα
του Αλέξινατς.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου “Ο Πολιτισμός ως γέφυρα επικοινωνίας
και συνεργασίας σε μια Ενωμένη
Ευρώπη” που έχει ως στόχο την πολιτιστική συνεργασία μεταξύ αδελφοποιημένων πόλεων μέσα από την
ανάδειξη υφιστάμενων πρακτικών
αλλά και νέες μορφές συνεργασίες.

“Φιλοθέη, η Αγία των Αθηνών”
Το ντοκιμαντέρ «Φιλοθέη, η Αγία
των Αθηνών» της Μαρίας Χατζημιχάλη- Παπαλιού θα συμμετάσχει
στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας
Νύχτες Πρεμιέρας.
Το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ταινία την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου,
στις 20.00, στον κινηματογράφο
«ΑΣΤΟΡ» (Σταδίου 28, στοά
Κοραή).
Πρόκειται για ένα δραματοποιημένο
ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τη
δράση της Φιλοθέης που ονομάστηκε Αγία, και συνδέεται με ένα
ολόκληρο κεφάλαιο της ιστορίας
της πόλης των Αθηνών.

Τον 16ο αιώνα, στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, μια γυναίκα υψώνει
το ανάστημά της στον Σουλεϊμάν
τον Μεγαλοπρεπή. Ελευθερώνει
άντρες και γυναίκες από τα σκλαβοπάζαρα, ιδρύει το πρώτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη σχολείο
γυναικών, χτίζει νοσοκομείο όπου
νοσηλεύονται δωρεάν Έλληνες,
Τούρκοι και Φράγκοι, προσφέρει καταφύγιο σε κακοποιημένες ή έγκυες
γυναίκες, έκθετες σε λιθοβολισμό.
Οι κατακτητές και το κατεστημένο θα
τη φυλακίσουν, και θα βρει μαρτυρικό
θάνατο το 1589. Μια επαναστάτρια
πριν από την Επανάσταση του 1821, η
Αγία Φιλοθέη των Αθηνών.

ΕΒΔΟΜΗ
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Εκδηλώσεις στο
Δήμο Παλλήνης
Συνεχίζοντας τις εκδηλώσεις ο Δήμος Παλλήνης παρουσιάζει:

“Κοινές αγάπες...”
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30 μ.μ., συναυλία με
το Νίκο Πορτοκάλογλου, το Νίκο Ζιώγαλα, το Βασίλη Καζούλλη, τον Στηβ Τεσσέρ και την Αγάπη
Διαγγελάκη, οι οποίοι θα ξεδιπλώσουν μαζί με τους
φίλους και συνεργάτες μουσικούς, που τους πλαισιώνουν τις κοινές τους αγάπες και τα τραγούδια
που τους ενώνουν για στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου με προσφορά τροφίμων μακράς διαρκείας. Η εκδήλωση γίνεται στον θερινό
κινημτογράφο Γέρακα (πάρκινγκ κολυμβητηρίου,
Γαργητού & Μιλτιάδου.

“Eνας ουρανός μ’ αστέρια”
Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου ώρα 9 μ.μ. “Eνας ουρανός μ’ αστέρια”, από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και
τις Παιδικές χορωδίες του Δήμου. Η εκδήλωση είναι
αφιερωμένη στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου
Ελλήνων Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ). Η εκδήλωση γίνεται
στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου και Αριστείδου).

“Πνοές”
Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, ώρα 8 μ.μ. “Πνοές”,
όταν η ποίηση συναντά την εικόνα και τον ήχο. Κύκλος video art του Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη, εμπνευσμένος από το έργο σημαντικών Ελλήνων
ποιητών, από την Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης.
Η εκδήλωση γίνεται στο Πολιτιστικό Κέντρο “Οινοποιείο Πέτρου” Λεωφ. Μαραθώνος 117 Παλλήνη.

“Polis Πεδιο”
Την Τετάρτη 25/9, ώρα 19.30 εγκαινιάζεται η έκθεση
φωτογραφίας “Polis Πεδιο”, στο Πολιτιστικό Κέντρο
Γέρακα. Διάρκεια έκθεσης 25 & 26/9.
Καθημερινές 09.00 - 17.00 Σάββατο 10.00 έως 14.00

“Τρωάδες”
To Σάββατο 5 Οκτωβρίου, ώρα 8.30μ.μ. θα δοθεί η
παράσταση “Τρωάδες” του Ευρυπίδη, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, από το Σύλλογο Γυναικών “Εργάνη”. Σκηνοθεσία Νίκος Ευσταθιάδης.

“Το Όνομα”
Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου - ώρα 8μ.μ., παρουσιάζεται η παράσταση “Το Όνομα” των Matthieu Delaporte
& Alexandre de la Patelliere.
Σκηνοθεσία Σάσα Γκούβελου από τη Ομάδα “Λίφοιστρον” του ΦΕΣ “Η Κάντζα”, στο Πολιτιστικό Κέντρο
Γέρακα.

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων και η Σελήνη
Μετά την αθρόα προσέλευση του κοινού την ημέρα της
Αυγουστιάτικης Πανσελήνου και το μεγάλο ενδιαφέρον
για τα τέσσερα θραύσματα από λίθους της Σελήνης
που ανήκουν στις Συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου και εκτέθηκαν σε ειδική προθήκη, ο Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ξενοφών Μουσάς, θα υποδεχθεί εκ νέου όσους θέλουν
να ταξιδέψουν νοερά στη Σελήνη για να αποκαλύψει τα
μυστικά της και τους τρόπους που οι αρχαίοι Έλληνες
κατανοούσαν τις κινήσεις της με τη χρήση ενός μοναδικού τεχνολογικού επιτεύγματος, του Μηχανισμού
των Αντικυθήρων.

ρικής στην Ελλάδα και σε 100 ακόμη χώρες.
Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα της φθινοπωρινής
ισημερίας, θα γίνουν δύο παρουσιάσεις στις 12:00 και
στις 13:00. Οι παρουσιάσεις θα επαναληφθούν την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 12:00 και στις 13:00 αντίστοιχα. Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
Για την παρακολούθηση της κάθε παρουσίασης είναι
απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής κατά την προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 25 άτομα
σε κάθε ομάδα. Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν.

Τα θραύσματα της Σελήνης, που θα εκτίθενται δίπλα
στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 2019, προέρχονται από τα περίφημα Goodwill
moon rocks, τα θραύσματα λίθων από την επιφάνεια της
Σελήνης, που συνέλεξε το πλήρωμα του Apollo 11. Το
1970 δωρήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 28ης Οκτωβρίου 44, Αθήνα

Συνεστίαση
Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας "Υπατία"
σας προσκαλεί στη συνεστίαση που θα κάνει για τα
μέλη και τους φίλους του, στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στις 21.00
μ. μ. Για κρατήσεις απευθυνθείτε: Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059 και Μαρία Ματάλα 6932400636

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη-Κυριακή 08:0020:00, Τρίτη 12:30-20:00
Τηλ: 213214 4800, -4856, -4889 Fax: 210 8213573

Eναρξη χειμερινής σεζόν
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας προσκαλεί, στο ξενοδοχείο “Όασις” στη Γλυφάδα, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 στην πρώτη συνάντηση
για τη χειμερινή περίοδο με συζήτηση πάνω στο
μύθο του Προμηθέα.
Εισηγητής ο Γιάννης Κορναράκης.
Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στη Γλυφάδα
Ξεκίνησε το β’ μέρος του Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2019. Eνας μήνας μεγάλων συναυλιών,
μοναδικών κινηματογραφικών προβολών και
σπουδαίων θεατρικών παραστάσεων, στην ανακαινισμένη 3η Μαρίνα Γλυφάδας και σε υπαίθριους χώρους.
Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι
στις 8:30 μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη για
όλους.
Αντί εισιτηρίου, ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις δημοτικές κοινωνικές δομές.
ΜΟΥΣΙΚΗ
22.09 (3η Μαρίνα)
Συναυλία με την Ελένη Ροδά
Η Ελένη Ροδά και το συγκρότημά της σε τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα.
25.09 (3η Μαρίνα)
Συναυλία με τους Delight
Οι Delight σας υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι
παρέα με γκρουβάτους ρυθμούς, jazzy αυτοσχεδιασμούς, έξυπνα mash ups και μελωδικές εκπλήξεις που αναμφίβολα θα σας ξεσηκώσουν!

ΘΕΑΤΡΟ
24.09 (3η Μαρίνα)
Αρκάς «Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων»
Η «Ζωή Μετά», ο «Ισοβίτης», οι «Χαμηλές
Πτήσεις», ο «Καστράτο», το «Μαλλί με Μαλλί»
πρωταγωνιστές στην ξεκαρδιστική παράσταση
«Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων», που θα φέρει
λυτρωτικό γέλιο στα χείλη κάθε πικραμένου.
26.09 (3η Μαρίνα)
Stand up «Εκείνος & Εκείνος»
Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου
είναι «εκείνος κι εκείνος» όπου σε ένα καταιγιστικό δίωρο, σχολιάζουν, σατιρίζουν, υποκρίνονται..., εκνευρίζουν κι ερεθίζουν το κοινό… του
θέτουν ερωτήματα, του απαγγέλουν ποιήματα,
του συγχωρούν τα κρίματα, του κάνουν τράκα
χρήματα.. κι άμα δεν έρθεις να τους δεις, μπροστά σου φίλε θα το βρεις γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα. H παράσταση απευθύνεται σε θεατές
από 15 ετών και άνω.
28.09 (3η Μαρίνα) «ΞΕΦΛΟΣ»
Δρώμενο αναβίωσης του παλαιού τρόπου μαζέματος
του καλαμποκιού, με ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι,
από το, Εκπολιτιστικό - Λαογραφικό Σύλλογο “Ελλήνων Διαδρομες”
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Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση
για τα απορρίμματα στο
Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι, προσκαλούν στην Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22
Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημο-

ΕΒΔΟΜΗ

Ποτέ πια «βουνά» με
κλαδιά στους δρόμους
της Γλυφάδας

τικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» (Ι.
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο), με μοναδικό θέμα: «ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ».

Πρωτοποριακή υπηρεσία αποκομιδής κλαδιών από
τον Δήμο Γλυφάδας! Με ευρωπαϊκά κονδύλια έγινε
η προμήθεια κάδων συλλογής υπολειμμάτων πρασίνου και ειδικού οχήματος για την μετακίνησή τους.
Οι δημότες θα πρέπει να τηλεφωνούν στο 15464 ή
να υποβάλουν αίτημα στο Fix My City, μία ημέρα πριν
προβούν στις εργασίες στους κήπους των σπιτιών
τους.

Ο Δήμος θα στέλνει δωρεάν τον κάδο, ούτως ώστε
να τοποθετούνται απευθείας εκεί τα κομμένα κλαδιά
και να μεταφέρονται προς ανακύκλωση. Με τον
τρόπο αυτόν και τα πεζοδρόμια δεν θα έχουν ζημιές
και τα μηχανήματα καθαριότητας θα αξιοποιούνται σε
άλλες εργασίες και πάνω από όλα θα λειτουργεί καλύτερα κάθε γειτονιά.

Κλειστά τα Σχολεία
την Παρασκευή
27 Σεπτεμβρίου;

ευρωπαϊκά χρήματα, όπως και άλλον εξοπλισμό στον
τομέα της καθαριότητας, με συνολικό ύψος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης περίπου 1.000.000 €».
αλλά και η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Άννυ Καυκά σημειώνει: «Οι νέοι κάδοι συλλογής πρασίνου θα συμβάλουν στην περαιτέρω
αύξηση της ανακύκλωσης των υπολειμμάτων πρασίνου με διαλογή στην πηγή. Τα φυτικά υπολείμματα
έχουν πλούσιες θρεπτικές ουσίες που μετά από κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να γίνουν οργανικό
λίπασμα με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό
όφελος».

«Όλοι μαζί θα πετύχουμε πρότυπες λειτουργίες
στην καθαριότητα της πόλης μας», τονίζει ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, υπογραμμίζοντας ότι «τους κάδους τους προμηθευτήκαμε με

Ο Δήμος Γλυφάδας τα τελευταία δύο χρόνια έχει
κάνει έντονη προσπάθεια διαχωρισμού στην πηγή
των υπολειμμάτων πρασίνου που συλλέγει και εναποθέτει στο εργοστάσιο κομποστοποίησης της
Φυλής. Περίπου 8.000 τόνοι έχουν ανακυκλωθεί με
οικονομικό όφελος για τον Δήμο πάνω από 400.000
ευρώ.

Η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους καθιερώνεται
ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του κοινωνικού σχολείου. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα συνδέεται κάθε
σχολικό έτος με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού πεδίου που θα υλοποιείται μέσα από τον σχολικό
αθλητισμό.
Έτσι, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας εναρμονίζει την 6η
Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2019 με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2019 η οποία θα εορταστεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με εγκύκλιο που

υπέγραψε, προτείνει οι σχολικές μονάδες να υλοποιήσουν εντός του σχολικού ωραρίου τις παρακάτω αθλητικές δράσεις (μεμονωμένα ή συνδυαστικά):
― αερόβιες κινητικές δραστηριότητες : βάδην, τρέξιμο,
σκυταλοδρομία, ποδηλασία, σχοινάκι, χορός κ.ά.,
― ομαδικά -ατομικά αθλήματα: καλαθοσφαίριση 3Χ3, ποδόσφαιρο 5Χ5, χειροσφαίριση, πετοσφαίριση, αντισφαίριση, επιτραπέζια αντισφαίριση κ.ά. (με δυνατότητα
δημιουργίας και μικτών ομάδων).
Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, αναφέρει η εγκύκλιος, δύναται να αναπτυχθούν δράσεις σε συνεργασία
με όμορες σχολικές μονάδες ή αθλητικά κέντρα- αθλητικές
Ομοσπονδίες και αθλητικούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΕΒΔΟΜΗ

Aποκατάσταση βλαβών
σε 24ωρη βάση από τη
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ενημερώνει τους πολίτες ότι τα συνεργεία της ειδοποιούνται μέσω των τηλεφώνων επιφυλακής - για το Λαύριο 6940723918, για την Κερατέα και
τον Άγιο Κωνσταντίνο 6931359587 - οποιαδήποτε ώρα
του 24ώρου προκύπτει βλάβη και σπεύδουν άμεσα επί
τόπου να την αποκαταστήσουν. Όταν η επισκευή δεν
είναι εφικτή λόγω δυσκολίας και ώρας, πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη ημέρα.

Σε κάποιες περιπτώσεις όμως προκύπτουν βλάβες σε
κεντρικούς τροφοδοτικούς αγωγούς της ΕΥΔΑΠ, στους
οποίους η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. δεν έχει τη δικαιοδοσία να
επεμβαίνει, όπως για παράδειγμα απέναντι από το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου υπήρχε μεγάλη διαρροή του
κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ, για την
οποία ειδοποιήσαμε το αρμόδιο τμήμα, αμέσως μόλις
έγινε εμφανής. Λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε την ημέρα που ήρθε συνεργείο, έφυγαν και προγραμμάτισαν να έρθουν με τα κατάλληλα μηχανήματα
έργων και προσωπικό την επομένη.
Επίσης ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει από συνεργείο της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ο καθαρισμός των φρεατίων όμβριων
υδάτων όλων των Κοινοτήτων του Δήμου Λαυρεωτικής.
Διαβεβαιώνει δε ότι και φέτος δε θα προκύψουν προβλήματα από τα βρόχινα νερά, που οφείλονται στην
επάρκεια των φρεατίων, που είναι και αρμοδιότητα της
υπηρεσίας μας.

Ωραριο λειτουργιας
των Κ.Ε.Π Παλληνης
και Γερακα
Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει,
αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, το ωράριο
λειτουργίας των ΚΕΠ Παλλήνης και Γέρακα:
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«Χρηματοδοτικά εργαλεία των ΟΤΑ»
H Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) διοργανώνει μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος Ημερίδα με
θέμα, «Χρηματοδοτικά εργαλεία των ΟΤΑ» και με εισηγητές, τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή Χρηματοδοτήσεων ΟΤΑ του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης και την υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Αναφερόμενος ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α., Γιώργος Ιωακειμίδης στην
σκοπιμότητα διοργάνωσης της συγκεκριμένης
εκδήλωσης, εξήρε την
ανάγκη της σωστής και
υπεύθυνης ενημέρωσης
των Δημάρχων και των
καθ΄ ύλην υπηρεσιακών
στελεχών των Δήμων σε
σχέση με τα ισχύοντα χρηματοδοτικά εργαλεία
καθώς της αποσαφήνισης των νεότερων διατάξεων
για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ. Η θεματική ύλη της
Ημερίδας που διοργανώνουμε -κατέληξε ο Πρόεδρος
της Π.Ε.Δ.Α.- θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς
συναδέλφους να διαχειριστούν επείγουσες ανάγκες
των Δήμων τους από μια αφετηρία εγγύτητας προς
το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη,
25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.
στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.Δ. Ατ-

ΚΕΠ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Πεντέλης 1 και Βυζαντίου, Παλλήνη, Τηλέφωνο: 210 66 64 737

Στο πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνονται οι
ακόλουθες εισηγήσεις:
3 Χρηματοδοτικά εργαλεία και δράσεις του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων προς ΟΤΑ.
3 Ανταλλαγή απόψεων για εντοπισμό αναγκών και
διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης
Πρόεδρος Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων
3 Διαδικασίες και αποσαφήνιση ισχυουσών
διατάξεων για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ
Εισηγητής: Γεώργιος
Κουλτούκης Διευθυντής
Χρηματοδοτήσεων ΟΤΑ
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
3 Πως γίνεται η ανακύκλωση χρηματοδοτικό εργαλείο για τους ΟΤΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Χιωτάκης Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
3 Ενεργειακές κοινότητες και ΟΤΑ. Έξυπνες ιδέες
και παραδείγματα για εξοικονόμηση ενέργειας
στους δήμους και δράσεις καταπολέμησης της
ενεργειακής φτώχειας.
Εισηγήτρια: Έφη Κορμά Υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Οι συναντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη με
τους δημάρχους συνεχίζονται
Στο πλαίσιο των συναντήσεων με τους δημάρχους της
Ανατ. Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
Αθανάσιος Αυγερινός συναντήθηκε με τους δημάρχους
Σπάτων - Αρτέμιδος και Αχαρνών.

Με τον Δήμαρχο Αχαρνών Σπυρίδωνα Βρεττό
Την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 υποδέχτηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής τον
θεμελιωθεί μια γραμμή συνεργασίας σε κοινά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν μια σειρά
από θέματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Aχαρνών,
ενώ παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις της συνεργασίας τους
που αφορούν κυρίως μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Προσωρινά το ΚΕΠ Παλλήνης θα λειτουργεί καθημερινά 8.00-15.30 ενώ θα παραμείνει κλειστό το
απόγευμα.
Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από το ΚΕΠ
Γέρακα, Ακαρνανίας και Καρδίτσης από τις 08:00
έως τις 20.30 (και τα απογεύματα), ενώ θα λειτουργεί και και τα Σάββατα 8.00 - 14.00
ΚΕΠ ΓΕΡΑΚΑ, Ακαρνανίας και Καρδίτσης, Γέρακας,
Τηλέφωνο: 210 66 17 650, 210 66 17 651

τικής (Κότσικα 4, 1ος όροφος).

Mε το δήμαρχο Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημ. Μάρκου

Δήμαρχο Αχαρνών Σπυρίδωνα Βρεττό. Η συνάντηση τους
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων
συναντήσεων που έχει ξεκινήσει ο Αθ. Αυγερινός με όλους
τους Δημάρχους της Ανατολικής Αττικής προκειμένου να

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 υποδέχθηκε το Δήμαρχο Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτριο Μάρκου. O Δήμαρχος ενημέρωσε για τα σημαντικά θέματα του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε
με την σειρά του για τις προτεραιότητες της Περιφέρειας
Αττικής και υποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Πυρεία άνευ θείου
και φωσφόρου!
Πυρεία άνευ θείου και φωσφόρου είναι τα σημερινά
“σπίρτα” της καθημερινής χρήσης.
Στην Ελλάδα και μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα τα
σπίρτα και η χρήση τους, δεν ήταν γνωστή.
Ιστορικά από τα αρχαία χρόνια, το άναμμα της φωτιάς
γινόταν με την προστριβή δύο επιφανειών διαφόρων
υλικών.
Αργότερα η επιθυμητή φλόγα επιτυγχανόταν από κάποιο μείγμα από θειάφι και κερί(;) ή και το πρωτόγονο
το φυτίλι και την ίσκα. Η ίσκα ήταν ένα είδος αποξηραμένου μύκητα που άναβε από τη σπίθα που έδινε
το “τσακμάκι”.
Τσακμάκι δε, ήταν μια μορφή αναπτήρα, που παρήγαγε σπίθα, όταν ένα κομμάτι από χάλυβα τριβόταν
επάνω σε πυριτόλιθο, δηλαδή επάνω σε ένα είδος
σκληρής πέτρας.
Και όταν η σπίθα έδινε φλόγα, τη φωτιά της οι παλιότεροι τη διατηρούσαν άσβηστη με τη χρήση ενός
κεριού ή λυχναριού με λάδι ή και καντηλιού.
Σε κάποια πάλι μέρη, όπως στα ηφαιστειογενή όπου
υπήρχαν αναθυμιάσεις αερίων από θειάφι ή και
άλλων σχετικών, η αυτόματη ανάφλεξη ήταν συνηθισμένη. Και όταν στον κατά κάποιο τρόπο σπηλαιώδη
χώρο, που όπως συνηθιζόταν τύχαινε να στεγάζεται
και ένα ιερό μαντείο, αυτή η αυτόματης ανάφλεξης
φλόγα και φωτιά προβαλλόταν σαν από χέρι θεού
προερχόμενη, παγανιστικά ή και σκόπιμα δεχόταν τη
λατρεία της θεοποίησης!
Τέλος πάντων τα πρώτα σπίρτα που ήρθαν στην Ελλάδα, τα έφερε και τα παρουσίασε “με ξεχωριστό καμάρι” ο Ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρου γυρίζοντας από
τη Βιέννη, όπου συχνά σαν τραπεζίτης πηγαινοερχόταν για επαγγελματικούς λόγους. Ο Σταύρου τύχαινε να είναι και ο ιδρυτής, μα και ο πρώτος
διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Πανηγυρικά μάλιστα τα έδειξε όταν τα παρουσίασε κατά τη διάρκεια μιας “εσπερίδας” (δηλαδή κοσμικής εκδήλωσης
στο σπίτι του), σαν τα καινούργια τεχνολογικά επιτεύγματα που έρχονταν από την Ευρώπη. Το δε γεγονός έτυχε και ιδιαίτερης υποδοχής όταν μάλιστα
βαφτίστηκε στο όνομα
“Πυρφόρος Προμηθέας”.
Μερικοί ακόμη φρόντισαν να αποκτήσουν και ένα
δείγμα από τα σπίρτα αυτά για να τα αποστείλουν
στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, όπως Κύπρο και
Σμύρνη.
Από το βιβλίο “Πυρεία και Πετρέλαιο” του πάλαι ποτέ
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δημοσιογράφου Σπύρου Δάσιου μαθαίνομε τις σχετικές λεπτομέρειες όσων αφορούν τα παραπάνω.
Μαθαίνομε πως το σκουρόχρωμο κεφαλάκι στο ξυλάκι του σπίρτου ήταν φτιαγμένο από θείο και φωσφόρο. Ειδική επιφάνεια που να το τρίβεις για να
ανάψει, δεν ήταν τότε απαιτητή και γι’ αυτό δεν
υπήρχε και πρόβλεψη. Το σπίρτο άναβε με την προστριβή του επάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Και τέτοια βέβαια ήταν τα σπίρτα που επιδείχθηκαν
στο σπίτι του Σταύρου. Ήταν δηλαδή “μετά θείου και
φωσφόρου”.
Θυμάμαι δε σχετικά πως κάποτε παρακολουθώντας
παλιές κινηματογραφικές ταινίες σε συλλεκτικές
προβολές, έβλεπα τον πρωταγωνιστή ή και τους άλλους μετέχοντες στο πανί, όταν ήθελαν να ανάψουν
το τσιγάρο τους να τρίβουν το σπίρτο στο σολόδερμα του υποδήματος τους ή και μερικές φορές
σέρνοντας το επάνω στον τοίχο.
Αυτό το σπίρτο το μετά “θείου και φωσφόρου” μερικές φορές γινόταν επικίνδυνο, αφού μπορούσε και
έπαιρνε “φωτιά” και με την αθέλητη μικρή προστριβή.
Ακόμη αναφέρεται, πως κάποτε είχε χρησιμοποιηθεί
και σαν πρόχειρο δηλητήριο σε απόπειρα αυτοκτονίας.

Αργότερα για ασφάλεια αυτό το χημικό επίχρισμα
στο “κεφαλάκι” βελτιώθηκε, άλλαξε σε σύσταση και
τότε προαπαιτούσε για ανάφλεξη την προστριβή του
μοναχά σε ειδικά επιχρισμένη επιφάνεια, που παρείχετο από τις πλάγιες επιφάνειες του χάρτινου κουτιού ή και από κάποια του μικρού φακέλου μιας
εξελιγμένης συσκευασίας. Αλλά και το ξυλάκι σε
κάποιες πάλι συσκευασίες παραχώρησε τη θέση του
σε κέρινο ειδικά μορφοποιημένο φυτιλάκι, που εκλέπτυνε και εκπολίτιζε ελκυστικά αυτό το οπωσδήποτε
τόσο χρήσιμο εργαλείο.
Γενικά τα καινούργια σπίρτα που επίμονα διαφημίστηκαν ως σχετικώς ακίνδυνα ήταν τα “άνευ θείου και
φωσφόρου”. Και τελικά το “άνευ θείου και φωσφόρου” στη ζωή του τότε Αθηναίου πολίτη μπήκε σαν
σύνθημα καθημερινό, τονίζοντας και το πονηρό υπονοούμενο.
Οι πηγές από τις οποίες αντλώ το θέμα μου, αναφέρουν ακόμη, ότι η Εθνική Τράπεζα αρχικά δεν στεγαζόταν σε ιδιαίτερο κατάστημα, αλλά ο Σταύρου την
είχε οργανώσει μέσα στο σπίτι, που έμενε κατά κάποιο τρόπο σε οικογενειακή συστέγαση. Ακόμα ότι
και η έγκριση της ίδρυσης αυτής της Τράπεζας της
Εθνικής έγινε μετά από πολλές παρεμβάσεις για να
πεισθεί ο Όθωνας όσον αφορά την αναγκαιότητά της.
Αυτό δε το σπίτι του Σταύρου, ως πάλι λέγεται, βρισκόταν κοντά στην Αγορά του Κεραμεικού και κάπου
μεταξύ Αγίας Ειρήνης και Καπνικαρέας.

Το σπίτι από την άλλη μεριά φαίνεται να ήταν ιδιοκτησίας μιάς καλλονής της εποχής της Άννας Λαζαρή
ή και Αννέτας, που άλλοι το εντοπίζουν στη διασταύρωση Πανδρόσου και Καπνικαρέας.
Τώρα από τα σχετικά διατηρούμενα αρχεία έρχεται
η πληροφορία ότι σαν ξεχωριστή εγκατάσταση του
πρώτου καταστήματος της Τραπέζης ήταν ένα οίκημα στην οδό Αιόλου όπου και η οικία Αρτεμίου
Σπανουδάκη.
Όπως βέβαια πάντα και για όλα, η αντιγνωμία αμφισβητεί και προβάλλει, πως το πρώτο άναμμα σπίρτου
στην Αθήνα δεν έγινε από ή και στο σπίτι τού Σταύρου, αλλά σήμερα ποιος νοιάζεται γι’ αυτό. Το σημαντικό είναι ότι η Αθήνα μόλις κοντά στα μέσα του
18ου αιώνα άρχισε να εξευρωπαΐζεται και να παίρνει
τη “φλόγα” της Εσπερίας από το άναμμα ενός σπίρτου.
Ψάχνοντας για την πατρότητα της εφεύρεσης βρήκα
ότι ιστορικά το 577 μ.Χ. στην Κίνα είχε γίνει η πρώτη
τέτοια απόπειρα με θείο κ.λπ. σε κάποια πρωτόγονη
κατασκευή και επινόηση.
Από τότε, μόλις το 1680 ο Ραμ Μπολ λέγεται πως
πειραματίστηκε χρησιμοποιώντας φωσφόρο και θείο
αλλά χωρίς επιτυχία, ενώ το 1805 στο Παρίσι οι καθηγητές Κ. Σανελ και Λ.Σ. Τενάρ άλειβαν την άκρη
μιας παρασχίδας ξύλου με χλωριούχο κάλι, ζάχαρι
και ελαστικό και το εμβύθιζαν σε φιαλίδιο από
αμίαντο γεμάτο με θεϊκό οξύ. Αυτό τότε άναβε πολύ
απότομα, αλλά και με κρότο εκκωφαντικό. Τέτοιο
που το όλο πειραματικό εγχείρημα με την ανάφλεξη
“έσκαγε” και τραυμάτιζε τους γύρω του, γι’ αυτό και
γρήγορα εγκαταλείφθηκε.
Το 1827 ένας Άγγλος ο Τζων Ουόκερ προχώρησε περισσότερο και επενόησε το “σπίρτο τριβής” με φωσφόρο και θείο. Μπήκε και στο παιχνίδι και ο λευκός
φωσφόρος και ως λέγεται άρχισαν να οι παθολογικές
επιδράσεις να εμφανίζονται οστικά στους χρήστες,
αλλά ιδίως στους παρασκευαστές και γενικά ο φωσφόρος άρχισε να αποσύρεται.
Ακολούθησε μια σειρά πειραματισμών μέχρι το 1844
όταν ο Σουηδός Γκουστάβ Ερικ Πας έφτιαξε το
πρώτο πυρείο ασφαλείας, το οποίο από τους Σουηδούς αδελφούς Λούτσρομ μετά από δέκα χρόνια δόθηκε σε βιομηχανική παραγωγή.
Όπως δε βρήκα στο διαδίκτυο και εντυπωσιάστηκα
κατά τη στιγμή της ανάφλεξης η φλόγα δίνει θερμοκρασία 2000 βαθμών Κελσίου!
Στο ενδιάμεσο των τόσων προσπαθειών, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ο φοιτητής Γιαν Ιρίνι από την
Ουγγαρία οποίος το 1836 ανακάλυψε την ανάφλεξη
της φλόγας χωρίς θόρυβο και ο οποίος καθώς δεν
είχε ο ίδιος χρήματα πούλησε την ανακάλυψή του
αντί πινακίου φακής σε ένα φαρμακοποιό και ο
οποίος από αυτήν πλούτισε.
Τα παραπάνω βέβαια δεν θα είχαν και τόση σημασία
όσο το γεγονός, ότι και σήμερα μια φλόγα και αυτή
φερμένη από την Ευρώπη μας σιγοψήνει...

Βοηθήματα
1) Τ. Πετρης: “Τα πρώτα σπίρτα στην Αθήνα”, Περιοδ. Ιστορία αρ.
65, σ. 88 .1973
2) Ιστοσελίδα Πυρεία: “METAPEDIA”
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Και σχολική προπαγάνδα!
Το παρακάτω κείμενο είναι “γραπτή άσκηση” από το βιβλίο της
Στ Δημοτικού:
“Κοντά στην περιοχή σας έχει δημιουργηθεί ένας καταυλισμός
όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες διωγμένοι από διάφορες
χώρες. Όμως κάποιοι θέλουν να τους διώξουν. Η τάξη σας,

/ πώς λέξεις όπως βέβαια, φυσικά, λοιπόν, τελικά”

λοιπόν, αποφασίζει να ζητήσει από τον δήμαρχο να συνεχίσουν οι πρόσφυγες να φιλοξενούνται στον καταυλισμό και να
τους βοηθήσει να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες ζωής τους. Ετοιμάστε την επιστολή που ακολουθεί, με
σκοπό να πείσετε λογικά αλλά και να συγκινήσετε τον δήμαρχο.

Μέχρι εδώ καλά, αλλά γιατί δεν δίνει το δικαίωμα στο
παιδί να έχει γνώμη, παρά το κατευθύνει για το πώς πρέπει να απαντήσει;

Στην επιστολή χρειάζεται να πείτε τις απόψεις σας και να τις
αιτιολογήσετε:
/ πώς ζουν τώρα οι πρόσφυγες στον καταυλισμό
/ γιατί δεν πρέπει να τους διώξουν
/ γιατί είναι σωστό να τους βοηθήσουμε να φτιάξουν τη ζωή τους.
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε:
/ αιτιολογικές προτάσεις
/ πώς σκέψεις και φράσεις που θα συγκινήσουν το δήμαρχο
/ πώς ρήματα και φράσεις που φανερώνουν την άποψή σας

Ενα ενδιαφέρον και αξιόλογο διήμερο εκδηλώσεων για
τη Μικρά Ασία που χάθηκε, εξελίχθηκε το περασμένο
Σαββατοκύριακο στη Βούλα. Πολύς ο κόσμος, ιδιαίτερα
στη συναυλία με την Αρβανιτάκη και τον Κότσιρα, αλλά
ο απαράδεκτος διαχωρισμός των θεατών με κάγκελα(!),
σε ...πληβείους και πατρικίους, άφησε πολύ κόσμο δυσαρεστημένο και βέβαια προβληματίζει ιδιαίτερα ένα τέτοιο γεγονός για το πώς σκέπτονται οι αιρετοί μας.

Πατρίκιοι και ...πληβείοι

Ησίοδος και Όμηρος!!
Ο Ησίοδος ήταν ένας Έλληνας ποιητής, συγγραφέας, ραψωδός και μυθογράφος, προικισμένος με σπάνια μεγαλοφυϊα, ο οποίος μεγαλούργησε σαν ποιητής στοχαστής, καταχωρώντας στα συγγράμματά του το
«Αρχείον» των δημωδών παραδόσεων, που αποτελεί την
λαμπρή κληρονομιά του ελληνικού έθνους, διασώζοντας
με αυτό το τρόπο τον πανάρχαιο «ελληνικό λόγο» και θεωρείται ο δεύτερος σπουδαιότερος Έλληνας ποιητής
μετά τον Όμηρο!!
Διακρίθηκε σαν φορέας της κοινωνικής ιστορίας και Δικαιοσύνης και ενήργησε σαν πρωταγωνιστής σε έναν συνεχή αγώνα στη διάρκεια της δύσκολης ζωή του!!
Υπήρξε γιος πάμπτωχου ναυτικού από την Κύμη της Αιολίδας στην Μ. Ασία, αλλά ο ίδιος γεννήθηκε στο Βοιωτικό χωριό της Άσκρης, όταν μετοίκησαν εκεί οι γονείς
του για να εργαστούν και είχε έναν αδελφό τον Πέρση,
που ήταν το αντίθετο σε ήθος και χαρακτήρα από τον
Ησίοδο, ο οποίος τον υπεραγαπούσε, τον συγχωρούσε
και συνεχώς τον συμβούλευε, ενώ δούλευαν σκληρά στα
πρόβατα ενός πλούσιου της περιοχής!!
Στις πλαγιές του θεοβάδιστου Ελικώνα κατοικούσαν οι
προστάτιδες των γραμμάτων και τεχνών, οι Μούσες, οι
κόρες του Δία, οι οποίες συμπάθησαν τον δίκαιο και τίμιο
Ησίοδο και του μεταλαμπάδευσαν τις θεϊκές γνώσεις
τους, τις οποίες αργότερα συμπλήρωσε από τους ιερείς
της Βοιωτίας, της Λοκρίδας και της Ακαρνανίας!!
Ο Ησίοδος οριοθέτησε την αρχή «της του παντός γενέσεως», για την πίστη των Ελλήνων, με την μοναδική «Θεογονία» του, ενώ έγραψε και τα σπουδαία έργα με τους
τίτλους : «Έργα και ημέραι», «Ασπίς Ηρακλέους» και
«κατάλογος Γυναικών»!
Οι πρακτικές συμβουλές του Ησίοδου είναι οι βάσεις του
«Εργατικού Δικαίου», οι οποίες ισχύουν μέχρι σήμερα
στα πολιτισμένα κράτη και αυτές διάβασε ο Μαρξ και
έγραψε τα βιβλία του «Η κριτική της Πολιτικής Οικονομίας» και το «Κεφάλαιον»!!
Ο Όμηρος είναι ο ανυπέρβλητος επικός ποιητής και δημιουργός πολλών έργων και μεταξύ αυτών και της Οδύσσειας και της Ιλιάδας, ενώ θεωρείται πνευματικός
πατέρας και παππούς όλων των Ελλήνων!!
Οι παραχαράκτες όμως της ελληνικής ιστορίας δημιούργησαν διάφορες αθλιότητες γύρω από την αθάνατη δόξα
του Θείου Ομήρου και κάποιοι από αυτούς στηρίχθηκαν
σε ορισμένες ανακρίβειες, του χρονογράφου και όχι
ιστορικού, Ηρόδοτου, τις οποίες ο πολυγραφότατος και
σοφότατος Πλούταρχος αναφέρει ως «Ηροδότου κακοήθειαι», οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν πολλούς αιώνες
αργότερα, από τους σφετεριστές του ελληνικού πολιτισμού, τότε που οι Έλληνες δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, γιατί βρίσκονταν κάτω από την σκληρή σκλαβιά της
Ρωμαϊκής κατοχής, ενώ το ίδιο συνεχίστηκε και την

εποχή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με την
δικαιολογία της επικράτησης της νέας θρησκείας!
Ο ελληνισμός δέχθηκε ανηλεείς διωγμούς και ιδίως από
τον ιδρυτή της Νέας Ρώμης, τον Ρωμαίο αυτοκράτορα
Κωνσταντίνο, αλλά και από τον Σλαβικής καταγωγής αυτοκράτορα Γιουτπράνδα, τον μετονομαζόμενο σε Ιουστινιανό και τον δεινό ανθέλληνα αυτοκράτορα τον
γεννημένο στην Ισπανία Θεοδόσιο, οι οποίοι αγωνίστηκαν μεθοδικά για την καταστροφή και τον αφανισμό του
ελληνισμού, αλλά και κάθε στοιχείου που προήρχετο
από τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίον λεηλάτησαν και
οικειοποιήθηκαν, αλλάζοντας και τις σωστές χρονολογίες της ελληνικής ιστορίας, ενώ οι σύγχρονοι ανθέλληνες συνεχίζουν την ίδια τακτική με την ανοχή των
ελληνικών κυβερνήσεων και μόνο λίγοι έντιμοι Έλληνες
επιστήμονες και εκπαιδευτικοί προβάλουν φωνή διαμαρτυρίας!!
Ο Όμηρος μαζί με τον Ησίοδο είναι οι ιδρυτές της «πατρίου παιδείας» των Ελλήνων, με την οποία μορφώθηκαν
όλοι οι αξιόλογοι πολιτικοί, στρατιωτικοί, σοφοί και επιστήμονες ολόκληρης της οικουμένης και ο μεν Όμηρος
με το έργο του τέρπει και ψυχαγωγεί, ο δε Ησίοδος διδάσκει!!
Κάποτε ο Ησίοδος σύρθηκε σε ένα δικαστήριο, μάλλον
της Ναυπάκτου, από τον αδελφό του, ο οποίος δωροδόκησε τους δικαστές, οπότε ο Ησίοδος καταδικάστηκε και
έχασε την περιουσία του, που με αίμα την είχε δημιουργήσει!!!
Τον άκληρο, αδικημένο και άμοιρο Ησίοδο, οι Μούσες
δεν τον ξέχασαν, αλλά τον τίμησαν, δίνοντάς του την
άδεια να λάβει μέρος στη τέλεση επιταφίων αγώνων στη
Χαλκίδα, που ήταν τότε μεγάλη ναυτική δύναμη και θα
αγωνιζόταν στην ποίηση μαζί με τον Θείο Όμηρο!!!
Οι Πανέλληνες παρακολούθησαν τους δύο κορυφαίους
διαγωνιζόμενους ποιητές, τον Όμηρο και τον Ησίοδο, οι
οποίοι εμφανίστηκαν δίπλα – δίπλα σε ένα κατάμεστο
στάδιο!!
Και οι δύο ποιητές προέρχονταν από τις ταπεινές τάξεις
του λαού και ήταν απλοί άνθρωποι, χωρίς αρχοντική καταγωγή και ας ύμνησαν θεούς, βασιλείς και άρχοντες!
Πρώτος σηκώθηκε να απαγγείλει ο μέγιστος ποιητής
Όμηρος, τυφλός και μόνος, κλαίγοντας από συγκίνηση
μέσα σε ένα δαιμονιώδες χειροκρότημα του κοινού!!!
Άκρα σιγή ακολούθησε μόλις ακούστηκε βροντερή η
φωνή του Ομήρου να απαγγέλλει «Άντρα μοι έννεπε,
Μούσα πολύτροπον……» !!! Ο Όμηρος συνέχισε να
απαγγέλει την «Μήνιν άοιδε θεά» σε ένα φανταστικό
πανηγύρι Θεών!!!
Πανευτυχής ο Όμηρος, υποβασταζόταν από τον βασιλιά
της Χαλκίδας, κάτι που θεωρείτο μεγίστη τιμή, σημει-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

ωτέον οι αγώνες γίνονταν για να τιμήσουν την μνήμη του
πατέρα του βασιλιά που είχε σκοτωθεί σε μάχη!!
Δίπλα στο βάθρο στεκόταν συγκινημένος ο «αντίπαλος»
του Ομήρου, ο ποιητής Ησίοδος, ο οποίος τον καταχειροκροτούσε, μέχρι την ώρα που ανέβηκε ο ίδιος στο
βάθρο και άρχισε να απαγγέλλει, ενώ το πλήθος που
ήταν άνθρωποι του μόχθου, τον αποθέωναν!!
Έκλεισε δε την απαγγελία του με τους στίχους του διδακτικού παραμυθιού που αναφερόταν στο «Γεράκι και
στο αηδόνι», τονίζοντας ότι η δικαιοσύνη έχει κίνητρο
την ελευθερία, η οποία ποτέ δεν δεσμεύει με τις αλυσίδες της σκλαβιάς τους ανθρώπους και μόνο όταν ο νόμος
και η δικαιοσύνη προστατεύουν την ελευθερία, τότε οικοδομείται καλύτερο μέλλον και η συγκίνησή του ήταν
απερίγραπτη όταν είδε να τον χειροκροτεί ο αντίπαλός
του στο διαγωνισμό, ο μέγιστος Όμηρος!!!
Όταν τελείωσε ο Ησίοδος, το ακροατήριο κατασυγκινημένο από τα λόγια του ποιητή, που χτυπούσαν τις κοινωνικές αδικίες, είχε μείνει άναυδο, γιατί έπρεπε να
αποφασίσει ποιον ποιητή έπρεπε να βραβεύσει!!
Ο βασιλιάς ανέβηκε στο βάθρο κρατώντας στο ένα χέρι
τον τρίποδα και στο άλλο το δάφνινο στεφάνι, που ήταν
τα τιμητικά δώρα που θα έπαιρνε ο νικητής και απευθυνόμενος στο πλήθος, ρώτησε ποιο ποιητή έκριναν για νικητή!!
Και η απάντηση ήταν μονολεκτική…. ΗΣΙΟΔΟΣ!!!!
Πράγματι νικητής ανακηρύχθηκε ο ποιητής της Θεογονίας, της ειρήνης, της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, και της εργασίας!!
Ο Όμηρος τον φίλησε και του έδωσε συγχαρητήρια και
τότε ο Ησίοδος πήρε από τα χέρια του βασιλιά το δάφνινο στεφάνι, που του ανήκε και με ευλάβεια το τοποθέτησε στην λευκή κεφαλή του γέροντα τυφλού ποιητή,
ανταποδίδοντας τα συγχαρητήρια και ο ίδιος κράτησε για
τον εαυτό του τον τρίποδα!!!
Αυτοί είναι οι Έλληνες!!!
Αυτός είναι ο ελληνικός πολιτισμός!!!
Αυτό είναι το αθάνατο ελληνικό μεγαλείο, που περιλαμβάνονται όλα στο ελληνικό DNA, που δεν καταστρέφεται, ούτε μετατρέπεται γιατί είναι Θεϊκό!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Oι απατεώνες έχουν εξελιχθεί πολύ τα
τελευταία χρόνια, εκμεταλλευόμενοι
ίσως και την αλματώδη εξέλιξη της
τεχνολογίας.
Ωστόσο, πολύ δημοφιλείς είναι οι απάτες
μέσω τηλεφώνου. Πως λειτουργούν όμως
αυτές και τι πρέπει να προσέξετε; Ας
δούμε παρακάτω απλά και κατανοητά.
Είναι το τηλεφώνημα απάτη;
Όταν απαντάτε στο τηλέφωνο θα πρέπει να έχετε υπόψη
σας ότι μερικές από τις μεγαλύτερες απάτες έχουν γίνει
μέσω τηλεφώνου.

Πώς μας κλέβουν μέσω τηλεφώνου!
Απάτες και πώς να τις αναγνωρίσετε
υπάρχει περίπτωση να πάρετε ποτέ στα χέρια σας το λαχείο αυτό καθώς κάτι τέτοιο είναι παράνομο.
Εάν αγοράσετε κάτι θα πάρετε δώρο ή κάποιο bonus
Πολύ συχνά όταν κάποιος προσπαθεί να σας πείσει να
αγοράσετε κάτι από το τηλέφωνο θα σας πει ότι θα πάρετε
και κάποιο δώρο ή κάτι άλλο δωρεάν εάν αγοράσετε
εκείνη τη στιγμή. Επειδή όμως δεν μπορείτε να ξέρετε
ποιος σας τηλεφωνεί και εάν είναι αξιόπιστος, ακόμη κι
εάν πει ότι εργάζεται σε κάποια εταιρεία που γνωρίζετε
και εμπιστεύεστε, μην ενδώσετε. Πείτε ένα απλό: ‘Όχι, ευχαριστώ» και κλείστε το τηλέφωνο

Δείτε παρακάτω μερικά σημάδια που πρέπει να σας βάλουν σε σκέψεις.
Έχετε κληρωθεί ή δικαιούστε να λάβετε επιστροφή χρημάτων ή χρήματα από την εφορία ή άλλο κυβερνητικό
οργανισμό.
Αυτός που σας καλεί σας λέει ότι έχετε κληρωθεί να λάβετε χρήματα από την εφορία ή ότι έχετε κάποια επιστροφή φόρου ή κάτι παρόμοιο και ότι πρέπει να του
δώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να πιστωθεί ο λογαριασμός σας.
Αυτό φυσικά δεν είναι ποτέ αλήθεια και όσο κι εάν θα
θέλατε να είναι, δεν πρόκειται να συμβεί. Βάλτε μπροστά
τη λογική σας και κλείστε το τηλέφωνο.
Έχετε κληρωθεί ή δικαιούστε να λάβετε επιστροφή χρημάτων ή από την εφορία ή άλλο κυβερνητικό οργανισμό.
Αυτός που σας καλεί σας λέει ότι έχετε κληρωθεί να λάβετε χρήματα από την εφορία ή ότι έχετε κάποια επιστροφή φόρου ή κάτι παρόμοιο και ότι πρέπει να του
δώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να πιστωθεί ο λογαριασμός σας.
Αυτό φυσικά δεν είναι ποτέ αλήθεια και όσο κι εάν θα θέλατε να είναι, δεν πρόκειται να συμβεί. Βάλτε μπροστά τη
λογική σας και κλείστε το τηλέφωνο.

Χρωστάτε στην εφορία
Αυτό συνήθως γίνεται από κάποιο άτομο με αυστηρή και
σοβαρή φωνή με σκοπό να σας κάνει να τρομάξετε.
Ακόμη κι εάν όντως χρωστάτε χρήματα στην εφορία,
πράγμα καθόλου απίθανο στις μέρες μας, μην ανταποκριθείτε. Η εφορία δεν πρόκειται ποτέ να σας πάρει τηλέφωνο. Έχει άλλους τρόπους να σας πιέσει.
Το τηλέφωνο χτυπά μία φορά και μετά κλείνει
Σήμερα με την αναγνώριση κλήσεως, εάν χάσουμε ένα τηλεφώνημα μπορούμε να δούμε ποιος μας πήρε. Εάν δείτε
κάποιο άγνωστο νούμερο όμως και το τηλέφωνό σας χτύπησε μία φορά, μην καλέσετε από περιέργεια. Μπορεί να
συνδεθείτε με κάποιο αριθμό που χρεώνει με το λεπτό το
οποίο παίζει κάποιο ψεύτικο μαγνητοφωνημένο μήνυμα
και θα χρεώνεστε με τα έξοδα!

Κερδίσατε κάποιο βραβείο!
Αυτός που σας καλεί σας λέει ότι έχετε κερδίσει δωρεάν
διακοπές ή κάποιο άλλο βραβείο και ότι υπάρχουν κάποια
έξοδα διεκπεραίωσης ή αποστολής και ότι και σε αυτή την
περίπτωση χρειάζονται τα στοιχεία της πιστωτικής ή της
χρεωστικής κάρτας για να μπορέσουν να σας το στείλουν.
Καταλαβαίνετε βεβαίως, εάν το σκεφτείτε ψύχραιμα, ότι
εάν ήθελαν να σας κάνουν δώρο δεν θα σας ζητούσαν να
πληρώσετε τα έξοδα αποστολής….

Έχετε πέσει θύμα απάτης
Υπάρχουν και κάποιοι που σας παίρνουν για να σας πουν
ότι η κάρτα σας ή η τράπεζά σας κατηγορείται και ελέγχεται από το ΣΔΟΕ για απάτη και ότι θα πρέπει να μεταφέρετε τα χρήματά σας αλλού για να μην τα χάσετε.
Μόλις κλείσετε και καλέσετε την αστυνομία ή την τράπεζά σας οι απατεώνες παραμένουν στη γραμμή και συνδέουν το τηλέφωνό σας με κάποιο ψεύτικο αριθμό. Γι’
αυτό αφού κλείσετε το τηλέφωνα καλέστε την Αστυνομία
από άλλη γραμμή. Αυτό το κόλπο μπορεί να γίνει μόνο
στα σταθερά τηλέφωνα αλλά είναι πάντα απάτη.

Αγοράστε λαχείο από ξένη χώρα με καλύτερα ποσοστά
κέρδους
Εάν σας καλέσει κάποιος και να σας πει ότι πουλά λαχεία
από κάποια άλλη χώρα τα οποία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσουν κάποιο ποσό, μην το πιστέψετε. Δεν

Προσφέρονται να σας φτιάξουν τον υπολογιστή
Αυτός που σας καλεί σας λέει ότι είναι από την Microsoft
ή κάποια άλλη εταιρεία και σας ενημερώνει ότι ο υπολογιστής σας έχει κολλήσει κάποιο επικίνδυνο ιό και δεν λειτουργεί σωστά αλλά μπορούν να το φτιάξουν εκείνοι εάν

τους επιτρέψετε να δουν την οθόνη σας. Αυτό δεν είναι
ποτέ νόμιμο. Καμία εταιρεία δεν κάνει τέτοιου είδους τηλεφωνήματα σε χρήστες. Κλείστε το.
Σας πουλάνε κάποια επιπλέον εγγύηση στην ασφάλεια
του αυτοκινήτου σας
Θα σας καλέσουν και ίσως σας πουν ότι η ασφάλειά σας
λήγει ή ότι δεν σας καλύπτει για κάποιες περιπτώσεις και
θα προσπαθήσουν να σας πουλήσουν κάποια επιπλέον κάλυψη. Ζητούν συνήθως κάποια προκαταβολή άμεσα για
να μη χάσετε την έκπτωση ή την ευκαιρία ή θα ζητήσουν
να τους δώσετε κάποια προσωπικά στοιχεία. Αυτές οι
εταιρείες είναι σπανίως νόμιμες. Εάν έχετε απορίες για την
ασφάλειά σας, καλέστε την εταιρεία σας ή τον ασφαλιστή
σας.
Δεν απαντούν στις ερωτήσεις σας
Ανεξάρτητα από το τι σας λέει εκείνος που σας κάλεσε,
εάν δεν απαντά στις ερωτήσεις σας ή αποφεύγει να σας
απαντήσει, το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για απάτη.
Οι νόμιμες επιχειρήσεις και άλλοι φορείς θα απαντήσουν
άμεσα στις απορίες σας ή θα σας παραπέμψουν σε κάποια
ιστοσελίδα όπου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
Μαζεύουν χρήματα για κάποιο φιλανθρωπικό οργανισμό που δεν έχετε ακούσει ποτέ
Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές οι φιλανθρωπικές οργανώσεις τηλεφωνούν σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν χρήματα για τους σκοπούς τους, αλλά ποτέ δεν
επιμένουν να τους δώσετε κάποια προσωπικά σας στοιχεία για να προχωρήσουν στη δωρεά. Ζητήστε τους να
σας στείλουν κάποιο email ή να σας δώσουν τα στοιχεία
της ιστοσελίδας τους. Εάν έχετε αμφιβολίες, κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε τον επίσημο αριθμό του οργανισμού.
Απειλούν ότι θα σας συλλάβουν
Είναι πολύ σοκαριστικό να σε καλούν και να σου λένε ότι
πρόκειται να σας συλλάβουν εάν δεν πληρώσετε αυτό που
ζητάνε. Οι απατεώνες κάθε είδους βασίζονται στον πανικό και στον φόβο που προκαλούν στα θύματά τους και
τα χρησιμοποιούν σαν μοχλούς πίεσης για να πετύχουν
αυτό που θέλουν. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε αναφορά στην αστυνομία.
πηγή: www.safer-internet.gr
σ.ε. Ο κατάλογος είναι πλούσιος σε πονηριές και απατεωνίες, γι’
αυτό θα το συνεχίσουμε σε επόμενο φύλλο.

Αποστάγματα σοφίας...
Διάβασα σε μια έρευνα ότι 2 λεπτά γέλιου
είναι καλύτερο από 20 λεπτά τζόκινγκ!
Εχω κάτσει παγκάκι και γελάω μέχρι τρέλας!

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΛΟΦΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμένης (ΚΙ.ΠΟ.Β.) Χρήστος Διονυσόπουλος,
Φιλόλογος-Ιστορικός-Αρχαιολόγος, κάτοικος Βουλιαγμένης επανέρχεται, μετά από
ένα χρόνο και ζητάει απαντήσεις από τον Υπουργό Πολιτισμού και τη Δ/νση Αρχαιοτήτων, για το θέμα που τους είχε θέσει και αφορά τον κίνδυνο αφανισμού των αρχαιοτήτων των Λόφων Μπαράκο της Βάρης και Φασκομηλιά της Βουλιαγμένης.
Το έγγραφό του κοινοποιεί και στο Δήμο ΒΒΒ.
Με τον παραπάνω τίτλο, ακριβώς πριν ένα χρόνο, ο Χρ. Διονυσόπουλος από τους αρμόδιους υπουργούς και την αρχαιολογία να κηρυχθούν απόλυτης προστασίας οι
λόφοι, γιατί στη μεν Φασκομηλιά έχει βρεθεί μια αρχαία ελληνική επιγραφή, στον δε
λόφο Μπαράκο της Βάρης έχουν βρεθεί 2000 περίπου graffiti του 6ου και 5ου αι. π.Χ.,
ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την επιγραφική επιστήμη και την πολιτική ιστορία της
περιόδου αυτής, ενώ η αρχαιολογική έρευνα συνεχίζεται.
Επανέρχεται λοιπόν σήμερα απευθυνόμενος στις υπηρεσίες ζητώντας να του απαντήσουν
«Περί της τύχης του από 5/9/2018 αιτήματός μας.
Σχετ.:
1) Το α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/508649/362823/8334/15-10-2018 έγγραφο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων
2) Το α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/625209/449006/10370/24-12-2018 έγγραφο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων
3) Το α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/7325/5195/136/90/18-1-2019
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε περαιτέρω τυχόν ενέργειές σας εν σχέσει με το ως άνω
αίτημά μας».
Ο Πρόεδρος της ΚΙ.ΠΟ.Β. Χ. Διονυσόπουλος

Είχαμε κοινοποιήσει, με πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα, την απόφαση να κλείσουν το Παιδοχειρουργικό Τμήμα το Αγ. Σοφία, για μήνες προκειμένου να κάνουν ανακαινίσεις, τη στιγμή που 60 τουλάχιστον παιδιά βρίσκονται σε λίστα
αναμονή!
Πιστεύουμε ότι βάλαμε κι εμείς το “λιθαράκι” μας και θα βρεθεί λύση γι’ αυτά τα
παιδιά.
Ελάβαμε και σχετική επιστολή από το Σύλλογο Γονέων με συγγενείς και Κηδεμόνων παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες, την οποία δημοσιεύουμε.

Σας ευχαριστούμε θερμά, που προβάλατε
το σοβαρότατο αυτό θέμα!
Αυτήν την στιγμή, μετά από συχνές οχλήσεις μας στο υπουργείο, εξώδικο προς
την Διοίκηση, αναφορά στον Εισαγγελέα ανηλίκων, αλλα και με την δική σας,
πολύτιμη βοήθεια (πάντα ενοχλεί η αρνητική δημοσιότητα αυτούς που πράττουν
το κακό), έχουμε κάποια προφορική διαβεβαίωση ότι, προς το παρόν, το μοναδικό δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο της Ελλάδος δεν θα κλείσει, αλλά
βρέθηκε κάποια εσωτερική ρύθμιση, ώστε να μην χαθούν τελείως τα χειρουργεία, τον καιρό της "ανακαίνισης".
Θα είμαστε, όμως, σε επαγρύπνηση, διότι ο πόλεμος προς αυτό το κέντρο (που
χαλάει την "πιάτσα"των ιδιωτικών) είναι αδυσώπητος και διαρκής. Δυστυχώς,
δεν σκέφτονται ή δεν θέλουν να σκέφτονται οι ιθύνοντες ότι βάλλουν εναντίον
βρεφών και παιδιών... Σας ευχαριστούμε και πάλι! Καλή δύναμη, στην υπηρέτηση
της καλής δημοσιογραφίας!
Χρυσάνθη Μιχαλοπούλου-Κοκολάκη

Ανέτοιμα τα σχολεία της Ανατολικής Αττικής
Η σχολική χρονιά στην Ανατολική Αττική ξεκίνησε
για άλλη μια φορά με τεράστια προβλήματα! Παρά
τις δηλώσεις της νέας κυβέρνησης ΝΔ και της υπουργού Παιδείας, συνεχίζει η ίδια απαράδεκτη κατάσταση που βιώναμε και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Παρά
τις τυμπανοκρουσίες Δημάρχων και Δημοτικών
αρχών η πραγματικότητα έχει την δική της «κανονικότητα» που την βιώνει η λαϊκή οικογένεια στο πετσί
της, ανεξάρτητα σε ποια βαθμίδα εκπαίδευσης βρίσκεται το παιδί της.
Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε παραδείγματα κανονικότητας των σχολείων της περιοχής:
Στο Δήμο Παιανίας, παιδιά μένουν έξω από νηπιαγωγεία και οι γονείς , όσοι το δικαιούνται, θα πάρουν voucher για παιδικούς σταθμούς με ισχύ μετά την 1η
Οκτωβρίου. Στον ίδιο Δήμο υπάρχει νηπιαγωγείο που
χρησιμοποιεί ως προαύλιο χώρο για τα νήπια ένα δημοτικό parking.
Στην Αρτέμιδα, υπάρχει το 2ο Γυμνάσιο που φέτος
συμπληρώνει 13 χρόνια στέγασης αποκλειστικά σε
κοντέινερ
Στο Κορωπί, το 7ο Νηπιαγωγείο δεν έχει ακόμα ανοίξει , ούτε έχει εξασφαλιστεί ακόμα η ύπαρξη θρανίων
και καρεκλών για τα νήπια.
Στο Δήμο Σαρωνικού, γονείς με voucher αναγκάζονται να στείλουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς
σε απόσταση άνω των 10 χλμ μακριά από την δομή

που έπρεπε να πάνε.
Στην Ραφήνα, εξακολουθούν και υπάρχουν ακόμα και
σήμερα με ο,τι έχει ζήσει αυτή η περιοχή λόγω των
πυρκαγιών, σχολεία χωρίς επαρκή σχέδια εκκένωσης
σε έκτακτη ανάγκη.
Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά και έρχονται να
προσθετιθουν στα κενά εκπαιδευτικών, στις τεράστιες ελλείψεις στην σχολική στέγη, στα 25 τμήματα,
στις λίστες που αναγκάζονται οι γονείς να βάζουν το
χέρι στην τσέπη από τους παιδικούς σταθμούς ακόμα.
Αυτή η πραγματικότητα μπορεί και πρέπει να αλλάξει
μέσα από την και τον αγώνα γονιών , εκπαιδευτικών
και μαθητών
Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να παρέχεται
ολοκληρωμένη μόρφωση, αθλητική και καλλιτεχνική
αγωγή στους μαθητές από δημόσια και δωρεάν σχολεία, από μόνιμους, πλήρως καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς. Υπάρχει και η
επιστημονική γνώση και τα τεχνικά μέσα. Αρκεί όλα
αυτά να μη θεωρούνται κόστος!
Η κατάσταση της Παιδείας είναι η άλλη όψη της
“δίκαιης ανάπτυξης” που έγινε “ανάπτυξη για
όλους”. Η στήριξη της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας απαιτεί, ανάμεσα στα άλλα και δραστικές
περικοπές σε κοινωνικές παροχές, όπως η δημόσια
και δωρεάν Παιδεία για όλους. Έτσι εξηγούνται από

τη μία οι fast track διαδικασίες για την έναρξη των
«μεγάλων επενδύσεων» και από την άλλη η μη έγκαιρη εξασφάλιση των απαραίτητων για την έναρξη
της σχολικής χρονιάς.
Καμία αναμονή! Αγώνας για το σήμερα και το αύριο
των παιδιών μας!
Τώρα απαιτείται να οργανωθεί η διεκδίκηση προς
την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τους δήμους από
τους συλλόγους γονέων, τις Ενώσεις τους, από τα
σωματεία των εκπαιδευτικών, από τα μαθητικά
συμβούλια των μαθητών για:
Κανένα παιδί εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας,
άμεσα μέτρα για την λειτουργία σχολείων με
βάση τις πραγματικές ανάγκες
Να λυθεί τώρα το πρόβλημα που έχει προκύψει με
τους δήμους που εξαιρέθηκαν της προσχολικής
αγωγής,
Χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για την
κάλυψη αναγκών των σχολείων, ώστε να προχωρά
απρόσκοπτα το διδακτικό έργο.
Άμεση κατασκευή σχολικών μονάδων ώστε να
πάψει το αίσχος των προκατ αιθουσών και των
κοντέϊνερς.
Κανένας γονιός να μην αναγκαστεί να βάλει το
χέρι στην τσέπη για τα απαραίτητα είδη που θα
έπρεπε να καλύπτονται από τους Δήμους και το
Κράτος
Κάνε υπόθεση δική σου το μέλλον
και την μόρφωση που θα έχει το παιδί σου.
Τομεακή Οργάνωση Μεσογείων
και Λαυρεωτικής του ΚΚΕ
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Iστορικά σπορ αυτοκίνητα
στον κρεμασμένο Λαγό
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε, η αναβίωση της θρυλικής ανάβασης «Κρεμασμένου Λαγού»
την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου από το
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και
το Σύλλογο Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινή-

σης της δεκαετίας του ‘70.

των με τη συμμετοχή πάνω από 70 πληρωμάτων.
Πρόκειται για έναν ήπιο αγώνα ανάβασης, σε ανάμνήση της θρυλικής ανάβα-

3. Μάρκος Γρηγόρης – Γερασίδη Άννα με
BMW E30
Στο ομαδικό έπαθλο νικητές ήταν η ομάδα
«Ματσάγκος 1», 2η η «Striggaris Team» και
3η η ομάδα «TL Motors Salamina».

Νικητές του αγώνα ήταν οι:
1. Τρίκαρδος Δημήτρης - Χατζής Χρήστος
με Porsche 944
2. Καμπέρης Μανώλης – Αμπελιώτης Λεωνίδας με Ford Capri 3.0 και οι
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Δημιουργία θέσεων στάθμευσης
ΑΜΕΑ στο Δήμο Παλλήνης
Την δημιουργία νέων θέσεων
στάθμευσης για ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους, ξεκίνησαν οι υπηρεσίες του Δήμου
Παλλήνης, την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας
2019.
Ο Δήμος Παλλήνης θα συνεχίσει την δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε
όλα τα κρίσιμα σημεία του Γέρακα, της Παλλήνης και της Ανθούσας, με στόχο την βελτίωση
της κινητικότητας των ειδικών
ομάδων πληθυσμού.
H ενίσχυση και διασφάλιση της
προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ
αποτελούν βασικό στόχο του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), την επεξεργασία
του
οποίου
ολοκληρώνει ο Δήμος Παλλήνης.

ΕΒΔΟΜΗ
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Καθαρισμός ρεμάτων στην Ανατ Αττική
H Περιφέρεια καλεί τους δημάρχους να καθαρίσουν φρεάτια
Νωρίς, φέτος άρχισε ο καθαρισμός των ρεμάτων και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί έχουμε ζήσει καταστροφές και καταστροφές από μπαζωμένα ρέματα
και κλεισμένα με φερτά υλικά.
Νωρίς λοιπόν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Αθανάσιος Αυγερινός,
όπως ενημερωθήκαμε με δελτίο τύπου, εν όψει της έναρξης της φθινοπωρινής
περιόδου και των αναμενόμενων βροχοπτώσεων, και με γνώμονα την προστασία

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Περιφερειακής Αρχής έχει ολοκληρωθεί κατά
ένα μεγάλο ποσοστό ο καθαρισμός επικίνδυνων τμημάτων των ρεμάτων στους
Δήμους της Ανατολικής Αττικής. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00€ που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής και αφορά τον καθαρισμό των επικίνδυνων τμημάτων των ρεμάτων και των οχετών σε άνοιγμα
μέχρι 3μ. απομακρύνοντας φερτά υλικά και απορρίμματα ώστε να εξασφαλίζεται
η απρόσκοπτη ροή των όμβριων υδάτων.

του πολίτη καλεί τους Δημάρχους της Ανατ. Αττικής να προβούν στον άμεσο
καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, ενώ
επισημαίνει την ανάγκη συνεργασίας των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης προκειμένου να εκτελούνται εγκαίρως οι απαιτούμενες εργασίες. Βούληση της Περιφέρειας
Αττικής και του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση
των πόλεων για να μην κινδυνέψει κανένας πολίτης και καμία περιουσία ιδιαίτερα
στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.

Προβληθείτε με μια συνδρομή! press@ebdomi.com

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός των επικίνδυνων τμημάτων των
ρεμάτων στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου, Διονύσου, Αχαρνών, Παλλήνης,
Παιανίας, Σπατών – Αρτέμιδας, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης – Βούλα – Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκοπούλου Μεσογαίας ενώ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες και στους Δήμους
Μαραθώνα και Ωρωπού.
Σύντομα με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής αναμένεται
να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την
έγκαιρη προετοιμασία και τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ ἘτυµοΠαιδείας*
ἄρχεσθαι
&
ΝαρκοΠαιδείας*
παύεσθαι
«Η αξία ενός ανθρώπου καθορίζεται όχι από το τι ξέρει
αλλά από το τι προσφέρει».

«Η Δημοκρατία θέλει μια Παιδεία που να διδάξει τους
νέους όχι με τι να σκέπτονται αλλά με το πώς να σκέπτονται».
«Δημοκρατία σε τελευταία ανάλυση σημαίνει Γνώση.
Γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών μας.
Όσο πιο μορφωμένη είναι μια κοινωνία τόσο πιο αληθινή είναι η Δημοκρατία της».
«Στη Σύγχρονη Παιδεία οι νέοι οδηγούνται από τυφλούς στην άβυσσο».
(Σαράντος Ι. Καργάκος, 1937 - 2019, Ιστορικός, Φιλόλογος, Δοκιμιογράφος, Συγγραφέας).

«Η Κρίση της Παιδείας μας οφείλεται στην κρίση των
αξιών, στη διάκριση των αναξίων και στην ακρισία των
αρμοδίων φορέων/εντεταλμένων της».
(του ιδίου)

Το Μεγάλο Πρόβλημα της χώρας μας είναι η Παιδεία.
Εκεί εστιάζεται ο πυρήνας όλων των προβλημάτων μας.
Όσοι υποστηρίζουν ότι η “επένδυση” στο χώρο της Παιδείας αποδίδει αργά, έχουν δίκιο. Ότι τα αποτελέσματα
δεν είναι ορατά και άμεσα και ότι η Ελλάδα χρειάζεται
κάτι πιο απτό και γρήγορο. Το αντιλαμβανόμαστε, αλλά
αυτό δεν σημαίνει επ’ ουδενί ότι έχουμε το δικαίωμα να
εγκαταλείψουμε την προσπάθεια στο νευραλγικό χώρο
της Παιδείας. Και εκεί δεν υπάρχει μόνο το πρόβλημα
του ασύλου. Επικρατεί ένα χάος. Χρειάζεται μια επανάσταση. Να ξηλωθούν τα πάντα και να ξαναστηθούν απ’
την αρχή.
Στην Παιδεία οφείλουμε όλοι να συμφωνήσουμε σε ένα
ελάχιστο πρόγραμμα με ορίζοντα πολλών ετών, ώστε να
τερματιστεί η πολιτική του “ράβε - ξήλωνε” με τις συχνές
αλλαγές, ρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, τροποποιήσεις, παρεμβάσεις, που προκαλούν μεγάλη σύγχυση και άγχος.
Επιτέλους οι πολίτες αυτής της χώρας και τα ακριβά μας
παιδιά δικαιούνται να ξέρουν ότι αυτό είναι και τέλος. Η
κοινωνία φτάνει στο έσχατο σημείο παρακμής, επειδή
υπάρχει έλλειμμα Παιδείας. Η οικονομική κρίση έπεται.
Προηγείται η Πολιτισμική. Και το πρόβλημα μπορεί να
καταπολεμηθεί με το να καταστεί η επανάσταση στην
Παιδεία αυτοσκοπός. Χρειάζεται κάποιοι να κοιμούνται
και να ξυπνούν χωρίς να σκέπτονται τίποτε άλλο. Και να
προσπαθούν καθημερινά να συσπειρώνουν γύρω τους
δυνάμεις με μοναδικό στόχο να πετύχουν την αποστολή
τους.
Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε, αν δεν θέλουμε να χαρακτηριστούμε αδαείς, ότι είμαστε απλοί διεκπεραιωτές
ενός αμείλικτου, σκληρού και άθλιου πολιτικού συστήματος, που μας χρησιμοποιεί για μια συγκεκριμένη ελά-

χιστη χρονική συγκυρία, όσο μας χρειάζεται, γιατί μας
θεωρεί αναλώσιμους και όχι αναντικατάστατους, και
μετά μας αποβάλλει ως ξένο σώμα και ότι από το έργο
το οποίο θα παραγάγουμε κατά την ανάληψη της υπηρεσίας μας, μέχρι το πέρας της θα κριθούμε, αν είμαστε
καλοί ή κακοί, ήτοι αν θα αποκτήσουμε ηράκλεια ή ηροστράτεια δόξα.
Μια φράση του φιλοσόφου Αισχίνη του Σωκρατικού ή
Σφηττίου 425-350, πιστού ακολούθου του Σωκράτη και
παρόντος στη δίκη του, - που εσφαλμένως αποδίδεται
στο ρήτορα Αισχίνη (389-314) - αισθητοποιεί όχι μόνο
το εκπαιδευτικό αλλά και το κοινωνικό μας πρόβλημα:
«Τό πέρα καθεύδειν τοῦ πρέποντος τοῖς τεθνηκόσι
μᾶλλον ἤπερ τοῖς ζῶσιν ἁρμόδιον».
(Αισχίνης Σωκρατικός, 425-350, Fragment 52,1)

(= Το να κοιμάται κανείς περισσότερο απ’ όσο πρέπει,
ταιριάζει περισσότερο στους νεκρούς παρά στους ζωντανούς).
Η Παιδεία μας για τέσσερις και πλέον δεκαετίες ήταν
αγωγή εις ύπνον πνευματικόν παρά σε πνευματική
εγρήγορση / επαγρύπνηση. Ορθό βέβαια θα ήταν να μη
μιλάμε για Παιδεία αλλά για εκπαίδευση, που ρυθμίζεται
- υποτίθεται - από κάποιες παιδαγωγικές αρχές.
Ο Γάλλος φιλόσοφος, κριτικός και ιστορικός Ιππόλυτος
Αντόλφν Ταιν, 1828-1893, δεν είχε σε μεγάλη υπόληψη
την Παιδαγωγική. Τη θεωρούσε μια μεγάλη ανοησία,
αλλά συνιστούσε να μην το λέμε φωναχτά. Υπάρχουν
τόσοι άνθρωποι που ζουν απ’ αυτή. Η άποψη βέβαια του
Ταιν αποτελεί ένα σχήμα υπερβολής. Ο Γάλλος στοχαστής ήθελε με αυτή να κάνει πιο αισθητή την κακοήθεια
που αποτελεί την Αχίλλειο πτέρνα του εκπαιδευτικού
συστήματος τόσο της δικής του όσο και της δικής μας
εποχής. Ήδη από τον περασμένο αιώνα, τον 20ό, είχε αρχίσει η μηχανοποίηση της ζωής, κάτι που άσκησε βαθιά επίδραση και στη μηχανοργάνωση του σχολείου, που
εξελίχθηκε σε ένα μηχανισμό παροχής αλλ’ όχι παραγωγής γνώσεων.
Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουμε ότι
λείπουν από το λεγόμενο σήμερα “σύγχρονο” σχολείο
η Ελληνικότητα και δύο ουσιώδη χαρακτηριστικά της
Παιδείας, που ο Διον. Σολωμός προσδιορίζει με τους
όρους: Λογισμός και Όνειρο. Ίσως πολλά παιδιά να “καθεύδουν τον νήδυμον ὕπνον” (= γλυκό ύπνο) και άλλα
να ρέπουν προς τον παραλογισμό, γενικά όμως από την
Παιδεία μας λείπει το ποιητικό, ήτοι το δημιουργικό
στοιχείο, λείπει και το πτητικό, ήτοι το ανυψωτικό/ανορθωτικό, λείπει τέλος ο ρεαλισμός. Γιατί ρεαλισμός δεν
είναι να έρπεις. Είναι, όπως το όρισε ο Γερμανός ποιητής και δραματουργός Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε,
1749-1832: «Να πατάς γερά με τα δυο σου πόδια στα
σύννεφα!».
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η Παιδεία μας είναι προσγειωμένη. Μάλλον είναι ακινητοποιημένη στο έδαφος.
Διότι είναι άφτερη. Παιδαγωγώ ή Ψυχαγωγώ σημαίνει
δίνω φτερά στο πνεύμα και στην ψυχή των παιδιών,
αναπτερώνω το ηθικό τους. Μαθαίνω το παιδί να πετά,
ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Όπως λέει
και ο Μίλτος Σαχτούρης, μεταπολεμικός ποιητής, 19192005: «Αρχή Παιδείας είναι το να πετάμε, έστω και με
σπασμένα φτερά».
Τα φτερά - έστω και σπασμένα - διασώζουν το Ικάριο
πνεύμα και αποδιώχνουν το γήινο, το έρπον. Αλλά το
σημερινό Ελληνόπουλο δεν μαθαίνει να πετά, γιατί ο
τρόπος μάθησης αποκλείει τις εκτινάξεις. Δεν είναι πως
φοβάται. Απλούστατα δεν έχει δεχθεί Παιδεία που να
το ωθεί στην ανδρεία. Έχουμε Παιδεία που προωθεί τον
μηδενισμό και όχι τον ηρωισμό (περηφάνεια, αυτοπε-

ποίθηση και φρόνημα). Κι εκείνες οι εθιμικές εκρήξεις
βίας είναι στο βάθος πράξεις δειλίας. Προστατευμένες
από το γονικό, το δημοσιογραφικό και το κομματικό στέγαστρο. Τούτες οι δήθεν άφοβες πράξεις των παιδιών
είναι στο βάθος καρπός δειλίας. Γιατί δεν έμαθαν ότι και
η ανδρεία έχει φόβο. Άφοβα είναι τα ζώα, ανδρείοι οι
άνθρωποι. Και ανδρείοι δεν είναι μόνο όσοι διακρίνονται
στους ποικίλους αγώνες της ζωής, αλλά και όσοι τολμούν να είναι δημιουργικοί και παραγωγικοί.
Το ελληνικό σχολείο χρόνια τώρα πάσχει από μια ιδεοκινητική απραξία. Τουλάχιστον, ένας Ρώσος ναύαρχος
ο Φιοντόρ Απράξιν, 1661-1728, δημιούργησε το στόλο
του Μεγάλου Πέτρου. Η δική μας απραξία που ξεκινά
από την παιδαγωγική λειτουργία, έφτιαξε το “κιβούρι”
της Ελληνικής Οικονομίας και Δημοκρατίας. Διότι ούτε
Δημοκρατία έχουμε.
Η Δημοκρατία, όπως την όρισε ο Περικλής, δεν στηρίζεται σε απράγμονες πολίτες, που, κατά την εκτίμησή
του είναι “αχρείοι”, ήτοι άχρηστοι πολίτες.
Δυστυχώς, για να επανέλθουμε στον Αισχίνη, άνευ αισχύνης επιτρέψαμε στα σχολεία και στις σχολές να κυριαρχεί πνευματική νύστα. «Νύχτα στα ποροφάραγγα
ακόμη βασιλεύει», όπως λέει και ο λογοτέχνης από τη
Σίφνο, Ιωάννης Γρυπάρης, 1870-1942, που κατάντησε κι
αυτός “άγνωστη λέξη” για τους μαθητές μας.
Τα παιδιά μας δεν ξέρουν τι πρέπει να ξέρουν (σ.σ. και
δεν έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν). Κι αυτό ακόμη τους
το υποδεικνύει η “ντουντούκα”, ή ο “καθηγητής” ινστρούχτουρας, που μεταφέρει την ταξική πάλη μέσα στην
...τάξη! Έτσι εκτός της πνευματικής απραξίας, κυρίαρχο
στοιχείο στο ελληνικό σχολείο και σ’ όλο το φάσμα της
ζωής μας είναι η αταξία. (Από δημοσιευμένο άρθρο του
Σαράντου Ι. Καργάκου, στην “Εστία”, 20/8/2010 με τίτλο «Η
ελληνική παιδεία και το απόλυτο μηδέν»!
Δεν υποστηρίζουμε την Παιδεία που θα υποτάσσεται
στην οικονομία και τους νόμους της αγοράς εργασίας.
Θεωρούμε ολέθριο να σχεδιάζεται μια εκπαιδευτική πολιτική με κριτήρια οικονομικής αναγκαιότητας. Θεωρούμε εξίσου καταστροφική την Παιδεία που εθίζει τους
νέους στην οκνηρία, ραθυμία, που τους κουράζει με την
παπαγαλία και το βάρος περιττών μαθημάτων. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας μας είναι τα κεφάλια των
παιδιών της και όχι τα κεφάλαια των ξένων επενδυτών
για τη δήθεν ανάπτυξη της χώρας μας που αποβλέπει
στη δική τους κερδοφορία. Η παρεχόμενη παιδεία
“αποκεφαλίζει” τα παιδιά. Τα καθιστά ικανά να μην κάνουν τίποτε.
Το σχολείο, οι σχολές, τα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης σακάτεψαν και σακατεύουν τη νεολαία. Αντί
να τη μορφώνουν μιλούν συνεχώς για τα δικαιώματά της
και ποτέ για τις υποχρεώσεις της. Ποτέ για χρέος, ποτέ
για καθήκον. Το καθήκον κατάντησε άγνωστη λέξη. Αυτή
είναι η στάθμη της Παιδείας μας!!!
«Ας αφήσουμε τον βολικό θρησκευτισμό του “μακάριοι
οι πτωχοί τω πνεύματι”, ο Θεός είναι πνεύμα και ηλιθίους δεν θέλει στη βασιλεία των ουρανών. Για να εισέλθουμε στον παράδεισο θα καθιερώσει αυστηρού τύπου
πανελλαδικές εξετάσεις, κι ας φωνάζει όσο θέλει η
ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ και οι λοιποί» (Σαράντος Ι. Καργάκος).
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος
――――――――
* ἘτυμοΠαιδεία = Πηγαία, Γνήσια, Αυθεντική, Αληθινή, Ειλικρινής,
Ουσιώδης, Πρωτότυπη.
* ΝαρκοΠαιδεία = αποναρκωμένη, μουδιασμένη απονεκρωμένη,
αποχαυνωτική, απενεργοποιημένη, αναισθητοποιημένη, παραπλανητική, αποκαρδιωτική, αποθαρρυμένη, απογοητευτική.

ΕΒΔΟΜΗ

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 15

Μια περιήγηση στη ΔΕΘ από το Δημοσθένη Δόγκα
Ο Πολιτευτής της Περιφέρειας Αττικής Δημοσθένης Δόγκας παραβρέθηκε στη 84η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης,
όπου τιμώμενη χώρα για το ετος 2019 ήταν η Ινδία.
Οπως μας ενημερώνει με δελτίο τύπου, περιηγήθηκε την
έκθεση σταμάτησε σε πολλά περίπτερα και κατέγραψε τα
ενδιαφέροντα.
Ο Δ. Δόγκας επισκέφθηκε, πρωτίστως, το περίπτερο του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το οποίο αναδείκνυε
την επιτυχημένη προσπάθεια για τη διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων του Δήμου, που περιλαμβάνει την
αξιοποίηση και μεταποίηση του μεγαλύτερου όγκου των
κλαδεμάτων σε εδαφοβελτιωτικό άριστης ποιότητας, την
οποία και είχε υπερψηφίσει ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημοτικός Σύμβουλος.
Ενημερώθηκε για τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του δημοτικού φυτωρίου, το οποίο εξασφαλίζει φυτά και καλλωπιστικά λουλούδια στο Δήμο.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε όλα τα περίπτερα της Έκθεσης
όπου συζήτησε με τους εκθέτες για την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και την πορεία του ελληνικού επιχειρείν.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε το περίπτερο της Αεροναυπηγικής και Αεροδιαστημικής Ομάδας του Παν/μίου της Θεσσα-

λονίκης (ΑΠΘ), όπου ενημερώθηκε για τα τρέχοντα Projects
καθώς και για τη συνεχή έρευνα. Συνεχάρη τα παιδιά και
τους οργανωτές καθηγητές για την πορεία της Ομάδας και
ευχήθηκε καλά και συνεχή αποτελέσματα.

να αντιμετωπισει κάθε περιστατικό τόσο στις στρατιωτικές
επιχειρήσεις όσο και στις φυσικές καταστροφές.
Τέλος, επισκεφθήκε το περίπτερο του Υπουργείου Υγείας
και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού όπου ξεναγήθηκε και
ενημερώθηκε για το έργο του ΕΕΣ από τα Μέλη του ΚΔΣ
Αικατερινη Ιωακειμιδου - Παλιουρα και Δημητριο Στοφου.
Ο Δ. Δογκας συνεχάρη τους Διοργανωτές της ΔΕΘ και δήλωσε ότι απαιτείται η αναβάθμιση του χώρου και του ρόλου
της ΔΕΘ με ακόμα πιο έντονο διεθνή προσανατολισμό, αναδεικνύουντας την πόλη της Θεσσαλονίκης και την Ελλάδα
ως πυλώνες ανάπτυξης και ουσιαστικής στήριξης του επιχειρείν και της οικονομίας.

Ο

Επισκέφθηκε ακόμη το περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής
Αμύνης καθώς οι Ένοπλες Δυναμεις γιορτάζουν τη συνεχή
παρουσία και την κοινωνική προσφορά δίπλα στον Έλληνα
πολίτη. Ενημερώθηκε για το μεγάλο κινητό νοσοκομείο που
διαθέτει ο ελληνικός στρατός, και το οποίο είναι ένα εκ των
τριών πιο σύγχρονων που υπάρχουν στην Ευρώπη, ικανό

Δήμος ΒΒΒ, συμμετείχε στην Διεθνή Εκθεση
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου παρουσίασε νέες
εφαρμογές και βραβευμένες πρακτικές που
έχει υιοθετήσει, αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Δήμος, όπως έχουμε πολλάκις αναφερθεί παράγει τα εδαφοβελτιωτικά υλικά Vita Green και Vita
Green Plus, που είναι αποτέλεσμα κομποστοποίησης από τα κλαδέματα που συγκεντρώνονται και
ανακυκλώνονται.

Η Τέχνη Συμμαχεί με την Επιστήμη για την Προστασία των Θαλασσών μας!
Το Ινστιτούτο “Αρχιπέλαγος” ένωσε το φετινό καλοκαίρι τις δυνάμεις του με το Art Space
Pythagorion, στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο 13,700,000 km^3 (ο αριθμός αναφέρεται
στον όγκο, σε κυβικά χιλιόμετρα, των υδάτων της Μεσογείου). Κοινός στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στις τέχνες και τις θαλάσσιες επιστήμες, με σκοπό την ενεργοποίηση του κοινού σε δράσεις που σχετίζονται με την προστασία των θαλασσών μας.
Όπως αναφέρει η επιμελήτρια της έκθεσης Κατερίνα Γρέγου, ο θαλάσσιος βυθός της Μεσογείου είναι τώρα το νέο πεδίο όπου αποκτούμε πρόσβαση, καθώς κινδυνεύει πλέον όλο
και πιο πολύ από την ανθρώπινη εκμετάλλευση.

Λεπτομέρεια από το Plastic Reef

άζουν με τεράστια κινούμενα «πλαστικά» νησιά. Σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη, ερευνητές του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος συνέλεξαν θαλάσσια απορρίμματα από ακτές του Αιγαίου τα οποία προστέθηκαν στο γλυπτό και πλέον αποτελούν μόνιμο μέρος του. Το
“Plastic Reef” είναι ένα γλυπτό που παρουσιάζεται σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας το προβληματισμό για την περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλεί η ανθρωπότητα στον πλανήτη.
Οι θάλασσες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Καθορίζουν το κλίμα και περιέχουν το 97% του νερού της Γης και αμέτρητα είδη (πολλά
από τα οποία παραμένουν άγνωστα). Η έκθεση 13,700,000 km3 μέσα από τα έργα διακεκριμένων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο εξετάζει τον αντίκτυπο που έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες και τα συμφέροντα στην ευαίσθητη ισορροπία του οικοσυστήματος
του πλανήτη και στα γεωπολιτικά ζητήματα των θαλασσών και τις επιπτώσεις τους. Η έκθεση διοργανώνεται από το Schwartz Foundation.

Plastic Reef - το γλυπττό από πλαστικά απορρίματα
Ένα από τα ξεχωριστά εκθέματα της έκθεσης αποτελεί το “Plastic Reef” ένα γλυπτό του
Βέλγου καλλιτέχνη Maarten Vanden Eynde, που αποτελείται από πλαστικά απορρίμματα
που προέρχονται από τις 5 μεγάλες ωκεάνιες δίνες σκουπιδιών (oceanic gyres), που μοι-

Ομιλίες από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος
Στις ομιλίες που έγιναν στο πλαίσιο της έκθεσης, η Αναστασία Μήλιου, Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου “Αρχιπέλαγος” και ο Διδάκτωρ Κτηνιατρικής Guido Pietroluongo, Επικεφαλής Έρευνας Θαλάσσιων Θηλαστικών, εξερεύνησαν μαζί με το κοινό από την Ελλάδα
και από κάθε γωνιά του πλανήτη, τη βιοποικιλότητα της Μεσογείου και του Αιγαίου, τις
επιπτώσεις που προκαλεί η ανθρωπογενής πίεση σε αυτό το μοναδικό περιβάλλον, καθώς
και τη σημασία της συμμετοχής όλων μας στον περιορισμό της ολοένα αυξανόμενης ανθρώπινης επίδρασης στις θάλασσές μας.
Η δύναμη της τέχνης μπορεί να είναι ένα πολύτιμος σύμμαχος της επιστήμης και μέσα
από την οπτικοποίηση των δεδομένων να ενεργοποιεί και να ευαισθητοποιεί το κοινό,
για την προστασία των θαλασσών και του πλανήτη μας.
https://madmimi.com
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σιμης ανάπτυξης (17 Sustainable Development
Goals) με ορίζοντα το 2030 και έχει ως στόχο την
εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη
και τη διασφάλιση ευημερίας.
Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αναπτυξιακά ειδικά προγράμματα που αφορούν, την εκπαίδευση, την ενέργεια, την
καθαριότητα, την υγεία, τη φτώχεια, την ισότητα των
φύλων, όλως ιδιαιτέρως την κλιματική αλλαγή κ.α.

“Είναι πολύ εύκολο να κάνεις πόλεμο
παρά ειρήνη”.
Ζώρζ Κλεμανσώ

Η παγκόσμια ημέρα της ειρήνης καθιερώθηκε ομόφωνα από τον ΟΗΕ το 1981 και επελέγη η ημερομηνία της 21ης Σεπτεμβρίου για να συμπίπτει με την
ετήσια έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης
του Οργανισμού, κάθε Σεπτέμβριο. Έτσι κάθε χρόνο
γιορτάζεται η ημέρα αυτή σε μια προσπάθεια να διαδοθούν και ενισχυθούν τα ιδανικά της Ειρήνης και της
αποφυγής της βίας ανάμεσα στα κράτη και τα έθνη.
Η ανθρωπότητα στο διάβα της ιστορίας έχει γνωρίσει
τα αγαθά της ειρήνης και πολύ περισσότερο τα δεινά
του πολέμου. Η απληστία και η ματαιοδοξία της κυριαρχίας, δυο στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με την
ανθρώπινη φύση έχουν οδηγήσει σε αμέτρητες αιματηρές συγκρούσεις, στο βωμό της εξάπλωσης του
“πολιτισμού” και της δύναμης του όποιου έθνους.
Ήσαν επίσης και παραμένουν σήμερα ισχυρότερα τα
οικονομικά συμφέροντα που δημιουργούνται από ένα
πόλεμο και ασφαλώς τα κέρδη των μεγάλων εταιρειών που παράγουν και τροφοδοτούν τους εμπλεκόμενους με οπλικά και πολεμικά συστήματα.
Σε συνδυασμό δε με την μανία της εδαφικής επέκτασης των κατά καιρούς πολιτικών ηγεσιών, αυτοτροφοδοτείται η μισαλλοδοξία και ο φανατισμός των
εθνικιστικών μαζών, να ανέβουν στα χαρακώματα για
να επεκτείνουν τα σύνορα της χώρας των. Αυτά τα
βίωσε η ανθρωπότητα από δημιουργίας της και τα
βιώνει σήμερα εντονότερα και πιο καταστροφικά και
κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο.
Βέβαια, όπως στη ζωή μας έτσι και στη διεθνή σκηνή
και πολιτική, τίποτα δεν είναι μη αναστρέψιμο. Στη
σημερινή διεθνή κατάσταση πραγμάτων με όλες τις
διεθνικές/διακρατικές αντιπαλότητες ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών (OHE) παραμένει το μόνο αποδεκτό διεθνές όργανο που εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό και μπορεί, αν όχι να επιβάλει, οπωσδήποτε
όμως να διασφαλίσει δίκαιες συνθήκες και όρους ειρήνης. Και σ’ αυτό το πνεύμα καθιερώθηκε η ημέρα
της ειρήνης και γιορτάζεται από όλα τα κράτη και
έθνη του κόσμου.
Και το μήνυμα αυτής της γιορτής είναι παγκόσμιο: να
σεβόμαστε τις διαφορές των άλλων, τις διαφορετικές
αξίες, να είμαστε καλοπροαίρετοι στις εκτιμήσεις μας
και να μάθουμε να προστατεύουμε το πλανήτη που
μας φιλοξενεί.
Είναι αυτονόητο ότι η επίτευξη και η εγκαθίδρυση μόνιμης ειρήνης προϋποθέτει ορισμένους όρους οι
οποίοι επιτυγχάνονται μέσα από τη διεθνή συνεργασία, ανάπτυξη και αλληλοσεβασμό. Με αυτή τη σκέψη
η ολομέλεια του ΟΗΕ σε μια ιστορική σύνοδο το 2015
υιοθέτησε ομόφωνα ένα πρόγραμμα 17 στόχων βιώ-

Για δε το 2019, το πρόγραμμα εστιάζει στο περιβάλλον με δράσεις ανά τον κόσμο με κεντρικό θέμα “κλιματική αλλαγή και ειρήνη”. Δίνεται έμφαση στις
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που αναγκάζουν
εκατομμύρια ανθρώπων να αφήνουν τις εστίες τους
και να αναζητούν ασφάλεια αλλού, προκαλώντας διαμάχες και τοπικές συγκρούσεις.
Συναφώς, αξίζει να συγκρατηθεί η δήλωση του Γεν.
Γραμματέα του ΟΗΕ Α. Guteres στις 15 Μαΐου τ.ε
“είναι δυνατόν να πετύχουμε τους στόχους μας αλλά
χρειάζεται αποφασιστικότητα, πολιτική βούληση και
αναθεωρητικές πολιτικές”.
Έχουν πλέον καθιερωθεί οι ετήσιες εκδηλώσεις για
την Ημέρα της Ειρήνης, για δε εφέτος θα επικεντρωθούν στο δίπτυχο Ειρήνη και Κλιματική Αλλαγή. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, στις 20
Σεπτεμβρίου στην Έδρα του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη θα
γίνει εορταστική εκδήλωση από την Διεθνή Οργάνωση Φοιτητών για την Ειρήνη, την 21η θα είναι η επίσημη έναρξη την εκδηλώσεων από τα Κράτη-Μέλη
του ΟΗΕ με κεντρικό θέμα: “PeaceDay and ClimateAction” (κλιματική αλλαγή και ειρήνη), την δε 23η τα
Ηνωμένα Έθνη θα συγκαλέσουν Σύνοδο Κορυφής για
το Κλίμα που θα στοχεύει στη θεματική στήριξη και

Η καταστροφή του περιβάλλοντος
δεν αναστρέφεται με «φιέστες» και
επικοινωνιακά τεχνάσματα
«Αυτή την περίοδο που ζούμε την εντεινόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος και την εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον πλανήτη
και τη ζωή όλων μας. Με σοβαρές επιπτώσεις ιδιαίτερα στα
φτωχότερα τμήματα των πληθυσμών. Ακραία καιρικά φαινομένα και στη χώρα μας, με καταστροφικές συνέπειες
από τον κυκλώνα στη Χαλκιδική μέχρι τις πυρκαγιές και τις
πλημμύρες.
Όμως η κλιματική αλλαγή δεν είναι εξάλλου απλά μια “ανθρωπογενής εξέλιξη”, αλλά αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και του αδηφάγου χαρακτήρα της. Άνω του
70% των παγκόσμιων εκπομπών, από το 1988 μέχρι το
2017, προέρχονται από 100 μεγάλες εταιρείες, ενώ μόλις
25 ευθύνονται για το 50% των εκπομπών! Οι μεγάλες πολυεθνικές της ενέργειας (ExxonMobil, Shell, BP και
Chevron) περιλαμβάνονται στην κατάμαυρη λίστα, μαζί με
κρατικές εταιρείες της Κίνας, της Ρωσίας κλπ.
Κι ενώ χρειάζονται άμεσα και δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της αιτίας που τη
γεννά, οι μεγάλες καπιταλιστικές χώρες ΗΠΑ, Ρωσία,
Κίνα, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ, η Βραζιλία του Μπολσονάρο μπλοκάρουν την υιοθέτηση δεσμευτικών δράσεων.
Η δήθεν φιλοπεριβαλλοντική Ε.Ε. μιλάει για μία «κλιματικά
ουδέτερη Ευρώπη» έως το 2050, κι όμως κανένα από αυτά
τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των επιδοτήσεων στα ορυκτά
καύσιμα –αντιθέτως ετοιμάζονται νέες εξορύξεις στη Με-

λειτουργική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων.
Την ίδια ημέρα λαμβάνουν χώρα σε όλα τα Κ-Μ συναφείς εκδηλώσεις, τόσο από επίσημα όργανα, όσο
και από ΜΚΟ, τοπικούς φορείς, οργανώσεις πολιτών
και άλλες συλλογικότητες με κύριο στόχο τη προώθηση των ιδανικών της Ειρήνης και τη μη χρήση
βίας.
Ως προς την Ελλάδα, δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι
προγραμματισμένες εκδηλώσεις της επίσημης Πολιτείας για το 2019, πιστεύουμε όμως ότι θα είναι αναλόγου περιεχομένου και θέματος, με το διττό υψηλό
μήνυμα της παγκόσμιας ημέρας Ειρήνης και Κλιματικής Αλλαγής.
Εν προκειμένω, αξίζει να επιλέξουμε και αναφέρουμε
παραδειγματικά την εκδήλωση που έλαβε χώρα για
την Ειρήνη το 2018 στην Αρχαία Ολυμπία. Ο Δήμος
Αρχαίας Ολυμπίας, ο τόπος, όπου μεταξύ άλλων ιδανικών, γέννησε και την ιδέα της εκεχειρίας/ανακωχής,
οργάνωσε τον εορτασμό της Ειρήνης εντός του αρχαιολογικού Χώρου της Ολυμπίας.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις
άλλες Υπηρεσίες, οι μαθητές σχολείων του Δήμου
μετέβησαν στον Χώρο, έγιναν οι ομιλίες και οι άλλες
σχετικές εκδηλώσεις και η Ημέρα της Ειρήνης
έκλεισε με τους μαθητές να παρελαύνουν κρατώντας
τις σημαίες όλων των Κ-Μ του ΟΗΕ και προχωρώντας
στο πρανές του Σταδίου της Ολυμπίας να σχηματίζουν το σήμα της Ειρήνης.

“Στο καιρό της ειρήνης τα παιδιά θάβουν τους γονείς
τους, ενώ τον καιρό του πολέμου οι γονείς θάβουν τα
παιδιά τους”.
ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Χρίστος Κοντοβουνήσιος
π. Πρέσβυς
σόγειο και στην Ελλάδα-, ενώ οι κυβερνήσεις της ΕΕ επιχειρούν να ρίξουν το βάρος στα λαϊκά στρώματα, υιοθετώντας τον “φόρο άνθρακα” και μετατρέποντάς τον σε
έμμεσο φόρο στα καύσιμα και την ενέργεια.
Από την άλλη η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη ανοίγει μια
ολόκληρη αγορά με στόχο την κερδοφορία των μονοπωλιακών επιχειρήσεων στο χώρο αυτό, με νέες περιβαλλοντικές συνέπειες και καταστροφές.
Στην ίδια γραμμή κινούνται και οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, τόσο η απελθούσα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η
τωρινή της ΝΔ: το δείχνει ανάγλυφα η υπόθεση των εξορύξεων, των «αναπτυξιακών» νόμων, το Ελληνικό, το ζήτημα των απορριμμάτων και πολλά άλλα. Ο νέος νόμος για
την ανάπτυξη που κατεβαίνει αυτές τις μέρες από την κυβέρνηση κατοχυρώνει την ασυδοσία των ιδιωτών / επενδυτών και των επιχειρήσεων με υπερβάσεις των όρων
δόμησης, των ουσιαστικών ελέγχων, και των «εμποδίων»
για την προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και των ελευθεριών των ανθρώπων με την
ελεύθερη πρόσβαση στη φύση.
[...]Κατά συνέπεια είναι πρόκληση να φτιάχνονται φιέστες
δήθεν ευαισθησίας για το περιβάλλον από την ΕΕ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και τους Δήμους και Περιφέρειες που
ακολουθούν την ίδια περιβάλλοντοκτόνα πολιτική.
[...]Η μάχη για τη σωτηρία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου περνάει μέσα από τον αγώνα ενάντια στην «ανάπτυξή» σας και τα κέρδος, την ανατροπή του νέου
αναπτυξιακού νόμου και την ανατροπή των σχεδίων σας.
Αυτή τη μάχη θα τη δώσει ο λαός με τις συλλογικότητες
και τα σωματεία του».
Κώστας Τουλγαρίδης
Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική

ΕΒΔΟΜΗ

Με τον Wagner
στη Δρέσδη
Κατά τον πρωινό μου περίπατο στην πόλη της
Δρέσδης, βρέθηκα στο μουσείο της (Stadtmuseum
Dresden), όπου και προμηθεύθηκα ένα βιβλίο με
θέμα: τη σχέση του Wagner με την πόλη (Dresden)
και την ευρύτερη περιοχή της Σαξονίας. Το βιβλίο
είναι το εξής: Ulrich Eichhorn: Wo Wagner Weilte.
Häuser und Landschaften von Dresden bis Prag
(Pirna 2018). Έχει εκδοθεί στα γερμανικά και τα
τσέχικα. Ή ορθότερα ο τόμος είναι δίγλωσσος.
O Wagner έζησε τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας του στη Δρέσδη, όπου και φοίτησε στο δημοτικό. Από το βιβλίο πληροφορείται κανείς για τη
διαμονή τού Wagner στη Δρέσδη και στις άλλες
πόλεις της Σαξονίας και για τις επισκέψεις του
στην Πράγα (Τσεχία). Η ζωή και το έργο του Wagner καλύπτει ολόκληρο τον δέκατο ένατο αιώνα
(γενν. 1813 – πεθ. 1883).
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Εάν θέλει κανείς να επιχειρήσει μία θεωρητική
ανασυγκρότηση του κοινωνικού βιόκοσμου εκείνης της εποχής, αμέσως αντιλαμβάνεται, ότι μέχρι
να φθάσει ο Wagner στην ηλικία των τριάντα χρόνων (1813-1843), οι μετακινήσεις γίνονται είτε με
τα πόδια, είτε με άμαξες και μόλις πριν από δύοτρία χρόνια άρχισαν να γίνονται με το τρένο!
Τα ζητήματα, τα οποία ανακύπτουν μπορούν επιγραμματικά να διατυπωθούν σε δύο-τρεις προτάσεις:
άραγε η οργάνωση του κοινωνικού βιόκοσμου της
εποχής (Lebenswelt) επηρεάζει και σε τι βαθμό
συμβαίνει κάτι τέτοιο, την ανθρώπινη δημιουργία:
στην περίπτωσή μας, το έργο του Wagner; Ποιά τελικά είναι η σχέση ανάμεσα στον κοινωνικό βιόκοσμο και στο πνεύμα μίας εποχής;
Ποιά είναι η σχέση ανάμεσα στο Lebenswelt και
στο Zeitgeist;

Στο βιβλίο διάβασα, ότι η σιδηροδρομική γραμμή:
Dresden – Leipzig κατασκευάσθηκε κατά τα έτη:
1835-1839. Το έτος 1839, λειτούργησε για πρώτη
φορά αυτή η σύνδεση ανάμεσα στις δύο πόλεις:
Leipzig και Dresden.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης αναζητεί
χρηματοδότες
Με δελτίο Τύπου, ενημερωθήκαμε από το Δήμο ΒΒΒ,
ότι αναζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή δημόσιων και
ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του έργου
PRODESA.
Πρόκειται για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»
2014-2020 και αφορά χρηματοδότηση μέρους των
ενεργειακών παρεμβάσεων στα Δημοτικά Κτήρια του
έργου.
Οπως σημειώνεται στο Δ.Τ.: «Προς τη ίδια κατεύθυνση
και με την αρωγή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), γίνονται επαφές με Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών, προκειμένου να συμμετέχουν στη
χρηματοδότηση του έργου με εκτιμώμενο προϋπολογισμό στα 2,8 εκατ. ευρώ.
Εντός του Σεπτεμβρίου 2019 έχει προγραμματιστεί η
έναρξη της καμπάνιας crowdfunding για τη διαδικτυακή
χρηματοδότηση ενεργειακών παρεμβάσεων στον Ξενώνα Υπερηλίκων Βούλας από πολίτες και φορείς.
Τέλος, στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας του
έργου δημιουργήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο που είναι
διαθέσιμο στο https://www.prodesa.eu/λήψεις/.
Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο
του έργου: https://www.prodesa.eu/».

Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο ήθελα να κάνω δύο
πράγματα: ένα βιωματικό: να μπορούσα να περιδιαβώ σ’ όλα τα μέρη και τις περιοχές της Σαξονίας, απ’ όπου πέρασε ο Wagner και να εντοπίσω
τις πηγές του δημιουργικού του έργου και ένα φιλοσοφικό: να μπορούσα να ερμηνεύσω τη σχέση
ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο πράγματα που ανέφερα,
δηλαδή τον «κοινωνικό βιόκοσμο» και το «πνεύμα
της εποχής», όπως αυτά τελικά αποκτούν σάρκα
και οστά στην περίπτωση του Wagner.
Το βιβλίο, στο οποίο αναφέρομαι, είναι η αφορμή.
Το ζήτημα είναι άλλο και επαναδιατυπώνεται ως
εξής: εάν οι εμπειρίες και τα βιώματα της παιδικής
ηλικίας για κάθε άτομο παίζουν τόσο καθοριστικό
ρόλο για να απαντήσει το ίδιο στο ερώτημα: «τι θα
γίνω όταν μεγαλώσω» (τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται οι ατομικοί ψυχολόγοι), ο Wagner απάντησε
με τον δικό του μοναδικό τρόπο, ο οποίος δεν αντιγράφεται. Ο Wagner κατά τα χρόνια της παιδικής
ηλικίας του, έζησε σε κτήρια και τόπους στην ευρύτερη περιοχή, η οποία εκτείνεται από τη Λειψία
μέχρι την Πράγα. Την εποχή εκείνη δεν είχαν επινοηθεί ακόμη τα έθνη ή μάλλον οι εθνικές ιδεολογίες ήταν υπό διαμόρφωση και επομένως δεν
μπορούσαμε να μιλάμε για την Δρέσδη ως πρωτεύουσα της Σαξονίας και για την Πράγα ως πρωτεύουσα του τσεχικού εθνικού κράτους.

Θεόδωρος Γεωργίου*

Εάν το ερμηνευτικό σχήμα, το οποίο χρησιμοποιώ
είναι σωστό: δηλαδή η διάκριση ανάμεσα στον
«κοινωνικό βιόκοσμο» και το πολιτικό πνεύμα της
εποχής», τότε επιβάλλεται να επανεξετάσουμε το
ζήτημα των εθνικών και κρατικών συνόρων όχι
μόνον στην περίπτωση της Δρέσδης, αλλά γενικότερα. Τις ημέρες που έζησα στη Δρέσδη, όχι εννοείται ως τουρίστας, αλλά ως πολιτικός
φιλόσοφος που επεξεργάζεται τις βιωματικές εμπειρίες του, διαπίστωσα, ότι η απόσταση ανάμεσα
στη Δρέσδη και την Πράγα είναι «ένα τσιγάρο
δρόμος».
Μετά η ίδια η διαχωριστική γραμμή των εθνικών
συνόρων ανάμεσα στη Γερμανία και την Τσεχία
δεν υφίσταται παρά μόνον ως διοικητική διαίρεση.
Η ίδια η κοινωνία, δηλαδή ο κοινωνικός βιόκοσμος
της ευρύτερης περιοχής δομείται και οργανώνεται
κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα εθνικά σύνορα να τοποθετούνται στο ιστορικό παρελθόν.
Θα αναφέρω την καθοριστική για μένα και τη συνείδησή μου βιωματική εμπειρία σε ταβέρνα της
Δρέσδης: εκεί, μετά το συνέδριο, βρεθήκαμε πολλοί και ανάμεσά τους μία ομάδα ατόμων (σύνεδροι
και επιστήμονες) με διαφορετικές εθνικές προελεύσεις (Τσέχοι, Πολωνοί, Έλληνες, Γερμανοί,
Γάλλοι κ.α.), αλλά με μία κοινή αναφορά, η οποία
δεν ήταν άλλη από την εξής: δεν μπορούν να λειτουργούν σε βάρος αυτού του κοινωνικού βιόκοσμου (είτε πρόκειται για τον υλικό πολιτισμό, είτε
πρόκειται για τον πνευματικό πολιτισμό) μέσω του
οποίου τα άτομα αποκτούν συνείδηση και καθίστανται δημιουργικά όντα. Η «περίπτωση Wagner»
στη Σαξονία κατά το πρώτο ήμισυ του δέκατου
ένατου αιώνα είναι χαρακτηριστική. Εκείνο το
βράδυ όλοι στην ταβέρνα ήπιαμε την μπύρα στην
«αιώνια μνήμη» του Wagner, ο οποίος μας υπενθυμίζει πάντοτε ότι τελικά «κανείς γίνεται αυτός που
είναι» (Nietzsche).

――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
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ΕΒΔΟΜΗ

Τι αλλάζει σε πληρωμές
με κάρτες
Ερωτήσεις – απαντήσεις
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.)
έθεσε σε ισχύ από 14 Σεπτεμβρίου
2019, το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες διατάξεις της κοινοτικής
οδηγίας «για τις υπηρεσίες πληρωμών»
(PSD 2), αλλάζοντας κάποια πράγματα
στις πληρωμές με κάρτες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θα εφαρμόζονται και στην Ελλάδα, όπως και
πανευρωπαϊκά, νέες απαιτήσεις ασφαλείας στις συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση καρτών πληρωμών
(χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων).
Οι νέες αυτές απαιτήσεις ασφαλείας θα
αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις
συναλλαγών:
– Ανέπαφες πληρωμές με κάρτα σε
POS. Θα απαιτείται από τον κάτοχο της
κάρτας η χρήση του κωδικού (ΡΙΝ) για
την ολοκλήρωση ανέπαφων συναλλαγών του, όταν αυτές υπερβαίνουν ένα
συγκεκριμένο ποσό ή αριθμό. Σε κάθε
περίπτωση οι συναλλασσόμενοι θα
πρέπει απλά να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βλέπουν στην οθόνη του
τερματικού (POS).
– Μεμονωμένες πληρωμές σε περιβάλλον «ηλεκτρονικού εμπορίου» (e-com-

Ηλεκτρονικό το
Επαγγελματικό
Επιμελητήριο
Αθηνών
Επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μπορούν, ανά πάσα στιγμή και
από κάθε σημείο, να έχουν
ακόμη ευκολότερη πρόσβαση στις προηγμένες ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του
ΕΕΑ, και να ενημερώνονται
για πρωτοβουλίες και νέα –
χρηστικές
πληροφορίες,
μέσα από την εφαρμογή
ΕΕΑ mobile app που μπορεί
ο καθένας να κατεβάσει.

merce). Θα απαιτείται από τον εκδότη
της κάρτας (π.χ. τράπεζα, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ), η ισχυρή
ταυτοποίηση του κατόχου της και της
συναλλαγής του.
Για να επιτευχθεί η ισχυρή ταυτοποίηση
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά παράγοντες ασφαλείας όπως ενδεικτικά
δακτυλικό
αποτύπωμα,
κωδικοί e-banking, PIN κάρτας, Password, μοναδικός κωδικός μιας χρήσης
με μήνυμα SMS (SMS OTP), push notification στο κινητό τηλέφωνο, κ.λπ.

Τι θα πρέπει
να γνωρίζουν
οι συναλλασσόμενοι;
1.Τι σημαίνει ισχυρή ταυτοποίηση πελατών;
Ο ισχυρός έλεγχος ταυτότητας πελατών
είναι μια διαδικασία ελέγχου που πιστοποιεί
τον κάτοχο της κάρτας και βασίζεται στη
χρήση τουλάχιστον δύο στοιχείων από τις
3 παρακάτω κατηγορίες. Κάτι που ο χρήστης: Γνωρίζει μόνο εκείνος π.χ. κωδικός
πρόσβασης ή PIN. Έχει στην κατοχή του συσκευή δημιουργίας κώδικα επαλήθευσης
ταυτότητας, που είναι π.χ. η χρήση δακτυλικού αποτυπώματος. Δεν αρκεί δηλαδή,
πλέον, μόνο η εισαγωγή των στοιχείων της
κάρτας (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης,
τριψήφιος κωδικός ασφαλείας).

Όπως έχει επισημανθεί οι τράπεζεςμέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
έχουν ήδη προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να ανταποκριθούν έγκαιρα
στις παραπάνω νέες υποχρεωτικές
ρυθμίσεις.
Οι πελάτες-καταναλωτές των τραπεζών έχουν λάβει ή θα λάβουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
λεπτομερή ενημέρωση και περαιτέρω
πληροφορίες από τις τράπεζες με τις
οποίες συνεργάζονται.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη οι συναλλασσόμενοι δεν θα αντιμετωπίσουν
δυσκολίες καθώς έχει υπάρξει καλή
προετοιμασία και η μετάβαση αναμένεται να είναι ομαλή.

ΑΔΑ: 6ΩΞΖΩΛΝ-ΗΜΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 20-9-2019
Αρ. Πρωτ. 15540
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 30m3»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
34999,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό,
με
ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά
για την :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 30M3», προϋπολογισμού
δαπάνης 34999,00 € με ΦΠΑ 24%,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ 8/2019
θεωρημένη μελέτη του Δήμου
Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα
γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Ν. 4412/2016, το
Ν.3463/2006, το Ν. 3852/2010

καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές
προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 4η Οκτωβρίου 2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00πμ – 10:30πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω
είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:30πμ – 13:00μμ στο τηλ
2299020000.
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκειμένου να
πραγματοποιείτε αγορές σε ηλεκτρονικά
καταστήματα, εντός της Ευρώπης, με κάρτες Τράπεζας (χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες) θα πρέπει να διαθέτετε
κωδικούς web banking και να έχετε δηλωμένο στην Τράπεζα κινητό τηλέφωνο για τη
λήψη extraPIN.

3.Πώς πραγματοποιείται μία συναλλαγή στο internet με κάρτα (e-commerce), με ισχυρή ταυτοποίηση;
Η διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης του πελάτη (Strong Customer Authentication –
SCA) ισχύει για τις συναλλαγές σε ηλε
κτρονικά καταστήματα με κάρτα σε χώρες
εντός Ε.Ο.Χ. Την ώρα της πληρωμής, μετά
την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας, θα
σας ζητηθεί να ταυτοποιηθείτε με τους εξής
τρόπους: α)τους κωδικούς χρήστη, που χρησιμοποιείτε για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας (web /
mobile) και β) έναν μοναδικό κωδικό, που θα
σας αποσταλεί με sms extraPIN ή push notification στο κινητό τηλέφωνο που έχετε
δηλώσει.

4.Η διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης
(strong customer authentication –
SCA) ισχύει για όλες τις κάρτες της
Τράπεζας;
Η διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης ισχύει
για όλες τις πιστωτικές, χρεωστικές, επαναφορτιζόμενες προπληρωμένες κάρτες.

2.Πώς θα πραγματοποιούνται οι αγορές
στο internet με κάρτα (e-commerce);
Η ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη, κατά την
διάρκεια της αγοράς, θα πραγματοποιείται
μέσω: κωδικών web/mobile banking (κάτι
που ο πελάτης γνωρίζει) και SMS extraPIN
ή push notification (κάτι που αποστέλλεται
στον πελάτη).

ΑΔΑ: 6IHΠΩΞ9-9Δ788
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παιανία 18/9/2019
Αριθμ. πρωτ.:11692
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Παιανίας προκηρύσσει
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» χρονικής διάρκειας τριών
(3) μηνών σύμφωνα με την υπ΄ αρ.
Μελέτη:7/2019 της Δ/νσης Τ/Υ του
Δήμου, και την υπ΄ αρ. Διακήρυξη
11691/2019
Προϋπολογισμού
225.016,60€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με σφραγισμένες ηλεκτρονικές προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης:

5.Η διαδικασία της ισχυρής ταυτοποίησης (SCA) του πελάτη, ισχύει για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτα και σε
χώρες εκτός του ΕΟΧ;
Όχι, ισχύει για συναλλαγές με κάρτα σε
ηλεκτρονικά καταστήματα εγκατεστημένα
σε χώρες εντός ΕΟΧ.
πηγή: eea.gr

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής με την προϋπόθεση ότι τα
προσφερόμενα καλύπτουν της τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά
με την εξής επιλογή:
για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Διακήρυξης και
της Μελέτης του Δήμου Παιανίας.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
υποβάλλουν
στην
Ελληνική
γλώσσα τα οριζόμενα στην διακήρυξη δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός
Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί
ποινή αποκλεισμού, από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμό συστήματος
76764 με ημερομηνία δημοσίευσης

την Παρασκευή 20/09/2019 και ώρα
09:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
Δευτέρα 07/10/2019 και ώρα 15:00
π.μ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών γίνεται τέσσερεις
(4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών ήτοι, Παρασκευή
11/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ..
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δυο τοις
εκατό (2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού που θα
προσφέρει ο διαγωνιζόμενος,
χωρίς το Φ.Π.Α..
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής - Πληροφορίες:
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 997727390 Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Καραολή & Δημητρίου 38α, Παιανία
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 721
Αρμόδιος υπάλληλος : Βασιλείου Διονύσιος
Fax: 210 66 47 317
e-mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ Σ. ΜΑΔΗΣ
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στα πεταχτά
24ωρη απεργία
προκηρύσσει η ΑΔΕΔΥ
Eικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία προκηρύσσει η
Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019, με κεντρικό αίτημα την απόσυρση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, η οποία σημειώνει ότι, σε
περίπτωση που η κυβέρνηση επιμένει στην προώθηση
και την ψήφισή του, θα προχωρήσει σε απεργιακή κλιμάκωση.
Ο λόγος είναι το “αναπτυξιακό νομοσχέδιο” που προωθεί
η κυβέρνηση με το οποίο η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΑΔΕΔΥ θεωρεί ότι, «μόνο σε όφελος της κοινωνίας και
των εργαζόμενων δεν θα είναι».
Αναφέρει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ότι, με
το νομοσχέδιο, ενισχύονται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας σημειώνοντας: «Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα για
προνομιακή αδειοδότηση, με χαλαρότερους όρους,
όσων επιχειρήσεων βρίσκονται μέσα σε επιχειρηματικά
πάρκα και η αδειοδότηση εξπρές, υπό τη δαμόκλειο
σπάθη των πειθαρχικών ποινών, ακόμα και της παύσης
των αρμοδίων δημοσίων υπαλλήλων.

Ιδιωτικοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των επενδυτικών σχεδίων και ανοίγει ο δρόμος για τη συνολική αποστέρηση από το Δημόσιο της δυνατότητας να ελέγχει
τις εργασιακές συνθήκες, τα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
και την προστασία του περιβάλλοντος» υπογραμμίζει η
Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, συμπληρώνοντας ότι
εγκαινιάζεται η δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών,
«που αποτελεί απαίτηση των βιομηχάνων και των άλλων
εργοδοτικών ενώσεων και στις οποίες "νόμιμα" θα καταστρατηγείται κάθε εργατικό δικαίωμα».

Επιδοτούμενα προγράμματα
για εργαζόμενους
του ιδιωτικού τομέα
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί δύο επιδοτούμενα Προγράμματα
Συμβουλευτικής,
Κατάρτισης
και
Πιστοποίησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με
συνολικά 8.250 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα,
οι οποίοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε
θέματα κυρίως ψηφιακής εξειδίκευσης.
Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων λήγουν Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2019.
Η Πράξη αφορά υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 50 έως 120 ωρών) σε
επιλεγμένες ειδικότητες.
https://089.esee.gr/p/m/aitisi/el-GR

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ
Πώς να μιλάς και να τραγουδάς,
ώστε να σε ακούν
Η Στέγη Ελληνικών Χορωδιών προχωρά στη διοργάνωση
του 6ου Πανελλήνιου Σεμιναρίου.
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα από Παρασκευή 15
Νοεμβρίου στις 16:30 έως & την Κυριακή 17 Νοεμβρίου
2019 στις 14:00, διάρκειας 16 ωρών και θα φιλοξενηθεί
στις αίθουσες του Ελληνικού Ωδείου στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας & Πεντέλης 2).
Εισηγητές του Σεμιναρίου είναι οι καταξιωμένοι στο είδος
τους Μίλτος Λογιάδης, Χριστίνα Γιαννακοπούλου & Νίνα
Καλούτσα.

Το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα :
Μίλτος Λογιάδης
Τεχνική διεύθυνσης - Κινησιολογία μουσικών συνόλων κ.α.
Νίνα Καλούτσα
Πώς να μιλάς και να τραγουδάς, ώστε να σε ακούν.
«Φωνή ως έκφραση του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος
Χριστίνα Γιαννακοπούλου
Φωνητική Προετοιμασία μιας χορωδίας – Τρόποι Μέθοδοι
Είδη Ζεστάματος – Τρόποι –Ασκήσεις κ.α.
Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.
Λήξη υποβολής Συμμετοχής: Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2019.
Στέγη Ελληνικών Χορωδιών : website : www.stegi-chorus.gr
email: seminar@stegi-chorus.gr
Θωμάς Λουζιώτης 6945-159679, Νίκος Καριώτης 6981386802, Κατερίνα Βασιλικού 6944-557182. Γιώργος Γεωργόπουλος 6936-773337.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Εφέσου 2 & Αγ, Ιωάννου 166 73 Βούλα
Τηλ.- Φαξ. 210 8952022
e-mail:sylogosmnp@gmail.com
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων προσκαλεί τα
μέλη του στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ και Εξελεγκτικής επιτροπής που θα διεξαχθούν την Κυριακή 29
Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10-14 στην Πνευματική Εστία
Βούλας Ζεφύρου 4.
Δηλώσεις συμμετοχής υποψηφιοτήτων, καθώς και λοιπές
πληροφορίες στο τηλέφωνο 6392766111 Πιερράκος Γεώργιος έως 20/09/2019

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία, ζητάει 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 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών.
Τηλ. 6949630593.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ δακτυλογράφο για ωμομίσθια εργασία. Τηλ. 210 8952269
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
Ζητείται διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
Τηλ. 6974003808
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου, διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ, 2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα
ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανοικτό
πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από
το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.
Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματικός
χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κατάλληλος 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, περιφραγμένο, θέση Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικοδομησιμότητας από την πολεοδομία, κλιμακωτός
συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοικίας 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, βενζίνη, πολύ κοντά σε συγκοινωνίες, άμεσα διαθέσιμο.
Τηλέφωνο: 6977186855
email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα
(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)
Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ

213 2030.300
229 904 8340
2132030800
2295 052222
229 932 0511
2294320011
21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

Εκατοντάδες ποτάμια μολυσμένα από αντιβιοτικά
Το πρόβλημα της επίδρασης των αντιβιοτικών στη Δημόσια Υγεία είναι πολύ σοβαρό και χρόνιο. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, έχει περισσότερες επιπτώσεις στην υγεία των
παιδιών μας. Αυτό επειδή η αντιβίωση που δίνεται στις
αγελάδες για τη μαστίτιδα, που πρέπει να φεύγει με την
ούρηση, εντούτοις δεν γίνεται γιατί οι κτηνοτρόφοι αρμέγουν νωρίτερα τις αγελάδες, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο
μέρος των αντιβιοτικών να πηγαίνει στο γάλα που πίνουν
τα παιδιά μας. Έτσι, δημιουργούμε γενιές «αντιβιοτικών
παιδιών», με αποτέλεσμα η αντιβίωση να μην ενεργεί
όπως πρέπει και η αλυσίδα στη δημιουργία αντισωμάτων
να σπάει. Τι φταίνε, όμως, τα παιδιά μας;
Παρουσία αντιβιοτικών σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα
αποδεκτά όρια από τον Τάμεση και τον Δούναβη στην Ευρώπη μέχρι τον Τίγρη στη Μεσοποταμία αναδεικνύει μεγάλη διεθνής επιστημονική έρευνα σε παραπάνω από 70
χώρες, που παρουσιάστηκε σε συνέδριο στο Ελσίνκι. Για
παράδειγμα, ο Τάμεσης στη Βρετανία, ανακαλύφθηκε ότι
περιέχει πέντε είδη αντιβιοτικών, εκ των οποίων ένα, η σιπροφλοξασίνη, ανιχνεύθηκε σε υπερτριπλάσια επίπεδα σε
σχέση με το όριο ασφαλείας.
Μεταξύ άλλων, η ρύπανση με αντιβιοτικά που καταλήγουν
στα ποτάμια και το έδαφος μέσω των ανθρώπινων και ζωικών αποβλήτων, καθώς και των λυμάτων των φαρμακοβιομηχανιών, συμβάλλει στο να καταστούν τα μικρόβια πιο
ανθεκτικά στα φάρμακα που προορίζονται για τους ανθρώπους – επισημαίνει ο ΟΗΕ.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή περιβαλλοντικής επιστήμης Άλιστερ Μπόξολ του βρετανικού Πανεπι-

στημίου της Υόρκης πήραν δείγματα από 711 σημεία ποταμών σε 72 χώρες και εντόπισαν παρουσία αντιβιοτικών
στα δύο τρίτα από αυτά (65%). Στις 111 δειγματοληψίες
του νερού οι συγκεντρώσεις των αντιβιοτικών ξεπερνούσαν τα επίπεδα ασφαλείας, σε μερικές περιπτώσεις ακόμη
και κατά 300 φορές πάνω από το όριο, υπογραμμίζει σε
δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα Guardian.
Το πρόβλημα είναι αισθητό σε σχεδόν ένα στα δέκα ποτάμια (8%) της Ευρώπης, αλλά η κατάσταση εκτιμάται ότι
είναι συγκριτικά ακόμη χειρότερη στα ποτάμια της Αφρικής και της Ασίας που διασχίζουν τις φτωχότερες χώρες.
Το ρεκόρ ρύπανσης κατέχει το Μπαγκλαντές, όπου το αντιβιοτικό μετρονιζαδόλη, που χρησιμοποιείται για θεραπεία των κολπικών λοιμώξεων, ανιχνεύτηκε σε ποσότητες
πάνω από 300 φορές υψηλότερες σε σχέση με το όριο
ασφαλείας.
Η μαζική και παράνομη ρίψη λυμάτων και αποβλήτων
απευθείας στα ποτάμια ευθύνεται σε αρκετές περιπτώσεις
για τα υψηλά επίπεδα των αντιβιοτικών, όπως στην Κένυα,
όπου βρέθηκε να ξεπερνούν κατά 100 φορές τα όρια
ασφαλείας.
Αλλά και στις αναπτυγμένες χώρες το πρόβλημα είναι
υπαρκτό. Στην Αυστρία οι μετρήσεις στον Δούναβη κατέδειξαν παρουσία επτά διαφορετικών αντιβιοτικών.
Η συνεχής αύξηση της ανθεκτικότητας των αντιβιοτικών αποτελεί ένα ολοένα σοβαρότερο πρόβλημα δημόσιας υγείας
παγκοσμίως και μπορεί να προκαλέσει έως δέκα εκατομμύρια πρόσθετους θανάτους έως το 2050, εκτιμά ο ΟΗΕ.
www.pakoe.gr

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας

Έγκαιρη διάγνωση, η σωτήρια λέξη για την αορτή!
Δύο ήταν τα βασικά μηνύματα της Ελληνικής
Εταιρείας Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής (ΕΕΑΕΧ)

Τρία είναι τα βασικά νοσήματα
που αφορούν την αορτή

δρες ηλικίας άνω των 65 θα πρέπει να υποβάλλονται
σε υπερηχογραφικό έλεγχο για την έγκαιρη διάγνωση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής.

― Η στένωση ή απόφραξη της αορτής η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αρτηριοσκλήρυνση. Στις
περισσότερες περιπτώσεις η νόσος εκδηλώνεται με
πόνο στο βάδισμα που υποχρεώνει τον ασθενή να
σταματήσει το περπάτημα.
― Ο διαχωρισμός της αορτής, όπου ένα «σκίσιμο»
του τοιχώματος της αορτής, εμφανίζεται αιφνιδίως,
και μπορεί να προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα
ακόμη και το θάνατο σε κάποιες περιπτώσεις αν μείνει χωρίς αντιμετώπιση.

Απουσιάζει, επίσης, ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης και αντιμετώπισης των διαχωρισμών της
αορτής. Η επείγουσα αυτή κατάσταση που συχνά
είναι και θανατηφόρα, απαιτεί έγκαιρη διάγνωση και
θεραπεία. Τα βέλτιστα αποτελέσματα θα προκύψουν
μόνο με τη δημιουργία συγκεκριμένων κέντρων, στελεχωμένων από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων
(καρδιοχειρουργούς, αγγειοχειρουργούς, επεμβατικούς ακτινολόγους, καρδιολόγους, αναισθησιολόγους, εντατικολόγους), στα οποία θα είναι δυνατή η
σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος.

με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα για τις Παθήσεις Αορτής (19 Σεπτεμβρίου), η οποία καθιερώθηκε το 2016 από το Ινστιτούτο Marfan και εορτάζεται φέτος για πρώτη
φορά στη χώρα μας από την ΕΕΑΕΧ.

Η έγκαιρη διάγνωση
Η εξέταση άνω των 65 ετών.
Σκοπός της Ημέρας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ιατρών, ασθενών και του κοινού για τις παθήσεις της αορτής, και την ανάγκη για έγκαιρη
διάγνωση και θεραπεία ώστε να σώζονται ανθρώπινες
ζωές.
Σύμφωνα με τον Κων/νο Δερβίση, Δ/ντή της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας & Πρόεδρο της
ΕΕΑΕΧ, η αορτή, η μεγαλύτερη αρτηρία του ανθρώπινου σώματος, μπορεί να υποστεί βλάβες που είναι
δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή του
ασθενή.

― Το ανεύρυσμα, μία εντοπισμένη διόγκωση της αορτής, η οποία μπορεί τελικά να οδηγήσει σε ρήξη (σπάσιμο) του αγγείου, μεγάλη αιμορραγία και απώλεια
της ζωής.

THΛΕΦΩΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΩΝ
Επειδή πολλές φορές χρειάζεται ένας πολίτης και
ιδιαίτερα λουόμενος το τηλέφωνο του κοντινού του
λιμεναρχείου, παρουσιάζουμε τα τηλέφωνά τους.
― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
4η Μαρίνα, Γλυφάδα, 16610, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 2108945258, 2108946327, 2131302280, 2131302281

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

210 8960118

Απόλλωνος 40 Βουλιαγμένη

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

210 8943.258

Διαδόχου Παύλου 8

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ: 2294321224, 229402850
Ακτή Παπανδρέου Ανδρέα

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Λιμένας Πόρτο Ράφτη Αττικής

229 907 1205

Τα νοσήματα της αορτής μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεγάλη επιτυχία σχεδόν σε όλη τη χώρα,
εφόσον γίνει έγκαιρη διάγνωση. Ο αγγειοχειρουργός
είναι εκείνος που θα αντιμετωπίσει με ασφάλεια το
πρόβλημα σε όλη του την έκταση από τη διάγνωση
μέχρι και τη θεραπεία.
Σήμερα, παρέχονται διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης
τόσο με την κλασσική αγγειοχειρουργική όσο και με
ενδαγγειακές τεχνικές ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Παρά ταύτα, υπάρχουν ακόμη ζητήματα που επιδέχονται βελτίωσης και θα πρέπει να αποτελέσουν στόχους οργανωμένης αντιμετώπισης στο παρόν και στο
άμεσο μέλλον. Απουσιάζει ένα επίσημα οργανωμένο
πρόγραμμα πρώιμης και έγκαιρης διάγνωσης του
ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής,. Όλοι οι άν-

Τέλος, αναγκαία είναι η συστηματική καταγραφή των
παθήσεων της αορτής σύμφωνα με το πρότυπα όλων
των προηγμένων συστημάτων υγείας, η οποία θα
αποδώσει την πραγματική έκταση του προβλήματος.
Επιπρόσθετα, η συστηματική καταγραφή θα βοηθήσει
στην οργάνωση των μονάδων υγείας, στην καλύτερη
αντιμετώπιση των ασθενών και θα δώσει ώθηση στην
ερευνητική δραστηριότητα.
Σήμερα, η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής έχει δημιουργήσει το HEVAR
(Hellenic Vascular Registry), το Ελληνικό Μητρώο καταγραφής Αγγειακών Παθήσεων. Το HEVAR είναι ένα
πρωτοποριακό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής
των αγγειακών παθήσεων, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τον οδηγό προς την επίλυση αυτού του ζητήματος.

Σχετικά με την ΕΕΑΕΧ
Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής ιδρύθηκε το 1981 με την επωνυμία «Ελληνική
Αγγειοχειρουργική Εταιρεία», με έδρα την Αθήνα και
μετά από ενέργειες της το 1989 καθιερώθηκε η Αγγειοχειρουργική ως αυτοτελής ιατρική ειδικότητα στην
Ελλάδα. Σήμερα αριθμεί πάνω από 300 μέλη, όλα ιατροί
αγγειοχειρουργοί.
Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή του
κλάδου της Αγγειοχειρουργικής στην Ελλάδα με την
οργάνωση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων καθώς και η έγκυρη ενημέρωση του κοινού και των
ασθενών για τις αγγειακές παθήσεις
Είναι μέλος διεθνών οργανώσεων.
Πληροφορίες στο www.vascularsociety.gr
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ΣΤΙΒΟΣ
Εκτός Παγκοσμίου
η Παπαχρήστου
Ατυχη στάθηκε η Βούλα Παπαχρήστου, που τελικά
θα χάσει το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
στίβου της Ντόχα (27/9 - 6/10), λόγω τραυματισμού
στον αχίλλειο τένοντα. Η αθλήτρια του τριπλούν,

στην οποία βασίζονταν πολλές ελπίδες της ελληνικής αποστολής για διάκριση, ένιωθε αρκετές ενοχλήσεις το προηγούμενο διάστημα και η κατάστασή
της επιδεινώθηκε τις τελευταίες ημέρες. Η εξέταση
από τον γιατρό της ομοσπονδίας Διονύση Χίσσα
αποκάλυψε το μέγεθος του προβλήματος και η Παπαχρήστου υποχρεώθηκε να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία. Τον τελευταίο χρόνο είχε πανηγυρίσει δύο
μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Χρυσό στο
Βερολίνο, σε ανοιχτό στίβο, και ασημένιο σε κλειστό τον περασμένο χειμώνα.
Nίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ

Εκτός βάθρου η Εθνική πόλο νέων γυναικών
Στην 4η θέση έμεινε η Εθνική πόλο
νέων γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Πορτογαλία, καθώς ηττήθηκε 9-8 από την
Ιταλία στον μικρό τελικό και τερμάτισε 4η. Σε κάθε περίπτωση πάντως
η πορεία των νεαρών αθλητριών της
Εθνικής μέχρι την τετράδα, ανάμεσα
σε μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος, αποτιμάται ιδιαίτερα επιτυχημένη.
Στον μικρό τελικό οι Ελληνίδες παίκτριες εμφανίστηκαν κουρασμένες
από την προσπάθεια που έκαναν
στον ημιτελικό με τη Ρωσία, όπου
ηττήθηκαν 16-9, εντούτοις τα έδω-

ρουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 3-6, 6-8, 8-9

σαν όλα για το μετάλλιο. Μετά από
τον αρχικό αιφνιδιασμό (4-1 οι Ιταλίδες στο πρώτο οκτάλεπτο) πραγματοποίησαν αντεπίθεση διαρκείας και
μείωσαν στο γκολ στην τρίτη περίοδο (6-5), χωρίς όμως να καταφέ-

Ελλάδα: Κοτσιώνη, Κατσιμπρή,
Λούδη, Ελληνιάδη 2, Πρωτοπαπά 1,
Μαστρόκαλου, Νίνου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κοκκινάκη, Δούλη, Κοντονή 1, Κανετίδου 2, Αρχοντάκη.
Ιταλία: Ζανέτα 2, Ρεπέτο 2, Κοτσιέρε 3, Αμαντέο 1, Κολέτα 1.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η
Ρωσία, νικώντας 11-5 την Ολλανδία
στον μεγάλο τελικό.
Nίκος Γεωργόπουλος

Διακρίσεις στο 52ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα
Ιστιοπλοΐας για τους αθλητές του ΝΑΟΒ
Σπουδαίες διακρίσεις για τους
αθλητές του ΝΑΟΒ στο 52th
BALKAN
SAILING
CHAMPIONSHIP που διεξήχθη στην πόλη
Τίβατ του Μαυροβουνίου 6-11 Σεπτεμβρίου 2019
Συγκεκριμένα ο αθλητής της αγωνιστικής ομάδας optimist του ΝΟΒ,
Ιωάννης Τουρνής, κατέκτησε στην
κατηγορία optimist την 3η θέση
στα U12 και τη 17η θέση στη γενική κατάταξη αγοριών.
Επίσης στην κατηγορία LASER
RADIAL ο αθλητής, Νικόλαος
Γκιώνης κατέκτησε τη 2η θέση
στην κατηγορία νέων και την 3η

θέση στη γενική κατάταξη.
Τους αξίζουν συγχαρητήρια για τις
εξαιρετικές οι επιδόσεις τους σε

«Πρόγραμμα Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους» στο
Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκόπουλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,
ανακοινώνουν την έναρξη του «Προγράμματος Αθλητισμός
και Πολιτισμός για Όλους» και προσκαλεί σε εγγραφές.
Κατά τη νέα περίοδο θα λειτουργήσουν όλα τα αγαπημένα
και δημοφιλή Τμήματα της περσινής περιόδου, ενώ προστίθεται για πρώτη φορά τμήμα kid aerobic.
Θα πραγματοποιηθούν Παιδικά Τμήματα (που απευθύνονται σε συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών):
Kαι πολλά και ενδιαφέροντα Τμήματα Ενηλίκων
Οι εγγραφές ξεκινάνε την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

διεθνές επίπεδο και στους προπονητές τους Πάχο Παπαστεφάνου
και εώργιο Φλωρίδη αντίστοιχα.

και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ θα τηρηθεί αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας. Για το λόγο αυτό, προσκαλούμε όλους όσοι
επιθυμούν την συμμετοχή τους να σπεύσουν να εγγραφούν πριν οι θέσεις εξαντληθούν.
Για τα Τμήματα του Μαρκοπούλου: εγγραφές θα πραγματοποιούνται από την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου έως και την
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου και ώρες 9:00 έως 17:00, στο
Κλειστό Στάδιο Μαρκοπούλου (31ο χλμ. λεωφ. Αθηνών –
Λαυρίου, τηλ: 22990-22815).
Για τα Τμήματα του Πόρτο Ράφτη: εγγραφές θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου και ώρες 9:00 – 17:00, στον
Δημοτικό Πολυχώρο (δίπλα στο Δημοτικό Υποκατάστημα
Πόρτο Ράφτη, τηλ. 22990-78015).
Εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις, οι εγγραφές θα συνεχιστούν καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς, στη Γραμματεία
του Προγράμματος, στο Κλειστό Στάδιο Μαρκοπούλου.

Το κόστος εγγραφής παραμένει 5 ευρώ, όπως και το
μηνιαίο χρηματικό αντίτιμο 5€ για την συμμετοχή σε
κάθε Τμήμα.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
SUPER LEAGUE 1
«Απέδρασε» ο ΠΑΟΚ «εκτόξευση» για τον Αρη
Η «απόδραση» του ΠΑΟΚ από το Περιστέρι, η εντυπωσιακή
επανεκκίνηση του Αρη κόντρα στον Παναθηναϊκό και οι
νέες νίκες της Ξάνθης και του ΟΦΗ ήταν τα αποτελέσματα
που ξεχώρισαν στην 3η αγωνιστική της Super League 1. Στα
αξιοσημείωτα και η ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί του
Βόλου, με τους «ερυθρόλευκους» να εμφανίζονται πανέτοιμοι για τη μάχη του Champions League.
Η καλύτερη αναμέτρηση της αγωνιστικής έγινε στο Περιστέρι, όπου ο ΠΑΟΚ πήρε σημαντικότατο «διπλό» 3-2 επί
του Ατρόμητου. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο
πρώτο μέρος και προηγήθηκαν 2-0 (Ακπόμ 17', Μάτος 22'),
στην επανάληψη όμως οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση μέσα σε λίγα λεπτά, με σκόρερ τον Βέλλιο (46', 52').
Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη στις καθυστερήσεις (94') με γκολ του
Κρέσπο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια στιγμή αδράνειας
στην άμυνα του Ατρόμητου. Λίγο πριν είχε ακυρωθεί από
το VAR πανομοιότυπο γκολ του Βαρέλα ως οφσάιντ, ενώ
κάτι ανάλογο συνέβη και για τους γηπεδούχους στα πρώτα
λεπτά (3') όταν ο Γούτας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Παρότι ακόμα βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή (υπηρεσιακός ο Μιχάλης Τερζής), ο Αρης άφησε πίσω του το
άσχημο ξεκίνημα και έφτασε σε επιβλητική νίκη 4-0 επί του
Παναθηναϊκού. Οι Θεσσαλονικείς ήταν καταιγιστικοί, εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα τραγικά λάθη στην άμυνα των
«πρασίνων» και πήραν τους τρεις βαθμούς με σκόρερ τους
Φετφατζίδη (20'), Βέλεθ (43'), Ντιγκινί (53') και Ιντέγε (64').
Ο δε Παναθηναϊκός έμεινε στον ένα βαθμό σε τρεις αγωνιστικές, το κλίμα στην ομάδα είναι βαρύτατο και τις επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις.
Συνέχεια στο εντυπωσιακό της ξεκίνημα έδωσε η Ξάνθη.
Νίκησε και τον Αστέρα Τρίπολης, με 2-1 στην έδρα της
(Τζουρίσκοβιτς 19', Στουργκεόν 55' - Φερντάντεζ 58'), και
παραμένει αήττητη και στην κορυφή της βαθμολογίας.
Σε άριστη κατάσταση ενόψει της πρεμιέρας για τον όμιλο
του Champions League με αντίπαλο την Τότεναμ εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός, συντρίβοντας 5-0 τον Βόλο στο Φάληρο (Γκιγιέρμε 12', Ελ Αραμπί 71', Γκερέρο 79',
Βαλμπουενά 84', Σουντάνι 94') και κάνοντας το 3/3 στο
πρωτάθλημα.
Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Λιβάγια έφτασε στη
δεύτερη νίκη της, με 2-0 επί της Λαμίας (Πλιάτσικας αυτογκόλ 37', Βράνιες 45'). Με «φόρα» από το «διπλό» στο ΟΑΚΑ
επί του Παναθηναϊκού, ο ΟΦΗ πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, με 3-1 επί του Παναιτωλικού στο Ηράκλειο
(Τσιλιανίδης 54', 86', Μάνος 61' - Μόραρ 69').
Τέλος, το γκολ του Μαξίμοβιτς στο 55' ήταν αρκετό για τον
Πανιώνιο ώστε να επικρατήσει της ΑΕΛ στη Νέα Σμύρνη.
Bαθμολογία: Ολυμπιακός 9, ΠΑΟΚ 9, Ξάνθη 9, ΟΦΗ 7, ΑΕΚ 6,
Βόλος 6, Αρης 4, Ατρόμητος 2, Λαμία 2, ΑΕΛ 1, Παναθηναϊκός
1, Αστέρας Τρίπολης 0, Παναιτωλικός 0, Πανιώνιος -3.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΟΤΕΝΑΜ 2-2
Ξεκίνημα με θετικό βαθμό
Θετικό ήταν το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στον 2ο όμιλο
του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν όρθιοι
στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στην Τότεναμ, με
την οποία ήρθαν ισόπαλοι 2-2 για την 1η αγωνιστική. Ο
Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει 2-0 από την περσινή φιναλίστ
και ιδιαίτερα φιλόδοξη και φέτος αγγλική ομάδα, έδειξε
όμως χαρακτήρα και απέσπασε πολύτιμο βαθμό για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε καλύτερα και πιέζοντας από
αριστερά είχε δοκάρι με τον Γκιγιέρμε στο 16', ενώ γενικότερα είχε τον έλεγχο του αγώνα. Η Τότεναμ όμως ήταν που
άνοιξε το σκορ. Στο 26' ο Κέιν κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μεριά μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και το
εκτέλεσε εύστοχα ο ίδιος. Λίγα λεπτά αργότερα (30') οι Αγγλοι έκαναν και το 2-0, με γκολ του Λούκας Μόουρα μετά
από σουτ έξω από την περιοχή.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αυστραλία, Σερβία, Τσεχία,
ΗΠΑ, Πολωνία, Λιθουανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρωσία, Βραζιλία,
Βενεζουέλα, Πουέρτο Ρίκο, Δομινικανή Δημοκρατία, Νιγηρία, Γερμανία, Νέα Ζηλανδία, Τυνησία, Καναδάς, Τουρκία,
Ιράν, Κίνα, Μαυροβούνιο, Νότια Κορέα, Αγκόλα, Ιορδανία,
Ακτή Ελεφαντοστού, Σενεγάλη, Ιαπωνία, Φιλιππίνες.

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
«Χάλκινοι» οι Γάλλοι
Ο Ολυμπιακός «συνήλθε» γρήγορα και εκμεταλλευόμενος
τους χώρους που άφηνε η Τότεναμ, λόγω πίεσης ψηλά, ξαναμπήκε στο ματς με γκολ του Ποντένσε στο 44'. Η «ερυθρόλευκη» επιστροφή ολοκληρώθηκε στο 54', όταν ο
Βαλμπουενά κέρδισε πέναλτι από τον Βερτόνχεν, το εκτέλεσε εύστοχα και ισοφάρισε. Μετά τη συμπλήρωση μίας
ώρας αγώνα η Τότεναμ άσκησε πιο έντονη πίεση, χάρη και
στην είσοδο του Σον, ωστόσο οι γηπεδούχοι άντεξαν, με
τον Σα να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις.
Ολυμπιακός: Σα, Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, Μεριά, Τσιμίκας,
Γκιγιέρμε, Μπουχαλάκης, Ποντένσε, Βαλμπουενά (69' Μπενζιά), Μασούρας (78' Ραντζέλοβιτς), Γκερέρο (89' Ελ Αραμπί).
Τότεναμ: Γιορίς, Γουίνκς, Ντέιβις, Αλντερβάιρελντ, Βερντόνχεν, Ντομπελέ (62' Σισοκό), Ερικσεν, Σάντσες, Μόουρα
(76' Λαμέλα), Ντέλε Αλι (72' Σον), Κέιν.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
Επιστροφή της Ισπανίας στην κορυφή
Τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο μπάσκετ σε διεθνές επίπεδο επιβεβαίωσε η Ισπανία, νικώντας 95-75 την Αργεντινή
στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας και κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Οι Ιβηρες
στέφθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές για πρώτη φορά μετά
το 2006, όταν νίκησαν την Ελλάδα στον τελικό του Μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας, και για δεύτερη φορά συνολικά,
ενώ πρόκειται για το 11ο μετάλλιο που κατακτούν τα τελευταία 13 χρόνια σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις και
19ο συνολικά, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν την πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή ομάδα. Για την Αργεντινή ήταν ο τρίτος τελικός στη διοργάνωση και το δεύτερο ασημένιο
μετάλλιο που κατακτά (έχει και ένα χρυσό).
Ισπανία: Μπεϊράν, Κλαβέρ 2, Κολόμ, Ρούντι 11, Χουάντσο
Ερνανγκόμεθ 11, Γουίλι Ερνανγκόμεθ 11, Γιουλ 15, Οριόλα
6, Ραμπασέδα, Ρίμπας 5, Ρούμπιο 20, Γκασόλ 14.
Αργεντινή: Μπρουσίνο 8, Καφάρο, Καμπάσο 11, Ντεκ 24,
Ντέλια 2, Φιέλερουπ, Γκαλίτσι, Γκαρίνο, Λαπροβίτολα 17,
Ρεντίβο 3, Σκόλα 8, Βιλντόζα 2.

Την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Γαλλία,
νικώντας 67-59 την Αυστραλία στον μικρό τελικό, έναν από
τους πλέον συναρπαστικούς σε εξέλιξη που έχουν γίνει σε
διεθνή διοργάνωση τα τελευταία χρόνια, με τις δύο ομάδες,
παρά την απογοήτευση από τις ήττες τους στους ημιτελικούς, να παλεύουν μέχρις εσχάτων για μια θέση στο βάθρο.
Οι Αυστραλοί ξεκίνησαν καλύτερα (16-11 στο 10') και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι 30-21. Στην επανάληψη οι
Γάλλοι «ξύπνησαν», βελτίωσαν την άμυνά τους και με
μπροστάρηδες τον Μπατούμ, Ντε Κολό και Αλμπισί «προσπέρασαν» με 46-40 στο 30'.

ΕΥΡΩΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 2019
Πρόκριση... μέσω Ρουμανίας για Εθνική
Με ιδανικό τρόπο τελείωσε η περίπου 24ωρη αναμονή της
Εθνικής ομάδας βόλεϊ, η οποία χάρη στο «δώρο» της Ρουμανίας πανηγύρισε την πρόκριση στους «16» του Ευρωβόλεϊ. Στον τελευταίο αγώνα του 1ου ομίλου, η Ρουμανία
νίκησε την Πορτογαλία με 3-1 σετ, ακριβώς το σκορ που
ήθελε η Ελλάδα μετά την ήττα από τους Πορτογάλους.
Με το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε τριπλή ισοβαθμία στην
4η θέση ανάμεσα σε Ελλάδα, Πορτογαλία και Ρουμανία, με
καθεμιά να έχει από 1 νίκη, 5 ήττες και 5-13 σετ. Ετσι η διαφορά κρίθηκε στη διαφορά των πόντων και εκεί η ελληνική
ομάδα βρέθηκε να υπερτερεί για μόλις έναν.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Τα λάθη κόστισαν στην Κελαϊδίτη
Πρόωρο τέλος πήρε η προσπάθεια της Ελένης Κελαϊδίτη
για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής στο Μπακού και για τη διεκδίκηση της πρόκρισης
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, αφού
έμεινε εκτός τελικού στο σύνθετο ατομικό. Αιτία αποτέλεσαν τα λάθη και μάλιστα στο δυνατό της όργανο, τις κορίνες, κατά τη διάρκεια του τελευταίου σκέλους του
προκριματικού, που θα καθόριζε την 24άδα του τελικού.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Στην 11η θέση η Ελλάδα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ - ΠΑΓΚΟΣΜIO RSX
Με επταμελή αποστολή η Ελλάδα

Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου οριστικοποιήθηκε και η γενική κατάταξη των ομάδων που πήραν μέρος
σε αυτό. Η Ελλάδα, που έφτασε μέχρι τους «16» της διοργάνωσης, κατέλαβε την 11η θέση σε σύνολο 32 ομάδων.
Αναλυτικά η κατάταξη:

Με επτά αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η ελληνική ιστιοπλοΐα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX ανδρών,
γυναικών, νέων ανδρών, νέων γυναικών, εφήβων και νεανίδων, που θα διεξαχθεί στο Τόρμπολε της Ιταλίας από 22
έως 28 Σεπτέμβρη.

ΕΒΔΟΜΗ
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 ÄËÄÎ¿Ã
Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

Mια ανθρωπολογική και κοινωνικο-ψυχολογική ανάλυση του
φαινομένου της θρησκείας και της θρησκευτικής πίστης,
στο πλαίσιο πάντα της θεωρίας της εξέλιξης και των πορισμάτων της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 272, Τιμή διάθεσης 10€

Αστρολογία και αποκρυφισμός
Μία κριτική στον ανορθολογισμό
και στον σκοταδισμό
Δημήτρης Τσαρδάκης

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ

Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι
Δεν πρόκειται για μία ακόμη έκδοση του γνωστού έργου. Όλο το έργο σχολιάζει επανειλημμένα και επί
σειρά ετών – από όταν ήταν Στρατηγός, Ύπατος, Αυτοκράτορας ή εξόριστος – ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Αυτή είναι η σημαντική ιδιαιτερότητα της παρούσας έκδοσης. Ο Ναπολέων είναι κοντά μας – μόλις 200
χρόνια – και κοντά στις πρακτικές και τις αντιλήψεις της σύγχρονης πολιτικής.
Σημείωση: Κυκλοφορεί και σε ειδική, συλλεκτική, περιορισμένη αριθμητικά, δερματόδετη έκδοση.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού

Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση
του καπιταλισμού

Δημήτρης Τσαρδάκης

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης: 20€, συλλεκτική δερματόδετη έκδοση 50€

H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογενετικών και ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέτειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του καπιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

Μια γνωσιολογική μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κατανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η επιστατούσα. Είναι μια υπομονετική διαδρομή σε όλο το πλάτος της
φιλοσοφίας, που εξηγεί πώς οι δύο βασικές συνιστώσες της
ύπαρξης, η ιδεαλιστική και η υλιστική, διαπερνούν με συνέπεια
ολόκληρο το φιλοσοφικό οικοδόμημα και πώς ο διαλεκτικός
συγκερασμός των δύο κύριων φιλοσοφικών σχολών εδραιώνει
ορθότερα τη γνώση και βελτιώνει πρακτικά τη ζωή.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 640, Τιμή διάθεσης 25€

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Βούλα, Παπάγου 6, 16673 • Τηλ: 210 89 59 004, Κιν: 6937 15 30 52 • Fax: 210.96.58.9498 • E-mail press@ebdomi.com
KAI ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:
Θ. Κουμπούρας - Ε. Γκερέκου, Ποσειδώνος 12, Βούλα
Σπύρος Προβιδάς, Βασ. Παύλου 65Α, Βούλα
Ιανός α.ε., Σταδίου 24, Αθήνα
Τσάνας - Δημόπουλος ο.ε., Μαυρομιχάλη 1, Αθήνα
Σπανός Κώστας - Βιβλιοφιλία, Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα

