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Μόριας ...επιτίμιον
Η αθρόα λαθραία μετανάστευση
είναι εισβολή
Στο ...προφητικό άρθρο της περασμένης εβδομάδας, «Μόριας ...εγκώμιον», εγκωμιάστηκα από πολλούς αναγνώστες ποικιλοτρόπως. Ξεχωρίζω τη
θετική κριτική του «καθ᾽ ύλην» αρμόδιου πανεπιστημιακού δάσκαλου Θ. Γεωργίου που θεώρησε,
κατά την έκφρασή του, ότι «έριξα το βέλος μου στο
κέντρο του στόχου του προβλήματος».
Μου θύμισε τα νιάτα μου, όταν ο εργοδότης μου,
μεγάλης τεχνικής εταιρίας, με χαρακτήριζε “fleche
d’or” (χρυσό βέλος)! “Δοξάστε με”, που έλεγε ο
Χάρι Κλιν.
Μετά τη φυσική ικανοποίηση που σου προσφέρει η
επιβράβευση μιας προσπάθειας και η δυστυχής
επιβεβαίωση των προβλέψεων κρίσης που
ήρθε δυο μέρες μετά, με
την πυρκαϊά που ξέσπασε στη Μόρια και τον
τραγικό θάνατο μιας μητέρας κι ενός βρέφους,
έρχεται το δυσβάστακτο
βάρος της περαιτέρω
Κώστας Βενετσάνος υπεύθυνης διερεύνησης
του μεταναστευτικού –
προσφυγικού προβλήματος που ταλανίζει ιδιαίτερα
τη χώρα μας.
Στο παρόν άρθρο, θα εστιάσω τη σύντομη, όσο
μπορώ, διερεύνηση της μεταναστευτικής πλημμυρίδας στις συνέπειες της μετοικεσίας εκατοντάδων χιλιάδων, προς το παρόν, μεταναστών και
προσφύγων από την εγγύς και μέση Ανατολή και
πάρα πέρα και την Αφρική.
Πρωτίστως όμως ας ανατρέξουμε στους ορισμούς,
για να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. «Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις», που έλεγε ο Αντισθένης1. Αν δεν γνωρίζουμε το νόημα των
λέξεων (το σημαινόμενο), αν δεν γνωρίζουμε τι σημαίνουν, άλλα θα λέμε και άλλα θα εννοούμε, ενώ
ο δέκτης (ο συνομιλητής, ο ακροατής ή ο αναγνώστης, άλλα θα λαμβάνει και άλλα θα καταλαβαίνει.
Μετανάστης λοιπόν είναι ο μετοικών – που αλλάζει
τόπο κατοικίας (Μετοικεσία). Ο αποδημών. Νόμιμος, αν έχει ακολουθήσει
Συνέχεια στη σελ. 2
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ΕΒΔΟΜΗ

Μόριας ...επιτίμιον
Συνέχεια από τη σελ. 1
τη διαδικασία που ορίζουν οι διεθνείς συνθήκες και οι
αρχές του τόπου προορισμού, κατόπιν αιτήσεώς του.
Παράνομος δε, εάν έχει παρακάμψει αυτές τις διαδικασίες και έχει εισέλθει στην επικράτεια κρυφά – λαθραία
και επομένως είναι λαθρομετανάστης.
Σημείωση: Το «επιχείρημα» των καλοπροαίρετων «προοδευτικών» - ανθρωπιστών είναι πως «δεν υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι». Βεβαίως και δεν υπάρχουν·
συμφωνούμε Παρανόμως όμως εισερχόμενοι, κρυφά –
λαθραία υπάρχουν και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται λαθρομετανάστες. Όπως λέμε λαθρεπιβάτες, λαθραναγνώστες, λαθρέμποροι κ.λπ.
Αν τώρα ο μέτοικος αυτός, ο μετανάστης εισέλθει
κρυφά και κυρίως βιαίως λέγεται εισβολέας! Άλλη είναι
η περίπτωση του πρόσφυγα, του ανθρώπου εκείνου που
προσφεύγει σε μια ξένη χώρα ως ικέτης για να γλυτώσει
από κάποιον μεγάλο κίνδυνο – πολέμου, εμφύλιας ή
θρησκευτικής σύγκρουσης πολιτικών και κοινωνικών
διώξεων ή και φυσικών καταστροφών κ.λπ.
Στη δευτερογενή μετανάστευση, όπου οι μετανάστες εισέρχονται σε έδαφος που προϋπάρχει εγχώριος πληθυσμός, ακολουθεί(;) κοινωνική προσαρμογή στον εγχώριο
πολιτισμό και συνακόλουθη ενσωμάτωση και αφομοίωση
με τον εγχώριο πληθυσμό, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε διαφορετική περίπτωση αν υπάρχει διαφορετικός πολιτισμός και κουλτούρα δημιουργείται εύλογη
αντίσταση του εγχώριου πληθυσμού στην εισαγωγή
νέων ηθών και αντιλήψεων οπότε η εισροή μεταναστών
μετατρέπεται σε βίαια γιατί η προσπάθεια των εισβολέων – αν δεν είναι άμεση υποβόσκει και μεσομακροπρόθεσμα – καταλήγει σε εκτοπισμό, καταπίεση ή και
εκμηδενισμό των ασθενέστερων και ανεκτικών πληθυσμών2, συνήθως των εγχώριων, ιδίως όταν η εισβολή
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έχει τη μορφή πλημμυρίδας αλλοδαπών εισβολέων – μεταναστών, όπως στην περίπτωσή μας, όπου οι κακοί,
άπληστοι και φιλόδοξοι γείτονές μας, έχουν μαι πρώτη
και πανέτοιμη εφεδρεία 5 εκατομμυρίων μουσουλμάνων
Αφγανών, Πακιστανών, Σύριων κλπ.

«Μα οι άνθρωποι είναι πρόσφυγες με γυναίκες και παιδιά». Κατ’ αρχήν σήμερα, οι περισσότερες γυναίκες
είναι μάχιμος πληθυσμός, όπως και τα «παιδιά» της
μέσης εφηβικής ηλικίας. Η «εξέγερση» στη Μόρια, 200
– 300 νέων στις αρχές Σεπτεμβρίου ήσαν «παιδιά» 15
έως 20 ετών. Στις στάσεις και στις μάχες, οι «αναλώσιμοι» δεν χρειάζεται να είναι ώριμοι ψυχοπνευματικά.
Τόλμη χρειάζεται και αυτή τη διαθέτουν τα «παιδιά» σε
υπερθετικό βαθμό.
Στην περίπτωση των μεταναστών δεν χρειάζονται
όπλα, (που προτείνουν μερικοί θερμόαιμοι). Παρέταξε
εσύ όχι αστυνομικούς και ΜΑΤ, αλλά στρατό και τανκς
απέναντι σε «παιδιά» και κυρίως σε γυναίκες με βρέφη
και νήπια στην αγκαλιά, να δούμε ποιος θα βγει νικητής.
Κι αν είσαι τόσο βάρβαρος και θολωμένος ώστε να τους
χτυπήσεις, τότε έχεις χάσει οριστικά τη μάχη!
(Το 1821 είχε μεταστραφεί προς στιγμήν η κοινή γνώμη
των Δυτικο-Ευρωπαίων κατά των Ελλήνων, γιατί στην
άλωση της Τρίπολης σκότωσαν γυναικόπαιδα Τούρκων.
“Ευτυχώς”, ακολούθησε η καταστροφή της Χίου από
τους Τούρκους και τους ξανακερδίσαμε). Ύστερα το
πλέγμα των διεθνών συνθηκών (Δουβλίνο ΙΙ κ.λπ.) είναι
τέτοιο, ώστε θα βρεθούμε κατηγορούμενοι.

Ωρολογιακή βόμβα οι Μουσουλμάνοι
μετανάστες - Εισβολείς
Φανταστείτε τον εαυτό σας, μαζί με άλλους χίλιους Έλληνες πολίτες σ’ ένα νησί μαζί με 12.000 μουσουλμάνους ΑφροΑσιάτες. Ούτε “μίνι φούστα” θα τολμούσατε
να βάλετε, ούτε το σταυρό σας να κάνετε! (Εξάλλου μην
ξεχνάτε τον Αρχιεπίσκοπο, όταν επισκέφθηκε το Κ.Υ.Τ.
της Μόριας ΔΕΝ φορούσε τον συνήθη μεγαλόσταυρο.
Άρα, δεν υπερβάλλω. Κι όταν αναφέρομαι στους μουσουλμάνους δεν εννοώ κάτι υποδεέστερο ή κακό, αλλά
έντονα διαφορετικό!
ΠΡΟΤΑΣΗ: (κι ας μου πουν ό,τι θέλουν). Να μεταφερθούν τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπως ονομάζονται, - προσφύγων και μεταναστών - σε ακατοίκητα
νησιά και περιοχές, καθώς και σε παροπλισμένα επιβατηγά πλοία. Κι αυτό μετά από συμφωνία με Ε.Ε. και
Ύπατη Αρμοστία, ΟΗΕ ότι θα αναλάβουν ΟΛΟ το “οικονομικό βάρος, και αφού ταυτοποιηθούν, θα προωθούνται
ταχύτατα και θα διαχεέονται στις χώρες της Ε.Ε. και των
ΗΠΑ, ανάλογα με τις δυνατότητες και τη βαρύτητα ευθύνης τους για το μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα. Ο προκαλών το πρόβλημα το υφίσταται και το
επιλύει! (κατά το “ο ρυπαίνων πληρώνει” της Ε.Ε.).
Αν δεν γίνει αυτό, σε λίγα χρόνια θα επέλθει, σε συνδυασμό με το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, χωρίς
να μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλοίωση του πληθυσμού μας, διάβρωση και υποβάθμιση του πολιτισμού
μας και ουσιαστικός εξανδραποδισμός των Ελλήνων.

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

Νομικό και ιστορικό πλαίσιο
του προσφυγικού
Για να δούμε εν τάχει το θέμα του προσφυγικού: Για τον κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙ (καν/σμός 343/2003, της Ε.Ε.) που υπερψήφισε ο Σημίτης αβασάνιστα, το 2003, λίγο – πολύ έχετε
ακούσει. Η χώρα πρώτης υποδοχής υποχρεούται να παράσχει
άσυλο, σύμφωνα και με τις επιταγές της Ύπατης Αρμοστίας
του ΟΗΕ, κι αν προωθήσει ή μόνοι τους προωθηθούν σε άλλες
χώρες της Ε.Ε., επαναπροωθούνται στη χώρα πρώτης υποδοχής· στην Ελλάδα! Είμαστε καλά; Αυτό πρέπει ν’ αναθεωρηθεί
αμέσως. Όπως πρέπει ν’ αναθεωρηθεί πάραυτα και το θέμα των
οικονομικών ενισχύσεων μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Εδώ έχει δίκιο ο Ερντογάν. Η Ε.Ε. έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ΜΚΟ (Μεγάλη ΚΟμπίνα) απ’ ότι στις
κυβερνήσεις των κρατών που την συνθέτουν!
Πάμε στην Ύπατη Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
(UNHCR): Ιδρύθηκε το 1950 από τη Γ. Συν. του ΟΗΕ. Η έδρα
της είναι στη Γενεύη της Ελβετίας. Στη σχετική διακήρυξη
(25.7.1951) τονίζει: σκοπός της Ύπατης Αρμοστίας «είναι να
διασφαλίσει σε κάθε άτομο το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και
να βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα, με την προοπτική του
εθελοντικού επαναπατρισμού, ή της τοπικής ένταξής του στη
χώρα ασύλου, ή της μετεγκατάστασης σε Τρίτη χώρα». Αυτό
το τελευταίο καταστρατηγείται κατάφωρα με την παραπάνω
συνθήκη, το Δουβλίνο ΙΙ, που επιβάλλει την επαναπροώθηση
στη χώρα πρώτης υποδοχής που του παρέσχε και άσυλο. Τα
συμφέροντα είναι και καλά!
Επίσης, αυτός ο «εθελοντικός» επαναπατρισμός στη χώρα
προέλευσης όταν αποκατασταθεί η ηρεμία είναι ακατανόητος.
Έπρεπε κατά την άποψή μου να είναι υποχρεωτικός, εκτός ειδικών περιπτώσεων (γάμου, δεύτερης γενιάς, συναίνεσης της
χώρας φιλοξενίας κ.λπ.).
Γιατί ιδρύθηκε άραγε αυτή η «Ύπατη Αρμοστία» σε μια περίοδο
σχετικής ειρήνης κι αφού είχε λήξει ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος;
Είχε αρχίσει ο «ψυχρός πόλεμος» με τη «Σοβιετική Ενωση»,
είχε υψωθεί το «σιδηρούν παραπέτασμα», είχαν αρχίσει οι αποδράσεις των αντιφρονούντων από τις χώρες του Συμφώνου της
Βαρσοβίας κι έπρεπε να τους υποδεχθούν ως καλούς πληροφοριοδότες και πρεσβευτές δυσφήμισης του σοσιαλιστικού καθεστώτος. Ήταν μέσα στο «παιχνίδι» των ΗΠΑ στη διεθνή
σκακιέρα, κι ακόμη ήταν χρήσιμη η μετανάστευση-προσφυγιά,
ως εργαλείο «διάσπασης των εθνών» όπως λέει ο γνωστός μας
διπλωμάτης Robert Cooper3, αφού εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν ως «εργαλείο, πολλαπλές επιδιώξεις, όπως την αλλοίωση των πληθυσμών, την αλλαγή της ψυχοσύνθεσης των λαών
και την μετατροπή τους από συνθετικά κύτταρα των μεγάλων
και δυναμικών κοινωνικών οργανισμών, των εθνών, σε μεμονωμένες μονάδες ιδιωτών (idiots) φθηνών παραγωγών και αλόγιστων και κατευθυνόμενων καταναλωτών.
Αλλά ο χώρος μου εξαντλήθηκε παραμένοντας πάλι ελλιπής. Γνωρίζοντας ότι ελάχιστα προσέφερα στους εκλεκτούς αναγνώστες που μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν
ένα άχαρο, κουραστικό, αιρετικό, αλλά αληθινό και τεκμηριωμένο, όπως πάντα, κείμενο, είμαι πεπεισμένος, πως ο
προβληματισμός των αναγνωστών θα καλύψει τα αναπόφευκτα κενά του πονήματος.
―――――
1. Αντισθένης: Αθηναίος κυνικός φιλόσοφος (445-365 π.Χ.) μαθητής του Γοργία και του Σωκράτη
2. R.-G. Latham: «Ο άνθρωπος και οι μεταναστεύσεις του», Λονδίνο 1851,
σελ. 155-6, Λεξ. Κοινωνικών Επιστημών Unesco, τομ.2 σ. 555.
3. R. Cooper: «Η Διάσπαση των Εθνών», εκδ. ΚΕΔΡΟΣ (Ο R. Cooper διετέλεσε επί 20ετία σχεδόν, μέχρι πέρυσι, Γεν. Δ.ντης του Γραφείου του Συμβουλίου της Ε.Ε. σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικοστρατιωτικών
υποθέσεων.
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“Όταν η Κάλλας συνάντησε
τη Μονρόε ”
των Δανάης Σταματοπούλου και Αναστασίας Τζελέπη
Μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία η παράσταση “Όταν η
Κάλλας συνάντησε τη Μονρόε” ανεβαίνει και πάλι στη
σκηνή του Θεάτρου Άλφα για 10 μόνο παραστάσεις.

Εκείνη έμεινε στην ιστορία για τη φωνή της.
Εκείνη η άλλη έμεινε στην ιστορία για την ομορφιά της.
Εκείνη φορούσε συνήθως ένα μαύρο φουστάνι.
Εκείνη η άλλη φορούσε συνήθως ένα άσπρο φουστάνι.
Εκείνης το πραγματικό όνομα ήταν Μαρία Άννα Σοφία Καικιλία - Καλογεροπούλου.
Εκείνης της άλλης το πραγματικό όνομα ήταν Νόρμα Τζιν
Μόρτενσον.

Εκείνη έκανε καριέρα με το όνομα Μαρία Κάλλας και εκείνη
η άλλη με το όνομα Μέριλιν Μονρόε.
Εκείνες συναντήθηκαν μόνο μια φορά από κοντά. Και αυτή
είναι η δεύτερη.
Λίγα γνωρίζουμε για το τι κουβέντες αντάλλαξαν, εάν αντάλλαξαν, οι δυο τους εκείνο το βράδυ. Όμως σε αυτή τη
συνάντηση θα τα πουν όλα. Δυο γυναίκες, δυο πραγματικά
σύμβολα, δυο σταρ, που έγραψαν ιστορία, που απασχόλησαν, που ενόχλησαν, που αδικήθηκαν, που εκθειάστηκαν,
που έζησαν με φως και σκοτάδι, που πέθαναν με φως και
σκοτάδι, συναντιούνται χωρίς να το θέλουν...
Μια κωμικοτραγική συνάντηση δυο γυναικών που μοιάζουν
να μην έχουν τίποτα να πουν και θα πουν τα πάντα. Θα συναντηθούν, θα μιλήσουν, θα εξομολογηθούν, θα τσακωθούν,
θα φωνάξουν, θα κλάψουν, θα γελάσουν.
Ένα μπαρ αποτελεί το νέο σημείο συνάντησής τους.
Δυο γυναίκες που δεν συναντήθηκαν ποτέ ουσιαστικά,
πραγματοποιούν την συνάντηση που «όφειλε» η μία στην
άλλη. Μια συνάντηση που «όφειλαν» στις ιστορίες τους.
Μια απόπειρα καταγραφής της ψυχοσύνθεσης δύο μεγάλων σταρ, μέσα από μια φανταστική συνάντηση, φωτίζοντας περισσότερο την κάτω από τα ρούχα και πίσω από τα
φώτα πλευρά τους.
Παραστάσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00
Θέατρο Άλφα
28 Οκτωβρίου 37 (Πατησίων) Αθήνα, τηλ. 21 0523 8742
Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ (προπώληση) / Ταμείο: 12 ευρώ (ταμείο), 10 ευρώ (ΑΜΕΑ, φοιτητικό, ανέργων)

ΕΒΔΟΜΗ

ΓΙΟΡΤΗ των ΠΟΥΛΙΩΝ 2019:
Γιορτάζοντας τη φθινοπωρινή μετανάστευση
στον Υγρότοπο Βραυρώνας
Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου και
ώρες 10:00-14:00, η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία προσκαλεί
στην προστατευόμενη περιοχή του
υγροτόπου της Βραυρώνας, όπου
βρίσκουν καταφύγιο περισσότερα
από 230 είδη πουλιών, για
μια ξεχωριστή ημέρα στη
φύση με παρατήρηση πουλιών και πλήθος άλλων
δράσεων
αφιερωμένες
στη φθινοπωρινή μετανάστευση!
Η Πανευρωπαϊκή Γιορτή
των Πουλιών είναι ένα
ετήσιο γεγονός που λαμβάνει χώρα το πρώτο Σαββατοκύριακο
του
Οκτωβρίου σε περισσότερες από 100 χώρες και
συντονίζεται από την παγκόσμια ομοσπονδία περιβαλλοντικών
οργανώσεων
για
την
προστασία των πουλιών BirdLife International.
Η εκδήλωση γίνεται στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυρώνας.

Οι δραστηριότητες της εκδήλωσης
περιλαμβάνουν:
3 Παρατήρηση Πουλιών
3 Περιβαλλοντικές δραστηριότητες για τα παιδιά
3 Απελευθέρωση πουλιών σε συ-

ελεύθερη
Για την ενίσχυση του έργου συγκεντρώνονται τα ακόλουθα υλικά:
n Εφημερίδες
n Ξηρά τροφή για γατάκια
n Κονσέρβες για γατάκια
n Γάντια latex
n Κελαηδίνη
n Κοτσυφοτροφή
n Σιτάρι
n Κουνελόχορτο
Η εκδήλωση υλοποιείται από
την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ
Εταιρεία σε συνεργασία με τον
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τον
Δήμο
Μαρκόπουλου,
την
ΑΝΙΜΑ, τη Δ/νση Π/θμιας
Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής και
το Αρχαιολογικό Μουσείο
Βραυρώνας στο πλαίσιο του
Προγράμματος Προστασίας και
Ανάδειξης Υγροτόπου Βραυρώ-

νεργασία με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας
Ζωής ΑΝΙΜΑ
3 Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας
3 Εθελοντικό καθαρισμό του
υγροτόπου
* Η συμμετοχή για το κοινό είναι

«Ο ένοπλος δωσιλογισμός και
η “αναίμακτη” απελευθέρωση»
Οι εκδόσεις “Ταξιδευτής” προσκαλούν την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, ώρα 11:00 στο Μεζεδοπωλείο
Κουκουμελές
(πεζόδρομος,
Παπασιδέρη 6, πλατεία Κορωπίου), στην παρουσία του βιβλίου: «Ο ένοπλος δωσιλογισμός και η “αναίμακτη” απελευθέρωση - Τα
γεγονότα του Κορωπίου 9.10.1944» των συγγραφέων Θωμά Πρόφη & Μιχ. Λυμπεράτου.
Συμμετέχουν και συζητούν:
Προκόπης Παπαστράτης, ομ. καθηγητής Ιστορίας στο Πάντειο Παν/μιο.
Βασιλική Λάζου, δρ. Ιστορίας στο τμήμα πολιτικών επιστημών του Αριστ.
Παν/μίου Θεσ/νίκης
Τάσος κωστόπουλος, δημοσιγοράφος
και οι συγγραφείς Μιχάλης Λυμπεράτος δρ και καθηγητής Ιστορίας και
Θωμάς Πρόφης ταξίαρχος ε.α., ιστορικός ερευνητής

νας.

Περισσότερας Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία τηλ.: 210 8227937
& 210 8228704 e-mail: info@ornithologiki.gr

«Θεμελιώδης
Νοημοσύνη για
προσωπική και
επαγγελματική
αποτελεσματικότητα»
Η Ένωση Πολιτών Βούλας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα:
«Θεμελιώδης Νοημοσύνη για
προσωπική και επαγγελματική
αποτελεσματικότητα»
με ομιλητή τον Δημήτρη Μπουραντά, Πρύτανη New York College, πρώην Καθηγητής του
Μάνατζμεντ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Κυριακή 13
Οκτωβρίου 2019, ώρα 7:00μ.μ.
στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ» Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, Βούλα

ΕΒΔΟΜΗ
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Ξεναγήσεις στο Ιδρυμα Στ. Νιάρχος
Τώρα το Φθινόπωρο, μία ημέρα το Ιδρυμα
Στ. Νιάρχος και μία ξενάγηση στο χώρο
αποτελεί μία ωραία εξόρμηση.
Οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν περιήγηση
στο πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής κτιριακό συγκρότημα που φιλοξενεί την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την
Εθνική Λυρική Σκηνή, αλλά και στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κοινού
που το περιβάλλουν.
Οι ξεναγήσεις ξεκινούν από την Υποδοχή
των δημόσιων υπολογιστών και πραγματοποιούνται για το μήνα Οκτώβριο στις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Ημέρες: 06, 07, 14, 21, 28, 30/10
Ώρες: 10.00, 12.00, 16.30, 18.00
Ημέρες: 05, 08, 23/10, Ώρες: 16.30

Ημέρες : 11-13, 16, 18/10
Ώρες: 10.00, 12.00
Ημέρες: 15, 17, 19/10
Ώρες: 10.00, 16.30, 18.00
Οι ξεναγήσεις στα ελληνικά γίνονται κατά
τις ώρες 12.00, 18.00
Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή
Σημείο συνάντησης: ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η/Υ
Για τη συμμετοχή σας χρειάζεται να βρίσκεστε στο χώρο 15λεπτά πριν την έναρξη της
ξενάγησης. Όλοι οι χώροι του Πάρκου
Σταύρος Νιάρχος είναι προσβάσιμοι σε
ΑμεΑ.
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
Λ. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα
(+30) 216 8091000
info@snfcc.org

Έκθεση Μήνας Εφαρμογών
των Εικαστικών Τεχνών

“Παναγία των Παρισίων
Notre Dame de Paris”

Εκθεση ζωγραφικής,
αγιογραφίας, κεραμικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εφορεία Διακοσμητικής του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, διοργανώνουν, Έκθεση Μήνας Εφαρμογών
των Εικαστικών Τεχνών, Α΄μέρος:

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας προσκαλεί,
στο ξενοδοχείο “Όασις” στη Γλυφάδα, την Πέμπτη 10
Οκτωβρίου 2019 σε εκδήλωση με θέμα: “Παναγία των
Παρισίων” με ομιλητή τον Σωτήρη Αγγελετόπουλο,
αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό και πολεοδόμο.
.
Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη
9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Η Πανελλήνια Εταιρεία Λόγου και Τέχνης σε συνεργασία
με το Καλλιτεχνόραμα Γλυφάδας διοργανώνουν έκθεση
ζωγραφικής, αγιογραφίας, κεραμικών, γλυπτών κ.λ.π δρώμενων στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας από 7 - 16
Οκτωβρίου. Εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν 7 Οκτωβρίου
2019, ώρα 19:00 με μουσική συνοδεία σε πιάνο από την
Τζέφη - Σοφία Ζαχαρόπουλου.
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας.

Σκηνογραφία- Ενδυματολογία- Μάσκες Θεάτρου Κόσμημα στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" του Δ.
Αθηναίων (παλιό πιλοποιείο Ηλία Πουλόπουλου),
Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο, στάση
Μετρό Κεραμεικός.
Εγκαίνια : Σάββατο 5 Οκτώβρη 2019, ώρα 19:00
Διάρκεια Έκθεσης: από 5 έως 29 Οκτωβρίου 2019
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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

“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”
Tην Κυριακή 13 Οκτωβρίου - ώρα 8μ.μ., παρουσιάζεται η παράσταση “Το Όνομα” των Matthieu Delaporte
& Alexandre de la Patelliere.

Eκδηλώσεις με την “Υπατία”
Ανοιχτά εκπαιδευτικά διαδραστικά
Μουσεία Ανάπτυξης & Τεχνολογίας

Βιβλιοπαρουσίαση
Τετάρτη 9/10/2019, ωρα 19:00 θα γίνει παρουσίαση παιδικού
βιβλίου "Cotton Prince " (Η δύναμη της προσφοράς και στο
μαζί ) της Αγγελίνας Παπαδημητρίου.
Δευτέρα 14 /10/2019 παρουσίαση ποιητικών έργων του Δημήτρη Καρούση με μουσική επένδυση
Καλλιτεχνική παρουσίαση απο μαθήτριες των σχολών Ν.
Αμάραντος. Η έκθεση λήγει την Τετάρτη 16/10/2019

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούλας "Υπατία"
σας προσκαλεί στα γραφεία του την Τρίτη 8 Οκτωβρίου, στην πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του Δημοσθένη Δόγκα, με θέμα: Ανοιχτά εκπαιδευτικά
διαδραστικά Μουσεία Αειφόρου Ανάπτυξης και Τεχνολογίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Ενδιαφέροντα Σεμινάρια
H «ΥΠΑΤΙΑ» συνεχίζει από τον Οκτώβριο 2019 τα σεμινάρια, που με ενθουσιασμό υποδέχθηκε το κοινό και τα
μέλη του συλλόγου, και ξεκινά και νέα στην στέγη του,
Μικράς Ασίας 3, Βούλα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 6937353455
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6932400636
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6949102035
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 6909572246
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ LATIN
6946105188

Εκθεση μορφολογίας γάτας θα πραγματοποιηθεί το
Σαββατοκύριακο στις 5 και 6 Οκτωβρίου, στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας!
Θα γνωρίσετε δέκα φυλές γάτας, από τις εξωτικές
μέχρι της Σιβηρίας.
Στη φετινή έκθεση θα υπάρχει και μια γεύση από τον
θαυμαστό κόσμο της Disney.
Διάρκεια Έκθεσης 5 έως 29 Οκτωβρίου 2019
Τα Εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 5 Οκτώβρη, 19:00
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ, • Ώρες:10.00-19.00
• Είσοδος: 5€
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Παρατάθηκε η προθεσμία
υποβολής αίτησης ρύθμισης
βεβαιωμένων οφειλών
σε δήμους
Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 145 τεύχος Α’ της 30ης
Σεπτεμβρίου 2019 δίνεται παράταση μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής αίτησης
ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους.
Επ’ ακριβώς στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» και συγκεκριμένα
στο έκτο άρθρο αναφέρεται: Παράταση υποβολής
αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους

ΕΒΔΟΜΗ

Αντιπλημμυρικά έργα ξεκινούν
στο Πανόραμα Βούλας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα έργα
Ξεκίνησαν τα έργα κατασκευής αγωγών ομβρίων
υδάτων στην περιοχή του Πανοράματος της Δ.Ε.
Βούλας.
Η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου συνολικού
προϋπολογισμού 12 εκ. αφορά και τις τρεις Κοινότητες, με αγωγούς ομβρίων.

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 110
του ν. 4611/2019 (Α’ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως
29.11.2019, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του
προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με
απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή
λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:».
Το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), αντικαθίσταται, ως εξής: «Άρθρο 111
Προθεσμία υποβολής αίτησης. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται
έως 31.12.2019.».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Καλούμε όλους τους πολίτες την Κυριακή 06 Οκτωβρίου 2019 στις 11:00 στο Παλαιό Μηχανουργείο
Λαυρίου, για να παρουσιάσουμε τις προτάσεις της
μελέτης “ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΠΣ”
(Β1 ΣΤΑΔΙΟ).
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική και απαραίτητη
προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε το σχέδιο οργάνωσης της πόλης μας.
Επειδή στη διαδικασία της διαβούλευσης η γνώμη
των πολιτών μετράει, μπορείτε πέραν της συγκεκριμένης ημέρας, να διατυπώσετε την άποψή σας έως
12.10.2019 και να την καταθέσετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Το έργο όπως μας ενημερώνει ο Δήμος ΒΒΒ θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες περίπου και «σε συνδυασμό
με την κατασκευή του ρέματος στο Κόρμπι Βάρης,
εκτιμάται πως η πόλη θα διαθέτει τις απαραίτητες
υποδομές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζονται σήμερα όταν σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις. Η μόνη εκκρεμότητα που θα
υπάρχει σε ότι αφορά αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι η κατασκευή του
ρέματος της Μηλαδέζας στη Δ.Ε. Βάρης για την
οποία ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση της μελέτης και
πλέον ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης του».

Προς “προαγωγή”
ο δήμαρχος ΒΒΒ
Γρ. Κωνσταντέλλος
Στην τηλεοπτική εκπομπή «Δημοσκοπήσεις» του Γ.
Λαιμού (Attica), ο δήμαρχος του Δήμου ΒΒΒ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, άνοιξε τα χαρτιά του, για την
επιθυμία του αναρρίχησης στα ανώτερα όργανα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκινώντας από την διεκδίκηση της προεδρίας της ΠΕΔΑ (Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Αττικής) .
«Αναλαμβάνω συντονιστικό ρόλο για τη δημιουργία
μιας ομάδας αυτοδιοικητικών που θα διεκδικήσουν
τη διοίκηση της ΠΕΔΑ», δήλωσε συγκεκριμένα ο Γρ.
Κωνσταντέλλος.

Για το έργο στο Πανόραμα Βούλας θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εργοταξιακή σήμανση και
εκτροπή της κυκλοφορίας στις οδούς που θα εκτελεστεί το έργο, ως εξής:
- Μπουμπουλίνας από Αγίας Λαύρας έως Τήνου
- Τήνου από Μπουμπουλίνας έως Πάρου
- Τήνου – Κλεισούρας από Πάρου έως Κορυτσάς
- Κλεισούρας από Κορυτσάς έως Σκρα
- Τεπελενίου από Κιλκίς έως Κλεισούρας
- Ζακύνθου από Χειμάρας έως Αργυροκάστρου
- Αργυροκάστρου από Ζακύνθου έως Τεπελενίου
- Τεπελενίου από Αργυροκάστρου έως Τρεμπεσίνας
- Κιλκίς από Τρεμπεσίνας έως Σκρα
- Σκρα από Κιλκίς έως Κλεισούρας
- Σκρα από Κιλκίς έως Ριμινιτών
- Ριμινιτών από Σκρα έως Σουλίου
- Σουλίου από Ριμινιτών έως Σπάρτης
Μετά από σχετική συνεννόηση με τον ανάδοχο του
έργου, οι εργασίες στις οδούς που αναφέρονται θα
εκτελούνται διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο οι κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις.
Για τη συνέχιση του έργου σε άλλες περιοχές εντός
του Δήμου θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση με το αντίστοιχο πρόγραμμα εργασιών.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ζητάει την κατανόηση σας για την όποια ταλαιπωρία προκληθεί
κατά την εκτέλεση του, ζωτικής σημασίας για την
πόλη μας έργου.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
«Κάλεσμα ενίσχυσης Κοινωνικού
Παντοπωλείου»
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαρκοπούλου, μετά από 8 χρόνια λειτουργίας εξακολουθεί να
υφίσταται και να συνεχίζει δυναμικά την πορεία του,
στηρίζοντας τόσο τις οικογένειες που βρίσκονται σε
δύσκολη οικονομική κατάσταση όσο και μοναχικά
ηλικιωμένα άτομα, αστέγους αλλά και άτομα με ψυχικές διαταραχές που βιώνουν έντονα τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Γι’ αυτό καλούν στους χώρους του, έτσι ώστε να
γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας και
δράσης της Δομής και εφόσον το επιθυμείτε να γίνετε μέλος της μεγάλης ανθρώπινης αλυσίδας των
εθελοντών, προσφέροντας τρόφιμα μακράς διαρκείας, είδη ένδυσης και υπόδησης αλλά και οτιδήποτε άλλο κρίνεται χρηστικό για τον συνάνθρωπο.
Υπεύθυνη αντιδήμαρχος είναι η Μελπομένη Βαμποράκη.
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29 Δήμοι υπέγραψαν “Σύμφωνο Δημάρχων”

«Συμφωνητικό συμμόρφωσης στους ενεργειακούς
στόχους που έχει θέσει η Ε.E. για το 2030».
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το κλίμα και την ενέργεια πραγματοποιήθηκε ημερίδα
(19.9.19) στο ξενοδοχείο Royal
Olympic Hotel, με τίτλο: «Σύμφωνο
Δημάρχων»
(www.simfonodimarxon.eu), όπου συμμετείχαν και
υπέγραψαν 29 δήμαρχοι «συμφωνητικό συμμόρφωσης στους ενεργειακούς στόχους που έχει θέσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030».
Το έργο είναι ευρωπαϊκό και ονομάζεται C-TRACK 50, χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Ορίζοντας 2020») και τελεί υπό την αιγίδα της ΠΕΔΑ και του ΤΕΕ. Το
C-TRACK50 αποσκοπεί στην κινητοποίηση και υποστήριξη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
για
την
κατάρτιση και υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων περιορισμού, των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
και των συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής.
Ανάμεσα στους 29 Δήμους που υπέγραψαν συγκαταλέγονται και οι
Δήμοι Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Λαυρεωτικής.
Ο Δήμος Κρωπίας, όπως ενημέρωσε, προετοιμάζει ειδικό σχέδιο
Αειφόρου Ενέργειας, με ενσωμάτωση των ήδη υφιστάμενων και
προγραμματισμένων έργων, προμηθειών και πολιτικών, σε βραχυπρό-

Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώσε πως ο Δήμος έχει τις ενέργειες για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των καταναλώσεων σε απόλυτη προτεραιότητα. Και πως ήδη

Τα ζητήματα των υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα αυτά που απασχολούν
τον Δήμο Λαυρεωτικής συζήτησαν ο Υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής, Θανάσης Αυγερινός και ο
Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς.

Ο Δ. Κιούσης υπογράφει.

θεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο για την επίτευξη
των στόχων, με τη συγκρότηση ειδικής ομάδας έργου που θα παρουσιάσει τις προτάσεις της στο
Δημοτικό Συμβούλιο και στους πολίτες.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημέρωσε ότι με σειρά
ενεργειακών παρεμβάσεών του κατάφερε να ξεπεράσει τον στόχο
από το 2018, ενώ σήμερα η μείωση
των εκπομπών του Δήμου υπερβαίνει το 35% σε σχέση με το 2014,
ενώ σήμερα προσχωρεί στο νέο
Σύμφωνο των Δημάρχων για το
Κλίμα και την Ενέργεια.
Κατά τη συζήτηση του θέματος στο

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

έχουν προγραμματιστεί σειρά δράσεων όπως μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, η
χρήση ηλεκτροκίνησης και η εγκατάσταση φυσικού αερίου σε όλα τα
δημοτικά κτήρια και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις
ανάγκες των δημοτικών εγκαταστάσεων οι οποίες θα συμβάλουν στην
επίτευξη του στόχου του συμφώνου
των δημάρχων πολύ νωρίτερα από
το 2030.

Σύσκεψη για τη δυνατότητα επέκτασης διανομής
φυσικού αερίου σε όλη την Ανατολική Αττική
Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Αθανάσιος Αυγερινός, δημάρχους
της περιοχής και εκπροσώπους της
εταιρείας φυσικού αερίου. Θέμα, η δυνατότητα επέκτασης της διανομής φυσικού αερίου σε όλη την Ανατολική
Αττική.
Κατά τη σύσκεψη εκπρόσωποι της
Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής
Α.Ε. (ΕΔΑ Α.Ε.) ενημέρωσαν τον Αντιπεριφερειάρχη και τους Δημάρχους
της Ανατολικής Αττικής (όπως ο Δ.
Κιούσης, ο Κ. Αλλαγιάννης, ο Π Φιλίππου, ο Δ. Λουκάς, ο Ισ. Μάδης) για την
αναγκαιότητα, το σχεδιασμό αλλά και
τις δυνατότητες επέκτασης της διανο-

Σύσκεψη για ζητήματα υποδομών
του Δήμου Λαυρεωτικής

μής φυσικού αερίου σε όλη την Ανατολική Αττική εγκαθιστώντας αρχικά κεντρικούς αγωγούς προς Λαύριο και
Μαραθώνα.
«Το μακρόπνοο αυτό έργο αποτελεί
μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού
που επιθυμούμε για την Ανατολική Ατ-

τική και σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΕΔΑ Α.Ε. θα υλοποιηθεί με
τη χρηματοδότηση της ίδιας της εταιρείας εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο μικρής συμμετοχής εκ
μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκηση» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης.

Κατά τη συζήτηση ετέθησαν τα θέματα ανάπτυξης του λιμανιού του Λαυρίου και της επέκτασης του Προαστιακού.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι εξετάζεται η υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων πάντοτε
στο πλαίσιο μιας συνολικής εκτίμησης της βιωσιμότητάς
τους και της αναπτυξιακής προοπτικής τους για την περιοχή. Διευκρίνισε δε ότι οι χρηματοδοτήσεις των έργων
υπόκεινται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προϋπόθεση της οποίας είναι οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Λυσίας
Ρέκβιεμ σε ένα
μεγάλο δημοκράτη
(βιογραφικό)
Πρόσφατα διάβαζα και πάλι τον “υπέρ Μαντιθέου” λόγο
του Λυσία.
Τον λόγο εκείνο που μας μαθαίνει ότι στην αρχαία
Αθήνα, όταν ένας κληρωνόταν βουλευτής έπρεπε κατά
το νόμο να περάσει και τη σχετική δοκιμασία επικύρωσης
από τη Βουλή, για να αποδείξει ότι ήταν όντως άξιος και
χωρίς τι το μεμπτό που θα βάρυνε την εκλογή του.
Όταν λοιπόν εξελέγη για βουλευτής ο Μαντίθεος, κάποιοι συμπολίτες του αντέδρασαν και τον κατηγόρησαν
ως ανάξιο, διότι κατά αυτούς είχε συνεργαστεί με ανθρώπους της κατοχής των Λακεδαιμονίων και πιο συγκεκριμένα με τους τριάκοντα Τυράννους που είχαν
εγκατασταθεί σαν κατοχικοί εκπρόσωποι στην Αθήνα,
και τώρα ο Μαντίθεος εγκαλείτο να αντιμετωπίσει αυτές
τις κατηγορίες.
Τί τα συζητάμε όμως αυτά και με τη μνήμη σκαλίζομε και
σύγχρονες πληγές; Άλλες οι εποχές τότε, άλλα ήθη,
άλλη η αιδώ και η συναφής αξιοπρέπεια.
Τέλος πάντων ο Λυσίας κάτοχος της ρητορικής τέχνης
ών, τελικά για να ζήσει και ως τρόπον τινά δικηγόρος της
εποχής, συνέτασσε επί χρήμασι την απολογία του κατηγορουμένου, αφού δεν ήταν επιτρεπτή η μεσολάβηση νομικού προσώπου για την εκφώνηση της υπεράσπισης.
Ο Λυσίας φαίνεται να γεννήθηκε στα μέσα του 5ου αιώνα
π.Χ. Ο πατέρας του ονόματι Κέφαλος ήρε την καταγωγή
του από τη Σικελία και πιο συγκεκριμένα από τις Συρακούσες. Ήταν εύπορος με μεγάλο επαγγελματικό προφίλ
και με εργοστάσιο κατασκευής όπλων. Ακόμα ήταν και
φιλικά και πολιτικά προσκείμενος προς τον Περικλή.
Ίσως δε και επηρεασμένος από τον Περικλή αποφάσισε
να τα μαζέψει όλα, και εννοώ οικογένεια και περιουσία,
να φύγει από τη Σικελία και να μετοικήσει στην Αθήνα.
Στην Αθήνα με τα τρία αγόρια του και την κόρη του, γίνεται δεκτός ως “μέτοικος”.
Και για να γίνει δεκτός πληρώνει ως αλλοδαπός την ατέλεια του “μετοικίου” δια την “κοινήν πόλιν’’ που ανερχόταν σε 12 δραχμές, για να μπορεί να έχει από την πόλη,
το δικαίωμα της προστασίας, της ιδιοκτησίας γης, οικίας
και γηπέδου, χωρίς όμως να μπορεί να συμμετέχει στις
αρχές εξουσίας της πόλεως.
Βλέπετε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι ήταν και πιο διορατικοί
ή ίσως και λιγότερο αργυρώνητοι από εμάς, όταν ψήφιζαν
για το καλό του τόπου.
Ο Κέφαλος λοιπόν ο πατέρας του, εγκαθίσταται με την
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οικογένειά του στον Πειραιά όπου και ξαναστήνει με επιτυχία το εργοστάσιο με τα όπλα και περισσότερο των
ασπίδων που είχε στη Σικελία, στο οποίο μάλιστα τώρα
απασχολούνται 120 εργάτες και φυσικά όλοι τους δούλοι. Πεθαίνει ο Κέφαλος σε προχωρημένη ηλικία έχοντας
μάλιστα κερδίσει και την εικόνα του σεβάσμιου πρεσβύτη
στην κοινωνία της Αθήνας.
Όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Λυσίας ήταν μόλις δεκαπέντε χρονών και τότε μαζί με τον πρεσβύτερο αδελφό
του τον Πολέμαρχο φεύγουν για τις αποικίες της Σικελίας.
Φτάνει στους Θουρίους και εκεί μένει πολλά χρόνια, “μαθητεύσας” τη ρητορική κοντά στον Τεισία τον εκ Συρακουσών μαθητή του Κόρακα.
Και από τον Διονύσιο Αλικαρνασέα διαβάζομε ότι ο «Λυσίας έτη δε πέντε και δέκα γεγονώς εις Θουρίους ώχετο
πλέον συν αδελφοίς δυσί κοινωνήσων της αποικίας ήν
έστελλον οι Αθηναίοι τε και η άλλη Ελλάς δωδεκάτω πρότερον έτει του Πελοποννησιακου πολέμου».
Αυτό το “ήν έστελλον οι Αθηναίοι και η άλλη Ελλάς” πολλές ερμηνείες συνεπάγεται.
Πρώτον ότι επειδή το φάσμα του επικείμενου πολέμου
γινότανε ορατό ο Λυσίας για να γλυτώσει έφυγε με τα
αδέλφια του για τη Σικελία “προνοούντες”.
Δεύτερον: Πότε; Δώδεκα χρόνια πριν από την έναρξη του
Πελοποννησιακού πολέμου. Δηλαδή δώδεκα τουλάχιστον χρόνια μαγειρευόταν ο πόλεμος και τελικά διπλωματικά δεν απετράπη.
Έφυγε λοιπόν ο Λυσίας για Σικελία το 444 π.Χ. Επέστρεψε δε στην Αθήνα όταν πια ήταν 47 ετών.
Καθ΄ όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έμεινε στη Σικελία διατηρούσε στην Αθήνα και το εργοστάσιο των
όπλων. Αλλά και στους Θουρίους δεν έμεινε αργός.
Πολιτεύτηκε δυναμικά σε ηγετική θέση στο δημοκρατικό
Αττικίζων κόμμα, ενώ συνάμα “διήγε εν ευπορία” με ιδιόκτητη μερίδα γης, κτίσματα και τα συνεπακόλουθα.
«Kακεί διέμεινε παιδευόμενος παρα Τεισία και Νικία τοις
Συρακοσίοις, κτησάμενος οικίαν και κλήρου τυχών επολιτεύσαντο έως Κλεοκρίτου του αθήνησιν άρχοντος», διαβάζομε σχετικά.
Μετά την αποτυχία της εκστρατείας των Αθηναίων στη
Σικελία, η πολιτική μερίδα των Αττικιζόντων στους Θουρίους, γνώρισε από τους προσκείμενους προς τους Λακεδαιμονίους την απηνή δίωξη.
Έτσι και ο Λυσίας μαζί με τριακοσίους οπαδούς του
γύρω στο 412 π.Χ. αναγκάστηκε να επανέλθει στην
Αθήνα.
Στην Αθήνα τότε άρχοντας ήταν ο Καλλίας και στην εξουσία της πόλης, κυβέρνηση με τετρακοσίους ολιγαρχικούς.
Από τότε και μέχρι το 404 ο Λυσίας έζησε στην Αθήνα,
μαζί δε με τον αδελφό του Πολέμαρχο ο οποίος, ειρήσθω
εν παρόδω, ήταν και ιδιαίτερα πνευματικός άνθρωπος με
έφεση στην ποίηση (Πλάτων, “Φαίδρος”), κρατούσαν πάντοτε σε λειτουργία το πατρικό εργοστάσιο ασπίδων και
μαχαιριών και είχαν καταφέρει να κάνουν μεγάλη περιουσία, να είναι σεβάσμιοι και αξιοπρόσεκτοι στην κοινωνία με συμμετοχές και χορηγίες.
Επειδή όμως ιδεολογικά ο Λυσίας και ο αδελφός του ο
Πολέμαρχος ανήκαν στο δημοκρατικό κόμμα, ανέκαθεν
προκαλούσαν το μίσος στους αντιφρονούντες ολιγαρχικούς.
Και μάλιστα όταν το 404 π.Χ. μετά την ήττα των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς, οι Λακεδαιμόνιοι εγκατέστησαν και τους Τριάκοντα τυράννους, οι προσκείμενοι
προς αυτούς Αθηναίοι άρχισαν πιο έντονα την αντιπαράθεση με φθόνο και εκδικητική μανία και μάλιστα κατά του
Λυσία, που ήδη αποτελούσε ηγετική πολιτική φυσιογνω-

μία, αλλά και προείχε εμπορικά στην τοπική κοινωνία.
Άρχισε λοιπόν ένας διωγμός της οικογένειας.
Δήμευση και κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας, καταπάτηση και λεηλασία οικιών και σπιτικών, βιαιοπραγίες
κατά των μελών της οικογένειας, καταστροφής και διάλυσης του εργοστασίου και με κακοποίηση και διαμοιρασμό των εκεί 120 εργαζομένων δούλων.
Μάλιστα στον κατά “Ερατοσθένους” λόγο του, ο Λυσίας
καταγγέλλει την ποταπότητα, και τους βιαστές να τραβούν τα σκουλαρίκια τα χρυσά από τα αυτιά της γυναίκας
τού Πολέμαρχου και να τα ξεσκίζουν.
Τότε συλλαμβάνουν τον Πολέμαρχο και χωρίς δίκη τον
αναγκάζουν να πιει “το Κώνειον”, ενώ ο Λυσίας προλαβαίνει και διαφεύγει τη σύλληψη. Καταφεύγει στα Μέγαρα, όπου εκεί ενώνεται με άλλες ομάδες δημοκρατών
και δημοκρατικών εξορίστων Αθηναίων και όλοι μαζί κατεβαίνουν ένοπλοι προς Αθήνα.
Οργανώνεται και συμμετέχει δυναμικά με χρηματικά
ποσά δύο χιλιάδων δραχμών και παρέχοντας 170 ασπίδες και τριακοσίους μισθοφόρους τους οποίους πληρώνει να έρθουν επίκουροι στην μαχητική πορεία.
Μαζί με τον Θρασύβουλο τον Στειρέα που ηγείται του
αγώνα, κοντά του ο Αρχίνος, ο Ανύτος και πολλοί άλλοι
εξόριστοι δημοκράτες Αθηναίοι μάχονται και καταλαμβάνουν τον Πειραιά.
Βοηθούν και οι υποσχέσεις του Θρασύβουλου σε όσους
ξένους συμπαρίστανται στους εξόριστους Αθηναίους να
τους δοθούν πολιτικά δικαιώματα, στον δε Λυσία το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη.
Όταν όμως η δημοκρατία αποκαταστάθηκε κι ήρθε η
στιγμή της εκπλήρωσης των υποσχέσεων, τα πράγματα
στένεψαν και οι υποσχέσεις κατά το σύνηθες είχαν στερέψει..
Ο Αρχίνος από την Κοίλη αντέδρασε, προβάλλοντας
πως οι υποσχέσεις ναι μεν δόθηκαν, αλλά βιαστικά και
όχι νομότυπα, και με παραβίαση του ισχύοντα νόμου και
δεν έχουν καμιά ισχύ.
Στον δε Λυσία ποτέ δεν αναγνωρίστηκαν τα προνόμια
του Αθηναίου πολίτη καίτοι όχι μόνο σωματικά και υλικά
είχε πρωτοστατήσει στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά και είχε διαλυθεί οικογενειακά και οικονομικά.
Χωρίς χρήματα και χωρίς περιουσία από τότε και μέχρι
του τέλους της ζωής του ήταν αναγκασμένος, να συντάσσει επί πληρωμή και να γράφει λόγους για τις δίκες, τα
δικαστήρια και τους διάφορους άσχετους δικαζομένους.
Μέχρι δε του θανάτου του παρέμεινε “ισοτελής μέτοικος” χωρίς να του έχει επιτραπεί η συμμετοχή δια λόγου
στις συνελεύσεις της Εκκλησίας του Δήμου.
Ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει η ομιλία του την οποία
ο ίδιος απήγγειλε “εν τη Ολυμπιακή πανηγύρει” με την
οποία προέτρεπε όλους ανεξαρτήτως τους Έλληνες επιτέλους κάποτε να συμφιλιωθούν για να καταλύσουν την
εξουσία του Διονυσίου του τυράννου στις Συρακούσες.
«Ανέγνω δε και εν τη ολυμπιακή πανηγύρει λόγον μέγιστον διαλέγοντας τους Έλληνας καταλύσαι Διονύσιον».
Κατά άλλα εγώ, μα και όλη η της εποχής μου μαθητιώσα
νεολαία - δεν ξέρω η μετέπειτα - καρφωνόμαστε σε εκείνον τον “υπέρ Αδυνάτου λόγο” προσπαθώντας να μάθομε κάτι για τον Λυσία και σε συνέχεια να τον
στριμώξομε μαζί με όλους τους άλλους, τους χωρίς
νόημα και χωρίς μήνυμα, στο χοντροντούλαπο της λησμοσύνης.
Αυτά για το σημερινό θλιβερό μνημόσυνο.

Βοηθήματα
1) Ποτέ το μαθητικό βιβλίο!

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Δωρεάν στα Μουσεία με 10€!!
Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν αφιερωμένο στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και όλα τα
μέσα (εφημερίδες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα) μας προέτρεπαν να επισκεφθούμε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους
με ΔΩΡΕΑΝ είσοδο.

Την Κυριακή, αποφασίσαμε μία παρέα να επσκεφθούμε το
Μουσείο Ακρόπολης, μια που ήταν ΔΩΡΕΑΝ και το εισιτήριο
είναι τσουχτερό. Όταν φτάσαμε στο δρόμο μπροστά στο
Μουσείο της Ακρόπολης, απογοητευθήκαμε από την τεράστια ουρά που περίμενε να μπει μέσα. Μπήκαμε όμως στην
ουρά και το συζητούσαμε αν θα μείνουμε ή όχι, όταν ακούσαμε κάτι περί πληρωμής εισιτηρίου. Ρώτησα την κοπέλα που
το είπε και μου απάντησε ότι έχει είσοδο 10 ευρώ!

Κάπου απόμακρα είδα έναν κύριο με στολή του Μουσείου,
τον πλησίασα και τον ρώτησα. Μου απάντησε ότι πράγματι
έχει είσοδο αντί για 10 ευρώ, αντί για 12!
Στην ερώτησή μου, γιατί τότε ανακοινώνατε ότι είναι δωρεάν, μου απάντησε ότι δεν το έκαναν αυτοί αλλά τα μαζικά
Μέσα! Τον ξαναρώτησα, όλος αυτός ο κόσμος που περιμένει το γνωρίζει και εκεί δεν είχε να μου απαντήσει κάτι. Του
φώναξα “ντροπή σας. Εχετε έναν απίστευτο κόσμο να περιμένει να μπει και όταν φτάσει στην πόρτα θα του πείτε
ότι έχει εισιτήριο”, αλλά η μόνη του ενόχληση ήταν ότι φώναζα!
Τόση προχειρότητα, τόση τσαπατσουλιά, και πόσα άλλα
στραβά είδαμε δεν περιγράφεται. Είναι κρίμα για τη χώρα
μας να δείχνει ένα τέτοιο πρόσωπο.

Ο Ελληνισμός στην Οθωμανική κατοχή!
Αφιερωμένο στην Άλωση της Τριπολιτσάς
(Τρίπολης), που έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου
του 1821, με επικεφαλής τον Μέγιστο ήρωα
Θεόδωρο Κολοκορτώνη!!!!
Η 4η Σταυροφορία (1201-1204), αντί να καταλάβει την Ιερουσαλήμ μέσω Αιγύπτου, κατάλαβε σχεδόν αμαχητί την
Κων\πολη, τον Απρίλιο του 1204, μέρος της οποίας λεηλάτησαν, και κατέστρεψαν οι Σταυροφόροι, ιδρύοντας τη Λατινική Αυτοκρατορία, γνωστή σαν Φραγκοκρατία ή Λατινική
κατοχή, μέχρι την ανακατάληψή της από την Αυτοκρατορία
της Νίκαιας το 1261, που είχαν ιδρύσει αριστοκράτες Έλληνες του Βυζαντίου, με πρωτεύουσα τη Νίκαια (12041261) και αποτέλεσε ένα από τα διάδοχα κράτη του
Βυζαντίου, μέχρι την άλωση της Κων\πολης από το Οθωμανικό Σουλτανάτο το 1453!!
Η άλωση της Κων\πολης από τους Σταυροφόρους, όξυνε
τις κακές σχέσεις Ανατολής και Δύσης, ενώ οι περιορισμένες, μικρές τοπικές λαϊκές εξεγέρσεις, όπως η επανάσταση
των «ζηλωτών» στην Θεσ\νίκη με την δημιουργία βραχύχρονης «λαϊκής κυβέρνησης» και η εξέγερση των αγροτών
της Μ. Ασίας (1415-18), δεν είχαν θετικά αποτελέσματα!!
Ο Μωάμεθ ήταν σίγουρος για τη νικηφόρο έκβαση της πολιορκίας της Κων|λης, γνωρίζοντας ότι οι απέλπιδες προσπάθειες
του Κων\νου Παλαιολόγου θα επέβαιναν άκαρπες, ενώ τον
εξυπηρετούσε το σύνθημα που επικρατούσε στην Κων\πολη
από τους «ανθενωτικούς» με την Δυτική εκκλησία, του οποίου
ένθερμος υποστηρικτής ήταν ο Λουκάς Νοταράς, που είχε
σαν σύνθημά του: «καλύτερα σαρίκι τούρκικο, παρά τιάρα παπική», μέσα στην Κων\πολη, αλλά αποτέλεσε τραγική ειρωνεία η θανάτωσή του και των δύο γιων του, με εντολή του
Μωάμεθ μετά την επικράτησή του!!
Η επιδίωξη του Μωάμεθ να συνεργαστεί στενά με τη Χριστιανική εκκλησία των Ρουμ (= Ρωμιών), δηλαδή των Ελλήνων,
όπως τους είχε επιβληθεί αυτό το όνομα περίπου 15 αι., πραγματοποιήθηκε με την πανηγυρική Πατριαρχική ενθρόνιση του
μοναχού Γεωργίου Γενναδίου, τον Ιανουάριο του 1454, ο
οποίος ήταν υποχρεωμένος να τελεί χρέη «μιλιέτ –μπασί» δηλαδή αρχηγού ενός διοικητικού μηχανισμού αυστηρά ιεραρχημένου με δικαίωμα φορολόγησης των πιστών του, με δικαστικά
προνόμια και με οργανωτική αυτονομία, που αποτελούσε εξουσία «παρά τω Σουλτάνω»!!
Οι Έλληνες Φαναριώτες, κάτοικοι του Φαναρίου, κοντά στο
Πατριαρχείο, ήταν μορφωμένοι και εύποροι και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον Πατριάρχη, που ήταν «ποιμένας» των πιστών του, των «Ραγιάδων», όπως τους
αποκαλούσαν περιφρονητικά οι κατακτητές, που σήμαινε
κοπάδι προβάτων!!
Οι σκλαβωμένοι Έλληνες, με στοιχειώδη οικονομική ευχέρεια, έστελναν τα παιδιά τους στα μοναστήρια για την εκ-

μάθηση της Βυζαντινής γραφής και γλώσσας, που προερχόταν από μια μικρή μετάλλαξη της ελληνικής, μέσα σε ένα
θεοκρατικό καθεστώς, ώστε πολλά από τα παιδιά, αφού
έπαιρναν κάποια επαγγελματική κατάρτιση, ακολουθούσαν
τον μοναχικό βίο, ενώ τα κορίτσια διδάσκονταν πως θα γίνονταν καλές μητέρες ή μοναχές!
Όταν τα δικαιώματα καταπατούνταν από τους κατακτητές,
λάμβανε δράση το γνωστό «κρυφό σχολείο», ενώ στις μεγάλες πόλεις υπήρχαν σχολεία και ιδίως στην Σμύρνη!!
Οι Έλληνες για να έχουν το κεφάλι τους στη θέση του,
έπρεπε να πληρώνουν «κεφαλικό φόρο», το γνωστό «χαράτσι», ενώ ζούσαν σε ανείπωτη φτώχια, αμορφωσιά και
δεισιδαιμονία, βιώνοντας συνεχείς εξευτελισμούς, όπως
η απαγόρευση της ίππευσης στους Έλληνες, η μεταφορά
κάθε Οθωμανού πεζού πάνω στη πλάτη τους, γι’ αυτό οι
Χιώτες πήγαιναν πάντα δύο-δύο και μόλις έβλεπαν ένα
Οθωμανό από μακριά, ο ένας έπαιρνε τον άλλον στη πλάτη
του, μέχρι να απομακρυνθούν από τον κατακτητή, χωρίς να
τον φορτωθούν στην πλάτη τους, η παράδοση της υποχρεωτικά παρθένας νύφης, τη πρώτη νύχτα του γάμου της
στον εκάστοτε αντιπρόσωπο της τοπικής Οθωμανικής εξουσίας κ.α.!!
Η χειρότερη όμως από όλες τις δοκιμασίες του Ελληνισμού, ήταν «ο φόρος του αίματος», δηλαδή η βίαιη στρατολόγηση ανηλίκων Ελληνόπουλων, αρπαγμένα από τις
αγκαλιές των μανάδων τους, τα οποία εκπαίδευαν κατάλληλα για την κρατική διοίκηση, αφού οι ίδιοι δεν είχαν τις
πνευματικές ικανότητες των Ελλήνων, ή για τις τάξεις του
στρατού, τους λεγόμενους «Γενίτσαρους», ενώ μερικούς
τους ευνούχιζαν και τους τοποθετούσαν υπηρέτες στα παλάτια τους και κάποια όμορφα αγόρια 10-14 χρόνων, τα
χρησιμοποιούσαν σαν «γιουσουφάκια», για να ικανοποιούν
τις ανώμαλες ορέξεις αξιωματούχων, σύνηθες για τους κατακτητές και ατιμωτικό για τους Έλληνες!!
Η εξασφάλιση της σταθερότητας των κατακτητών γινόταν
με τον βίαιο και γενικευμένο εξισλαμισμό των Ελλήνων,
με αποτέλεσμα πολλοί Έλληνες να γίνουν «κρυπτοχριστιανοί», οι οποίοι και σήμερα αριθμούν πολλές χιλιάδες στο
Τουρκικό κράτος και έχουν ενσωματωθεί με τους Αλεβίδες
ή Αλεβίτες, που είναι πολλά εκατομμύρια και αποτελούν
βραδύκαυστη βόμβα στα θεμέλια του Τουρκικού κράτους,
γιατί επιθυμούν την αυτονομία τους όπως και άλλα τόσα
εκατομμύρια Κούρδων και γι’ αυτό δεν τους αναγνωρίζεται
μειονότητά, ενώ θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας
και είναι πάντα υπό διωγμό!!
Μεγάλη αφαίμαξη επίσης αποτελούσε η στρατολόγηση
των ναυτών από τους κατοίκους των Ελληνικών νησιών και
παραλίων, που τους έλεγαν «λεβέντες», (λέξη Περσικής ή
Λατινικής προέλευσης, εννοώντας τους εύσωμους, ωραίους και γενναίους, άνδρες, οι οποίοι σαν Έλληνες κατείχαν
αυτά τα προσόντα), ονομασία που διατηρούν και σήμερα οι

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Τούρκοι για τους ναύτες και το πολεμικό ναυτικό τους!
Στις αρχές του16ου αι. είχαν ερημωθεί οι παραθαλάσσιες
ελληνικές περιοχές από τις επιθέσεις των πειρατών, από
τους οποίους ο χειρότερος ήταν ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα
(=κοκκινογένης), που είχε ρημάξει τις ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ
των ΕΛΛΗΝΩΝ, τις οποίες θεωρούσε ότι ανήκαν στον
Σουλτάνο, τον οποίο προμήθευε με κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς και με ωραίες Ελληνοπούλες!!
Η Οθωμανική διοίκηση είχε οργανώσει σώματα από ένοπλους Έλληνες, τους «Αρματολούς», που τους έδινε άρματα, δηλαδή όπλα, για να φυλάνε τα συμφέροντά της και
να καταδιώκουν τους Έλληνες, που είχαν ανέβει στα
βουνά, δημιουργώντας αντάρτικα σώματα, ενάντια στους
κατακτητές, που τους αποκαλούσαν «κλέφτες»!!
Πολλές φορές οι αρματολοί όταν έπαιρναν τα όπλα πήγαιναν στις τάξεις των κλεφτών και αντίθετα, ενώ κλέφτες και
αρματολοί μπορεί να ανήκαν στις ίδιες οικογένειες και αποτελούσαν τους κύριους εκφραστές της ένοπλης ελληνικής
αντίστασης, γι’ αυτό αγαπήθηκαν και τιμήθηκαν ιδιαίτερα
από τις λαϊκές τάξεις με συχνή αναφορά στα δημοτικά
τραγούδια που έσερναν τους χορούς και εμψύχωναν τους
Έλληνες!!
Πολλοί μορφωμένοι Έλληνες, μη μπορώντας την ατιμωτική
σκλαβιά, αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν σε χώρες της Ευρώπης, μεταλαμπαδεύοντας για άλλη μια φορά τον πολιτισμό τους, δημιουργώντας γύρω στον 18ον αι. πολλές
οργανωμένες ελληνικές κοινότητες, τις «παροικίες», έχοντας πλήρη την ελληνική εθνική τους συνείδηση!!
Οι ελληνικές παροικίες της Βενετίας, της Βιέννης, της Τεργέστης κ.α. υπήρξαν εστίες οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης ολοκλήρου του Ελληνισμού!!
Νέοι από τον ελλαδικό χώρο φοιτούσαν στα σχολεία των
παροικιών, ενώ από τα τυπογραφεία τους διοχετεύονταν
χιλιάδες βιβλία στα σχολεία που είχαν ιδρύσει οι Έλληνες
των παροικιών στα Γιάννενα, στη Σμύρνη, στη Σιάτιστα κ.α.
Στη Βιέννη εκδόθηκαν τα πρώτα φιλολογικά περιοδικά, η
πρώτη ελληνική εφημερίδα και τα ένδοξα έργα του Εθνομάρτηρα Ρήγα Βελεστινλή (Φεραίου), τα οποία ήταν οι προάγγελοι της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, για να
επέλθει με ποταμούς ελληνικού αίματος η πολυπόθητη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, απαλλάσσοντας τον ελληνισμό από την
απάνθρωπη Οθωμανική κατοχή!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η Kιβωτός του Κόσμου μια ανοιχτή αγκαλιά για παιδιά
«Aγαπητά μέλη και φίλοι του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, H Κιβωτός
του κόσμου και το Ιδρυμα κωφών και βαρηκόων Δροσιάς ζητούν βοήθεια.
Κι εμείς όπως πάντα πιστοί στις αρχές του κοινωνικού - φιλανθρωπικού μας έργου, ανταποκρινόμαστε άμεσα.
Στη δική μας προσφορά, μπορείτε να προσθέσετε
και την δική σας, σε ό,τι τρόφιμο συσκευασμένο θέλετε να προσφέρετε και κυρίως ελαιόλαδο.
Θα συγκεντρώσουμε τα τρόφιμα στα γραφεία του
συλλόγου μέχρι και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου,
κάθε απόγευμα 4-9 μμ.
Γνωρίζοντας ότι πάντα ανταποκρίνεστε πρόθυμα
στις εκκλήσεις μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Τηλέφωνα 2106217005 , 2106219074, 6948823225.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ»

ο παραπάνω κείμενο και η ευαισθησία του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Στεφάνου, μας παρακίνησε
να
αναζητήσουμε
περισσότερες
πληροφορίες για την “Κιβωτό του Κόσμου”, που την
ακούμε αλλά δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα.

Τ

«Είδαμε έναν παπά κανονικά με ράσα να έρχεται να
μας μιλάει και μετά να παίζει μπάσκετ μαζί μας! Νομίσαμε ότι κάποιος μας κάνει πλάκα», λέει ο νεαρός
Α. από τα πρώτα μέλη της Κιβωτού».

Με αυτό τον τρόπο, σχηματοποιείτε γύρω από τον
πατέρα Αντώνιο μια ομάδα παιδιών, προερχόμενα κυρίως από δυσκολεμένες οικογένειες που σχετίζονται
με τις ναρκωτικές ουσίες, τις μικροκλοπές, τη σχολική εγκατάλειψη, την ενδοοικογενειακή βία, και δυστυχώς αποτελούν μια καθημερινότητα για τα παιδιά
αυτά, τα οποία βλέποντας έναν ιερέα διαφορετικό
από τους άλλους, νιώθουν μέσα τους να αναβλύζει
ένα φώς ελπίδας και σωτηρίας για εκείνα και τις οικογένειες τους.

Έτσι ο π. Αντώνιος πλησιάζει μια ομάδα παιδιών που
παίζουν μπάσκετ, με απώτερο σκοπό να τα γνωρίσει
και να αφουγκραστεί τις ανάγκες τους.
Τα παιδιά στην αρχή με απορία, γιατί δεν είχαν ξαναδεί ιερέα να τους πλησιάζει, στη συνέχεια έπαιξαν
μαζί του μπάσκετ. Έτσι ο ιερέας και τα παιδιά έγιναν
μία ομάδα. Και αυτή ήταν η αρχή αυτού του ωραίου
που συντελείται σήμερα.

Βρίσκεται στην οδό Ζηνοδώρου 3 & Καλλικλέους,
Αθήνα (Κολωνός), ΤΗΛ & FAX: +30.210.5141935
ΤΗΛ: +30 210 5141953, email: kivotos5@otenet.gr
Oποιος ενδιαφέρεται να βοηθήσει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους για τις ανάγκες που έχουν.

Αποστάγματα σοφίας...

Η ιστορία της παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί
“γεννήθηκε” από έναν νέο, ανήσυχο, ιερωμένο τον
πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, που έβλεπε πρωινές
ώρες παιδιά στις αλάνες και τα γήπεδα, ενώ θα
έπρεπε να βρίσκονται στο σχολείο.

«Βλέπαμε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου (στην
Ακαδημία Πλάτωνος), παιδιά που θα έπρεπε να βρίσκονται στο σχολείο τους να τριγυρνάνε χωρίς κανένα σκοπό στη ζωή τους μέσα στην άγνοια και τον
κίνδυνο που παραμόνευε δίπλα τους. Νοιώσαμε μέσα
μας την ανάγκη να ανοιχτούμε προς αυτά τα περιθωριοποιημένα παιδιά να τους μεταδώσουμε το μήνυμα
της ελπίδας και της Ζωής».

μέχρι την ενηλικίωση τους, τα οποία έχουν υποστεί
κακοποίηση, παραμέληση και πολύ άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Τα παιδιά ζουν σε μεγάλα σπίτια με
παιδαγωγούς –φροντιστές για την καθημερινότητα
τους και είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια, μη θυμίζοντας σε τίποτα την ιδρυματικού τύπου φροντίδα.
Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού.

Η «Κιβωτός του Κόσμου» ιδρύθηκε το 1998 στην
Αθήνα. Είναι μια μεγάλη οικογένεια. Μέλη της είναι
τα παιδιά, οι γονείς, οι συνεργάτες, οι εθελοντές, οι
συμπαραστάτες.
Η Κιβωτός καλύπτει εξ ολοκλήρου και φροντίζει τα
απροστάτευτα παιδιά. Σε συνεργασία με Εισαγγελίες
Ανηλίκων, φορείς προστασίας και υπηρεσίες για τα
δικαιώματα των παιδιών, αναλαμβάνει το μεγάλωμα
των ανηλίκων στα τέσσερα μέχρι σήμερα, σπίτια φιλοξενίας. Πρόκειται για παιδιά από βρεφική ηλικία
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Ο Γιάννης
Νιτερόπουλος
απαντά
“Η απέχθειά μου στο ρουσφέτι και το
λάδωμα είναι βαριές ασθένειες!”

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας για την
εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΟΑΠΠΑ στο Δήμο ΒΒΒ και την άρνηση του δημάρχου να συμμετέχει στη διοίκηση ο Γιάννης Νιτερόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει και πρόεδρος
του ΟΑΠΠΑ με την παράταξη του Δημάρχου!
Δεν είχα καμία απολύτως πρόθεση να ασχοληθώ με
όσα διαδραματίστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο και
αφορούν το πρόσωπο μου, με αφορμή την πρόταση
του κύριου Κώστα ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΥ να είμαι μέλος
του ΔΣ του ΟΑΠΠΑ.
Όποιος παρακολούθησε την διαδικασία μπορεί να
βγάλει τα συμπεράσματά του.
Εκ των πραγμάτων όμως, με αφορμή δημοσιεύματα
αλλά κυρίως ανακριβή και αναλυθεί σχόλια που θα
μπορούσαν να δημιουργήσουν λανθασμένες εντυπώσεις, είμαι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσω μερικά
δεδομένα για να μάθαινουν οι νεότεροι (και δημοσιογράφοι) και να θυμούνται οι παλιοί.
Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί μου γνωρίζουν τις δύο
σοβαρές μου ασθένειες. Την απέχθεια μου στο ρουσφέτι και στο λάδωμα. Οι ασθένειές αυτές, όταν
ασχολείσαι με τα κοινά, σου δημιουργούν μεγάλα
προβλήματα και πολλές αντιπάθειες.
Αξίζει να αναφέρω ότι ο κύριος δήμαρχος, όταν με

πρότασή του, εντάχθηκα
στο παρελθόν στο συνδυασμό του, με παρουσίαζε λέγοντας ότι ο
κύριος ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ,
Είναι το ISO της εντιμότητας του συνδυασμού.
Κάποιοι ξεχνούν ότι ο
ΟΑΠΠΑ, δεν είναι μονοπρόσωπή εταιρεία, αλλά
Οργανισμός με Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος
εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και
ελέγχεται και απολογείται όχι στο Δήμαρχο, αλλά
στο δημοτικό συμβούλιο.
Επί θητείας μου οι περισσότερες των αποφάσεων
ήταν με συντριπτική πλειοψηφία.
Πράγματι αφήσαμε πάνω από 1 εκατομμύριο € αποθεματικό, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος δεν επιχορηγούσε τον ΟΑΠΠΑ με το ποσόν που είχε υποχρέωση.
Κάναμε έναν τιτάνειο αγώνα να εισπράξουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές ετών και να κινήσουμε δικαστικούς αγώνες κατά των οφειλετών. Σημειώστε, ότι
ουδείς μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε δείξει κάποιο ενδιαφέρον.
ΣΠΑΣΑΜΕ ΑΥΓΑ και κάποιοι είχαν πρόβλημα. Εισπράξαμε, και με προσωπικούς αγώνες, χιλιάδες ευρώ και
αναγκάσαμε κακοπληρωτές, ενοικιαστές δημοτικών
χωρών, να μας παραδώσουν κλειδιά. Στην περίπτωση
μάλιστα των γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ στο ΚΑΒΟΥΡΙ κινδύνευσα να συλληφθώ επειδή τα κλείδωσα. Τα δημοπρατήσαμε δύο φορές μάλιστα διότι ο πρώτος
διαγωνισμός ήταν άγονος και δεν ήθελα να κάνω
χρήση του δικαιώματος απευθείας ανάθεσης.
Το τίμημα της προσφοράς το αποφάσισε η επιτροπή
με πρόεδρο τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΠΠΑ.
Σήμερα τα γήπεδα αποφέρουν έσοδα στον ΟΑΠΠΑ ο
δε ενοικιαστής τα ανακαίνισε πλήρως.
Αλήθεια από την ημέρα που παραιτήθηκα, τι πόσον
έχει εισπραχθεί από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές;

Το αποθεματικό αποτελούσε μαξιλάρι για την μελλοντική λειτουργία και άλλων παιδικών σταθμών και την
ανακαίνιση των αθλητικών χωρών.
Στα αρνητικά μας βέβαια είναι ότι δεν κάναμε εκδηλώσεις με φίρμες, πληρώνοντας δεκάδες χιλιάδες
ευρώ αλλά ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέρος
των εξόδων μάλιστα εκαλύπτοντο με χορηγίες. Μου
καταμαρτυρούν ότι έκανα αντιπολίτευση στον κύριο
Πανά και αποσιωπούν το γεγονός, ότι ο κύριος
Πανάς, κατόρθωσε να έχει απέναντί του τα τρία πέμπτα των συμβούλων του συνδυασμού του.
Το 2014, όταν παραιτήθηκα από τον ΟΑΠΠΑ για λόγους
που υποψιάζεστε, προστατεύοντας την αξιοπρέπειά
μου, στην επιστολή παραίτησής μου προς τον σημερινό
δήμαρχο, ζητούσα να μην προταθώ ούτε για απλό μέλος
στη νέα διαδικασία εκλογής μελών του ΟΑΠΠΑ.
Στην διαδικασία εκλογής του συμπαραστάτη του δημότη, με πήρε τηλέφωνο ο κύριος δήμαρχος την
ημέρα της συνεδρίασης στις 2.30 το μεσημέρι προκειμένου έμμεσα να με πείσει να αποσύρω την υποψηφιότητά μου και μου είπε επί λέξει: «Κύριε Γιάννη
ξέρετε, η υπερβολική εντιμότητα δημιουργεί προβλήματα».
Του απάντησα: «Τι λες ρε Γρηγόρη, να ντρέπομαι που
είμαι έντιμος; Ας μην προχωρήσουμε, δεν αποσύρω
την υποψηφιότητά μου».
Ο κύριος δήμαρχος έχοντας προφανώς τύψεις, μου
έστειλε στη συνέχεια σχετική ευχαριστήρια επιστολή
την οποία του επέστρεψα σαν απαράδεκτη. Τελειώνοντας δεν μετανιώνω που δυσάρεστησα αρκετούς
διότι ειδικά σαν πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ δεν έκανα
ρουσφέτια ούτε υπέκυψα σε πιέσεις δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, πολιτικών προσώπων, συγγενών
και φίλων.
Προσπάθησα κατά το δυνατόν να είμαι δίκαιος, να
τιμώ τον όρκο που έδωσα, να διαχειρίζομαι με σεβασμό τα χρήματα των δημοτών και ειμαι υπερήφανος
που κέρδισα την εκτίμηση και την αγάπη των συνεργατών μου και των δημοτών.
Γιάννης Νιτερόπουλος

Να μην υλοποιηθεί το πρόγραμμα FLEX στα σχολεία!
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο
Παιδείας, υλοποιεί για 2η συνεχόμενη χρονιά το
πρόγραμμα FLEX στα σχολεία, παίρνοντας τη σκυτάλη
από το ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα αυτό που
«χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την κυβέρνηση
των Η.Π.Α, υπό τη διαχείριση του Γραφείου
Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων (ECA)
του Υπουργείου Εξωτερικών (US Department of State)
των Η.Π.Α.», προσφέρει υποτροφίες σε μαθητές που
επιλέγονται μέσω διαγωνισμού, για να μείνουν ένα
χρόνο στις Η.Π.Α, σε οικογένεια υποδοχής και να
φοιτήσουν σε σχολείο εκεί. Η σχετική εγκύκλιος που
προωθείται στα σχολεία αναφέρει ότι το πρόγραμμα
FLEX δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν για
τους ανθρώπους και την κουλτούρα των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής. Καθόλου τυχαία αναφέρεται η
Μέση Ανατολή, η Αφρική, η Ασία ως περιοχές που

υλοποιείται το πρόγραμμα.
Δεν διατάζουν να μετατρέψουν στα μάτια της νέας
γενιάς τα αμερικάνικα γεράκια του πολέμου σε
«περιστέρια της ειρήνης και της δημοκρατίας».
Αναρωτιόμαστε ποια κουλτούρα και ποιες αξίες θέλει
να μεταλαμπαδεύσει το Υπουργείο Εξωτερικών των
ΗΠΑ στους μαθητές μας;
Θα τους μάθει για την ιστορία του αντιπολεμικού
κινήματος των ΗΠΑ;
Θα τους μάθει για τους αγώνες εξίσωσης των
δικαιωμάτων λευκών και μαύρων;
Ή μήπως θα τους μάθει τις «διαβολικά καλές» αξίες της
Αμερικάνικης άρχουσας τάξης για την επιβολή της ισχύος
δια πυρός και σιδήρου σε όλο τον πλανήτη; “Φτιάχνω
βάσεις, στέλνω στρατεύματα, βομβαρδίζω και αυτά τα ονομάζω
ανθρωπιστικές επεμβάσεις, αγώνας για τη δημοκρατίας και στα
διδάσκω κιόλας σαν αμερικάνικες αξίες”.

Αυτές τις «αξίες» θέλει και αυτή η κυβέρνηση να
μεταλαμπαδεύσει σε μαθητές 15 και 16 χρόνων
προκειμένου να ξεπλύνει τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό.
Γνωρίζουμε καλά τις αξίες ενός συστήματος που έχει
μετατρέψει τα σχολεία κυριολεκτικά σε εμπόλεμη ζώνη,
που είναι εξπέρ στον εμπαιγμό και στην χυδαία
προπαγάνδα. Στα μάτια των παιδιών μας βλέπουμε τα
παιδιά όλου του κόσμου: Τα βομβαρδισμένα σχολεία,
νοσοκομεία και σπίτια στην Συρία, στην Γιουγκοσλαβία,
στο Ιρακ, τα πνιγμένα προσφυγόπουλα, τις αλλαγές
συνόρων και τις νέες εντάσεις στα Βαλκάνια …
...Καταδικάζουμε τα προγράμματα αυτά, καθώς και τις
συμφωνίες που εμπλέκουν βαθύτερα τη χώρα μας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ,
στους ανταγωνισμούς και στους πολεμικούς στην
περιοχή μας, θέτοντας το λαό και την νεολαία σε
μεγάλους κινδύνους.

ΟΛΟΙ το ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΏΒΡΗ στις 9.30πμ εξω από το ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΔΡΥΜΑ (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 387)
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Επίτιμος Δημότης του Δήμου ΒΒΒ ο Αριστείδης Πατρινός
Η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου DNA αποτέλεσε μεγαλύτερο
ορόσημο της επιστήμης τα τελευταία 50 χρόνια
Ο Δήμος ΒΒΒ, ανακήρυξε σε επίτιμο
δημότη τον επιστήμονα, Αριστείδη Πατρινό, τον διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα που αποκωδικοποίησε το
ανθρώπινο DNA Αριστείδη Πατρινό
ανακήρυξε σε Επίτιμο Δημότη, το περασμένο Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στην
αίθουσα του Δημαρχείου.
Οπως γράφαμε και στο προηγούμενο
Αριστείδης Πατρινός είναι ο γενετιστής
πίσω από τη δημιουργία των πρώτων
συνθετικών βακτηριδιακών κυττάρων
στο J. Craig Venter Institute των ΗΠΑ.
Συμμετείχε στην ομάδα επιστημόνων
που αποκωδικοποίησαν το ανθρώπινο
DNA, ανοίγοντας τον δρόμο να γίνουν
άλματα σε πολλούς κλάδους της επιστήμης.
Κατά τον ίδιο, η αποκωδικοποίηση του
ανθρώπινου DNA αποτέλεσε μεγαλύτερο ορόσημο της επιστήμης τα τελευταία 50 χρόνια, ακόμα μεγαλύτερο από
το πετυχημένο ταξίδι στο φεγγάρι, ενώ
σήμερα ο ίδιος ασχολείται σε μεγάλο
βαθμό με την κλιματική αλλαγή και την
καταπολέμησή της.
Κατά την τελετή, ο δήμαρχος, στην
προσφώνησή του αναφέρθηκε στο βιο-

γραφικό του και στάθηκε ιδιαίτερα στον
προβληματισμό για το κλίμα που ανέδειξαν οι μελέτες του Πατρινού. «Σήμερα δεν τιμούμε μόνο τον ίδιο για τα

του ιστορικού – φιλόλογου Χρήστου
Διονυσόπουλου μετά από σχετική παράκληση του Αρ. Πατρινού, αφού
υπήρξε καθηγητής του και ήταν όπως

σημαντικά του επιτεύγματα. Θέτουμε
και στα παιδιά μας, στους μαθητές,
στους νέους ανθρώπους της πόλης μας
τα καινούργια μοντέλα που πρέπει να
αντιγράφουμε στη ζωή και στις προσπάθειές μας», δήλωσε ο δήμαρχος.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με χαιρετισμό

δήλωσε ο ίδιος αυτός που του έδωσε
τη μεγαλύτερη έμπνευση και τα κίνητρα για τη μάθηση καθώς και την κατανόηση για το τι σημαίνει Ελλάδα.
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Λίγα για τον Αριστείδη Πατρινό:
Ο Αριστείδης Πατρινός είναι ο γενετιστής
πίσω από τη δημιουργία των πρώτων συν-

θετικών βακτηριδιακών κυττάρων στο J.
Craig Venter Institute των Ηνωμένων Πολιτειών.
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
το 1947 και αποφοίτησε με άριστα από την
Αμπέτειο Σχολή του Καϊρου το 1965. Σπούδασε μηχανολόγος στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο στην Αθήνα από όπου αποφοίτησε το 1970. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές
του σπουδές στη Μηχανική των Ρευστών
και στην Αστροναυτική στο Πανεπιστήμιο
Northwestern των ΗΠΑ (Ph.D. 1975).
Υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του
Rochester (1975-1976) και ερευνητής σε θέματα κλιματικών αλλαγών στα Ερευνητικά
Κέντρα Oak Ridge National Laboratory
(1976-1980) του Τενεσσί και Brookhaven
National Laboratory (1980-1988) της Νέας
Υόρκης.
Από το 1988 έως το 2006 διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής του τμήματος Βιολογικής και Περιβαλλοντικής Έρευνας του
Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας στην εποπτεία του τις
ερευνητικές δραστηριότητες του τομέα της
μικροβιακής έρευνας, της δομικής Βιολογίας, της πυρηνικής Ιατρικής καθώς και της
παγκόσμιας περιβαλλοντικής αλλαγής. Από
αυτή την στρατηγικής σημασίας θέση, διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για την
αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος.
Το 2006 έγινε Πρόεδρος της εταιρείας Synthetic Genomics οι δραστηριότητες της οποίας
επικεντρώνονται στην βιοτεχνολογία, στην
ανάπτυξη της συνθετικής βιολογίας, σε ιατρικές εφαρμογές και στον τομέα της ενέργειας
για την παραγωγής βιοκαυσίμων.
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Διαξιφισμοί στο Δήμο Σαρωνικού για την
ανεξέλεγκτη χωματερή
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ:
Συμφωνούμε
με τον
Περιφερειάρχη.
Ευθύνεται
η Διοίκηση
Σωφρόνη
O Δήμαρχος Σαρωνικού απαντά στον Περιφερειάρχη ότι συμφωνεί ότι πρέπει να
δοθεί τέλος στις ανεξέλεγκτες χωματερές, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:
«Συμφωνούμε απόλυτα με την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη ότι θα πρέπει να δοθεί
τέλος στην ανεξέλεγκτη λειτουργία χωματερών.
Η διοίκησή μας, όπως είναι γνωστό, ανέλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου
2019 και παρέλαβε από την προηγούμενη
διοίκηση Σωφρόνη δύο χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης με τεράστιους όγκους
κλαδιών
και
σύμμεικτων
απορριμμάτων δίπλα στους παλαιούς
αποκατεστημένους από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, ΧΑΔΑ στις Κοινότητες των Καλυβίων και της Παλαιάς
Φώκαιας. Όπως μια ανεξέλεγκτη χωματερή ήταν και όλος ο Δήμος Σαρωνικού
με παρατημένα απορρίμματα σε όλες τις
κοινότητες και τις γειτονιές που τον αποτελούν.
Την 1η Σεπτεμβρίου αναλάβαμε καθήκοντα και λίγες μόλις ημέρες μετά (στις
4/9) ξέσπασε πυρκαγιά στο σημείο της

παράνομης χωματερής, δίπλα στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ των Καλυβίων. Με
εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
έκτοτε μεταφέρουμε συνεχώς χώμα
προκειμένου να εξαφανιστούν οι όποιες
εστίες καπνού τυχόν εξακολουθούν να
υπάρχουν.
Με κατεπείγουσες διαδικασίες στην
πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήσαμε να γίνουν δύο εργολαβίες ανάθεσης αποκομιδής προκειμένου
να ξεκινήσει η απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις περιοχές
του δήμου μας. Δυστυχώς οι προτάσεις
μας αυτές καταψηφίστηκαν με ευθύνη
της αντιπολίτευσης, η οποία έχει και την
πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν έχει εναποθέσει ούτε ένα όχημα με απορρίμματα
στους συγκεκριμένους χώρους και για
όσα απορρίμματα υπάρχουν εκεί την ευθύνη φέρει η προηγούμενη διοίκηση Σωφρόνη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ:
«Οι τραμπουκισμοί της
παράταξης
Φιλίππου δεν
θα περάσουν»!
Για το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Γ. Σωφρόνης κατήγγειλε μεταξύ

άλλων: «Πρώτα αναθέτουν με διαδικασίες “σύριζα στη νομιμότητα” την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων του
Δήμου Σαρωνικού και στη συνέχεια, προπηλακίζουν πολίτες και στελέχη της αντιπολίτευσης που διαφωνούν με τις
πρακτικές τους».

Ζητάει βοήθεια από την
Περιφέρεια
O Φιλίππου επισημαίνει: Συντασσόμαστε
απόλυτα με την πρόταση του Περιφερειάρχη Αττικής να αποδοθούν ευθύνες σε
εκείνους που δημιούργησαν αυτή την
κατάσταση στους δύο αποκατεστημένους ΧΑΔΑ.
Επιπλέον, ζητάμε τη βοήθεια της Περιφέ-

ρειας για την απομάκρυνση όλων των ογκωδών απορριμμάτων από τα όρια του
δήμου μας, αίτημα που διατυπώσαμε και
στην πρόσφατη συνάντηση εργασίας του
Περιφερειάρχη με τους Δημάρχους της
Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ακόμα με αίτημά μας προς τον
ΕΔΣΝΑ έχουμε ζητήσει να διατεθεί στον
δήμο μας ο μεγάλος κλαδοτεμαχιστής
του ΕΔΣΝΑ προκειμένου να διαχειριστούμε τις τεράστιες ποσότητες κλαδιών.
Ο Δήμος Σαρωνικού ξεκινά άμεσα τη διαδικασία χωροθέτησης Πράσινων Σημείων
προκειμένου να γίνεται η διαλογή των
απορριμμάτων, διαδικασία όμως που είναι
αρκετά χρονοβόρα και αναλαμβάνει την
ευθύνη να επιλύσει τα προβλήματα που
δημιούργησε και μας κληροδότησε η προηγούμενη διοίκηση Σωφρόνη.

Γεύμα καλής “γειτονίας” του Μητροπολίτη
Νικόλαουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Μέσα σε εγκάρδιο κλίμα την Τρίτη 1η Οκτωβρίου ο Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος παρέθεσε δείπνο εργασίας στον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, στον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Αθανάσιο Αυγερινό, στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Νικόλαο Πέππα, στον πρώην Νομάρχη Ανατ. Αττικής Λεωνίδα Κουρή καθώς και στους Δημάρχους των Μεσογείων
και της Λαυρεωτικής.
Ο κ. Νικόλαος απηύθυνε χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του πρώτου και δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ευχόμενος για μια καλή και
δημιουργική θητεία παράγοντας έργο πάντα με γνώμονα
το σεβασμό και την εξυπηρέτηση προς τον πολίτη.
Όλοι οι θεσμικοί φορείς συμφώνησαν για την ανάγκη συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα
σε δράσεις και έργα που ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη και το θεάρεστον έργο του Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαου.

Στο πλαίσιο του γεύματος συναντήθηκαν ο παλιός με τον νέο. Ο τελευταίος Νομάρχης Ανατ. Αττικής Λεωνίδας Κουρής με τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη. Δίπλα τους ο Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αυγερινό και το δήμαρχο Κρωπίας Δ. Κιούση.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ ΟὐσιοΠαιδείας*
ἄρχεσθαι
&
ΤυποΠαιδείας*
παύεσθαι

ΕΒΔΟΜΗ

Η Εστία είναι η πρωτότοκη κόρη του Κρόνου (= Χρόνου) και
της Ρέας (= Ροής των γεγονότων/συμβάντων). Ήταν η
αδελφή του Δία, του Ποσειδώνα, του Πλούτωνα, της Ήρας
και της Δήμητρας. Ήταν προστάτρια της οικίας και του οικογενειακού βίου. Όσοι κατέφευγαν στις ιδιωτικές οικίες,
στις εστίες αυτών παρακάθονταν ως ικέτες, τη θεά αυτή
επικαλούνταν και σ’ αυτήν ορκίζονταν. Κι επειδή και η πόλη
εθεωρείτο ως μια μεγάλη οικογένεια, γι’ αυτό η Εστία διέθετε δικό της θάλαμο στο Πρυτανείο, όπου δεχόταν τους
αντιπροσώπους των άλλων πόλεων και τους ικέτες που ζητούσαν άσυλο, καθώς και άγαλμα μπροστά από την εστία
του Πρυτανείου. Στην εστία αυτή έκαιγε το άσβεστο πυρ,
απ’ όπου άναβαν τον πυρσό των εκστρατειών, καθώς και τη
δάδα που έπαιρναν οι άποικοι στις νέες τους πατρίδες. Για
τη θέση της εκεί η Εστία ονομαζόταν Πρυτανίτις.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΚΥΝΙΚΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΖΟΡΤΖ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΣΩ

ΣΩ: «Ἄλλο τι οὖν ἀφ᾽ Ἑστίας ἀρχώμεθα κατά τόν
νόμον;».

«Το 2% των ανθρώπων σκέπτεται, το 3% νομίζει ότι σκέπτεται και το 95% πεθαίνει χωρίς καν να σκεφθεί ποτέ
του / προτιμά να πεθάνει παρά να μπει στη διαδικασία
της σκέψης».

[= Να αρχίσουμε λοιπόν από την Εστία, σύμφωνα με τη
συνήθεια, όπως το ορίζει ο τελετουργικός νόμος;
(σ.σ.) από τη θεότητα Εστία άρχιζαν πάντα οι θυσίες].

«Αυτός που μπορεί, πράττει. Αυτός που δεν μπορεί, διδάσκει».

«Τό γάρ πρό πάντων θεῶν, τῇ Ἑστίᾳ πρώτῃ προθύειν
εἰκός ἐκείνους οἵτινες τήν πάντων οὐσίαν “ἐσσίαν” ἐπωνόμασαν».

(Πλάτων, 427-347, “ΚΡΑΤΥΛΟΣ”, 401b,1)

«Διαθέτω το δώρο της παρατηρητικότητας που ονομάζεται κυνισμός από κάποιους που το στερούνται».
«Οι άνθρωποι που πάνε μπροστά σ’ αυτόν τον κόσμο,
είναι αυτοί που σηκώνονται, αναζητούν τις συνθήκες
που θέλουν, και αν, δεν τις βρουν, τις διαμορφώνουν
μόνοι τους».
«Ιδεολόγος είναι κάποιος που έβαλε σκοπό του να κάνει
τον άνθρωπο καλύτερο απ’ την ανθρωπότητα».
(Τζορτζ Μπέρναρντ Σω, 1856-1950, Ιρλανδός κριτικός, δραματουργός, θεατρικός συγγραφέας)

Σταχυολόγησα μερικές ρήσεις του διάσημου Ιρλανδού
συγγραφέα, γνωστού για το θεατρικό του έργο αλλά και
για τις επαναστατικές και πάντα διανθισμένες με χιούμορ
και ειρωνεία απόψεις του. Ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σω, θεατρικός συγγραφέας, κριτικός, πεζογράφος, σατιρικός χιουμουρίστας, είναι ο μοναδικός κάτοχος και των δύο
βραβείων, Νομπέλ και Όσκαρ. Ασφαλώς με εκφράζουν
απόλυτα και αποτέλεσαν το υπέκκαυμα/εμπύρευμα για το
σημερινό μου άρθρο, που έχει θεματική ενότητα την Παιδεία και τον Άνθρωπο.
Αναφερόμενος στον πρώτο αφορισμό του, φαντάζει
πράγμα αδύνατο το πώς θα τετραγωνίσουμε αυτόν τον
φαύλο κύκλο της άγνοιάς μας. Κατ’ αρχάς πρέπει να εμπίπτουμε στο 2% του πληθυσμού που κατά τον Σω, σκέπτεται. Είναι πολύ εύκολο για όλους να παραμένουν στην
κατάσταση της άγνοιας. Το 95% θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να σκεφθεί. Οι πολλοί δεν θέλουν να κουράζουν
το μυαλό τους με πολλή σκέψη.
Η ικανότητα κάποιου να διαχωρίζει τον τρόπο σκέψης
του απ’ αυτόν του σωρού, είναι σπάνια για τον εξής
λόγο: η Αλήθεια πληγώνει σαν την Κόλαση. Πράγματι,
αν η Άγνοια είναι Ευδαιμονία, τότε φαίνεται πως η
Γνώση είναι Πόνος/ Δυστυχία και όχι Δύναμη.
«ΑΦ’ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΧΕΣΘΑΙ»
Ο σταθερός υπότιτλος της αρθρογραφίας μας έλκει την
προέλευσή του από την παραπάνω φράση. Το μόνο που αλλάζουμε κάθε φορά είναι το ουσιαστικό, το οποίο αποτελεί
και την αφετηρία (άρχεσθαι) του άρθρου μας. Ενώ ο τερματισμός της “σταδιοδρομίας” (του αγώνα δρόμου) του άρθρου μας δηλώνεται με ένα νέο ουσιαστικό, αντίθετο του
πρώτου, που αναφέρεται στο παύεσθαι (Αρχή και Τέλος).

(Πλάτων, 427-347, “ΚΡΑΤΥΛΟΣ”, 401d,1)

(= Γιατί πριν απ’ όλους τους θεούς, στην Εστία πρώτη
οφείλουν να θυσιάζουν οι άνθρωποι εκείνοι που ονόμασαν “εστία” την ουσία όλων των πραγμάτων).
Εμείς σήμερα υποστηρίζουμε πως έχουμε ηθικό χρέος και
καθήκον να αρχίζουμε πρώτα από την Παιδεία:
«ΑΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡΧΕΣΘΑΙ»
Απόλυτη προτεραιότητα λοιπόν όλων των κυβερνητικών
πρωτοβουλιών, μέτρων και δράσεων πρέπει να αποτελεί
η Παιδεία η Πρυτανίτις, διότι μόνο έτσι θα πρυτανεύσει
η Λογική, η Σύνεση, η Αξιοπρέπεια, η Αξιοπιστία, η Αυτοπεποίθηση, η Αξιοκρατία, η Αυτοσυνειδησία, η Ψυχραιμία
και η Νηφαλιότητα.
Ο τραγικός ποιητής Σοφοκλής, 496-406, ορθώς επισημαίνει σε μια “απολεσθείσα” τραγωδία του, fragment 351, 2:
«Ὅστις δέ τόλμῃ πρός τό δεινόν ἔρχεται, ὀρθή μέν ἡ
γλῶσσ᾽ἐστίν, ἀσφαλής δ᾽ ὁ νοῦς».
(= Κι όποιος με τόλμη βαδίζει προς τον κίνδυνο, μιλάει
σωστά και σκέπτεται με ασφάλεια).
Παραφράζοντας κι εμείς τον Ζακύνθιο ποιητή, Ανδρέα
Κάλβο, 1792-1869, στην 4η Ωδή του “Εις Σάμον”, α’
στροφή, υποστηρίζουμε ότι: «Θέλει αρετήν και τόλμην η
Παιδεία (Ελευθερία)».
Η Αξιοπιστία της κυβέρνησης δεν θα κριθεί μόνο στο
πεδίο της οικονομίας αλλά κυρίως στο πεδίο της Παιδείας
και στην επανεκκίνησή της αρχίζοντας από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο. Το επενδυτικό στοίχημα
το κερδίζουν μόνο όσοι επενδύουν στο πνευματικό δυναμικό των νέων της χώρας τους. Η καλύτερη επένδυση
είναι αυτή της Παιδείας και τα καλύτερα επενδυτικά κεφάλαια είναι τα κεφάλια των Ελλήνων μαθητών που αποτελούν το μέλλον της χώρας μας, τη μαγιά και, γιατί όχι,
τη μαγκιά του αύριο. Η δυναμική ανάκαμψη της χώρας
μας θα επέλθει με την πνευματική καλλιέργεια των νέων,
τους οποίους θα πρέπει η πολιτεία να τους κρατήσει εδώ
και να τους αξιοποιήσει, ώστε να μετατραπεί επιτέλους
η μαζική διαρροή εγκεφάλων στο εξωτερικό (Brain Drain)
σε Brain Gain ή remain.
Oφείλουμε να εμπλουτίσουμε την καθημερινή μας ζωή με
όσο γίνεται περισσότερη πνευματική ουσία. Γιατί η εποχή
μας απ’ τη μια μεριά κατασκευάζει άδειες ψυχές και απ’

την άλλη δημιουργεί την ανάγκη της επαγρύπνησης
/εγρήγορσης, τη δίψα του πνεύματος. Μορφή αυτής της
δίψας είναι και το αίτημα της Παιδείας. Όλοι ζητούν μια
Παιδεία πιο σύμφωνη με τις ανάγκες του καιρού μας. Νιώθουν ότι με λειψή, ασυστηματοποίητη, άχαρη γνώση δεν
είναι προορισμένοι να κατορθώσουν τίποτε. Και δεν επιθυμούν να οδοιπορήσουν στο περιθώριο. Όταν οι ευγενικές
φιλοδοξίες της εφηβείας μένουν ανικανοποίητες, κανένα
αγαθό δεν μπορεί να προκύψει. Γιατί οι νέοι με την τόλμη
τους εκφράζουν πολλές φορές και όσα οι πρεσβύτεροι αισθάνονται, αλλά δεν ξεθαρρεύονται να τα πουν, έτσι που
βρίσκονται σφηνωμένοι μέσα στο χρόνο τους. Αν, φυσικά,
δεν είναι πλασμένοι απ’ την πολύτιμη πρώτη ύλη των αιώνια ανήσυχων, των ακαταπόνητα άγρυπνων. Τότε αλλάζει
η υπόθεση. Και γίνεται ο πρεσβύτερος ένας οδοδείκτης,
ένα λαμπρό παράδειγμα για τον νεώτερο.
Η μετέωρη γνώση είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του
καιρού μας. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν πολύ
περισσότερα απ’ όσα μάθαιναν άλλοτε, αλλά και πολύ
αναιμικότερα.
Λείπει η συνείδηση του βάθους. Και δεν είναι βέβαια το
λάθος δικό τους. Οι σύγχρονες βιοτικές αναγκαιότητες
αποκλείουν την περισυλλογή. Χρειάζεται αληθινός ηρωισμός για να μπορέσει κανείς να αποτρέψει την εσωτερική
του διάσπαση, για να μπορέσει να αφιερωθεί σε βαρύ και
μακροχρόνιο έργο, για να αναλάβει μια αποστολή ζωής,
για να υπακούσει σ’ ένα αίτημα διάρκειας. Σχεδόν έχουμε
απωλέσει τη συνείδηση της διάρκειας. Και γι’ αυτό δεν
μπορούμε να κατακτήσουμε στο σωστό τους μέτρο / εκτιμήσουμε σωστά και τα έργα που προέρχονται από συνείδηση διάρκειας και απευθύνονται στον αδιάσπαστο
χρόνο. Η θαυμαστή κληροδοσία των αιώνων μάς βρίσκει
αντίκρυ της βιαστικούς.
Ο σύγχρονος κόσμος είναι κόσμος θεατών. Πόσοι διαθέτουν τον χρόνο, εκτός απ’ τους ειδικούς, να σπουδάσουν
ένα φιλοσοφικό σύστημα, να αφιερωθούν σ’ ένα έργο τέχνης του λόγου, προσπαθώντας ολοκληρωτικά να το οικειωθούν; Η επιπόλαιη γνωριμία είναι η συνηθέστερη.
Κι ωστόσο, πόσα θα είχαμε να κερδίσουμε όλοι μας, να
κερδίσει αυτός ο περιπλανώμενος πολιτισμός μας, αν
κατορθώναμε να επιστρέφουμε πότε πότε στις πηγές,
αντλώντας το “Ύδωρ το ζων” το πνευματικόν, από τα
βαθιά πηγάδια του παρελθόντος και επικοινωνώντας με
τα έργα που πήγασαν από ακαταμέτρητη σιωπή, από
πολλή εσωτερική επεξεργασία και στάθηκαν ακατάλυτα
μες στο χρόνο!
Σε καμμία εποχή το επίκαιρο και το εφήμερο δεν είχε σε
τόση έκταση υποσκελίσει το παντοτινό και το ανεπίκαιρο
όσο στη δική μας. Το φαινόμενο παίρνει σιγά σιγά τη μορφή
πανδημίας. Είναι μια ακατάσβεστη λαιμαργία: όσο τρέφεται,
τόσο πιο άπληστη γίνεται. Αν για μια στιγμή ηρεμήσει το
σύμπαν, αν για μια στιγμή δεν ανανεωθούν τα ενδιαφέροντά
μας, αισθανόμαστε πως σταματήσαμε, πως μουδιάσαμε, πως
παλιώσαμε. Γιατί τα πάντα έχουν καταντήσει πολύ επείγοντα και πολύ φθαρτά. Το πνεύμα των ηλεκτρονικών μέσων
έχει διαποτίσει βαθιά τη ζωής μας, η εναλλασσόμενη εικόνα,
που στέκεται για λίγο μπροστά στα μάτια μας και φεύγει, για
να δώσει τη θέση της σ’ άλλη εικόνα. Έτσι όλα περνούν βιαστικά. Και μας μαθαίνουν να τα προσπερνούμε κι εμείς βιαστικά. Και να μην απομένει μέσα μας άλλο από μια μετέωρη
μνήμη, ένα θαμπό και φευγαλέο απείκασμα (= απεικόνισμα/αναπαράσταση), που επιτείνει αντί να χαλιναγωγεί την
αβεβαιότητα των καιρών.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος
―――――――
ΟὐσιοΠαιδεία: η πραγματική, αληθινή, ειλικρινής, σημαντική, ουσιώδης, κεφαλαιώδης, θεμελιώδης Παιδεία.
ΤυποΠαιδεία: η φαινομενική, επιφανειακή, πλασματική, ψεύτικη,
παραπλανητική, επουσιώδης, ανούσια, κενή, ασήμαντη Παιδεία.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ενα καινούργιο, αλλά πολύ παλιό, παιχνίδι εμφανίστηκε πρόσφατα στη Βούλα, στο πάρκο Βενιζέλου,
στις οδούς Σωκράτους και Παπάγου. Η Εδαφοσφαίριση ή πετάνκ ή petanque ξενόγλωσσο.
Θεωρείται αρχαίο ελληνικό παιχνίδι, αν και άγνωστο
στην Ελλάδα μέχρι σχετικά πρόσφατα.
Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται χωρίς να έχει κανείς
ιδιαίτερο χάρισμα και προσφέρει στην κοινωνική επικοινωνία και στην γειτονία.
Μπορεί να παιχτεί σε “σκάμα” ή σε αλάνα ή μέσα σε
μια πλατεία που ορίζεις τα όριά του.
Το αγκάλιασε μια παρέα, έφτιαξαν και έναν σύλλογο
και κάθε ημέρα απόγευμα πετούν μπάλες και παίζουν.
Τους έχω παρακολουθήσει κάποιες φορές, αλλά δεν
έχω ακόμη παίξει.

Εδαφοσφαίριση ή
πετάνκ
petanque
Ένα παιχνίδια
για όλους

Το γήπεδο που παίζεται το πετανκ μπορεί να είναι
διαμορφωμένο με σχεδόν οποιοδήποτε υλικό, χώμα,
χαλίκι, γρασίδι.

Είναι απλό, είναι φιλικό,
με κοινωνικό χαρακτήρα
...γήπεδο στο Βοτανικό.

Στους διεθνείς κανονισμούς αναφέρεται ότι το πετάνκ παίζεται σε οποιοδήποτε έδαφος.
Η άμμος δεν ενδείκνυται γιατί εκεί δεν κυλάει η
μπάλα και το τσιμέντο γιατί δεν σταματάει η μπάλα,
αλλά θα καταστραφούν και οι μπάλες.

...γήπεδο στη Βούλα.

Οι μπάλες του είναι από μασίφ ατσάλι και το βάρος
και οι διαστάσεις τους ποικίλουν. H διάμετρος 70,5
mm – 80 mm και το βάρος μεταξύ 650gr- 800gr.
Υπάρχει και μια μικρή ξύλινη μπάλα γνωστή και ως
κοσονέ (cochonette) ένα μικρό σφαιρίδιο διαμέτρου 3
χιλιοστών και βάρους 10-18 γραμμάριων, φτιαγμένο
είτε από ξύλο είτε από συνθετικό υλικό. Αυτή αποτελεί και τον κινητό στόχο.
Οι χώροι που χρειάζονται για να παίξεις είναι 12x3
μέτρα.

Το petanque είναι πάνω από όλα ένα άθλημα με μοναδικό
κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς έχει έμφυτο το ομαδικό
πνεύμα, απευθύνεται σε άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά
κάθε ηλικίας και παίζεται σχεδόν παντού.

Πώς παίζεται
Το παιχνίδι παίζεται πάντα μεταξύ δύο ομάδων και υπάρχουν 3 παραλλαγές, με δύο, τέσσερα ή έξι άτομα.
Στα παιχνίδια δύο ή τεσσάρων ατόμων καθένας έχει από
τρεις μπάλες στα χέρια. Στο έξι ατόμων ο καθένας έχει από
δύο μπάλες.
Με κέρμα (κορόνα ή γράμματα) αποφασίζεται ποια ομάδα
θα ξεκινήσει πρώτη και θα ρίξει τον κοσονέ (στόχο).
Η ομάδα που ξεκινά ορίζει με έναν κύκλο διαμέτρου 35-50
cm το σημείο από όπου θα ρίχνονται οι μπάλες. Ένας παίκτης της ομάδας ρίχνει τον κοσονέ σε απόσταση 6 με 10
μέτρα, ορίζοντας ουσιαστικά τον στόχο.
Η ομάδα που έριξε τον κοσονέ διαλέγει και τον παίκτη της,
που θα ρίξει την πρώτη βολή προσπαθώντας να ρίξει την
μπάλα όσο πιο κοντά γίνεται στον κοσονέ.
Ακολουθεί η επόμενη ομάδα, έως ότου μια μπάλα της βρεθεί πιο κοντά στο στόχο από οποιαδήποτε μπάλα του αντιπάλου.
Στη συνέχεια ρίχνει η πρώτη ομάδα επιδιώκοντας να φέρει
μια δική της μπάλα πιο κοντά στο στόχο.
Έτσι εναλλάξ ρίχνονται οι μπάλες έως ότου παιχθούν όλες.
Τότε αρχίζει η καταμέτρηση των πόντων.
Η ομάδα που η μπάλα της βρίσκεται πιο κοντά στο στόχο
κερδίζει ένα πόντο. Από εκεί και πέρα παίρνει επιπλέον
πόντους για κάθε μπάλα της που είναι κοντύτερα από την
μπάλα, της αντίπαλης ομάδας, που είναι κοντύτερα στο
στόχο Ακολουθεί ο επόμενος γύρος με το στόχο να ξαναρίχνεται από το σημείο που κατέληξε στον προηγούμενο
γύρο. Όποια ομάδα συμπληρώσει 13 πόντους είναι νικήτρια.
Υπάρχουν τρεις μόνο τρόποι για να κερδίσετε πόντους.
Να τοποθετήσετε τη μπάλα σας πιο κοντά στο στόχο,
Να διώξετε τις μπάλες των αντιπάλων που βρίσκονται πιο
κοντά στο στόχο από τη δική σας.
Να διώξετε το στόχο μακριά από τις αντίπαλες μπάλες και
να πλησιάσει τις δικές σας.

Ο Σύλλογος στη Βούλα
Ο σύλλογος, ονομάζεται (Athens) όπως μας ενημέρωσαν ο
πρόεδρος Γιώργος Κοντογιάννης και ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Μαυρέας και ήδη έχει δημιουργηθεί μία παρέα από
παίχτες, αλλά η προσπάθειά τους είναι να το μεταδώσουν
σε παιδιά από 8 έως 15 ετών. Τα μαθήματα είναι δωρεάν.
Kάθε Κυριακή πρωί (11.00) στη Βούλα παραδίδονται μαθήματα ΔΩΡΕΑΝ σε παιδιά από έμπειρους παίκτες του Συλλόγου. Πληροφορίες 6944366355
Στους θετικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του παιχνιδιού στη χώρα μας είναι σίγουρα ο καιρός στην Ελλάδα,
που μας επιτρέπει να παίζουμε πάρα πολλούς μήνες σε
ανοιχτούς χώρους, λόγω καλών καιρικών συνθηκών.
Το άθλημα αυτό είναι πολύ φθηνό, είναι ακίνδυνο σωματικά,
δεν έχει τραυματισμούς, δεν χρειάζεται κάποια υποστήριξη
και δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος σωματότυπος για
να το παίξει.
Είναι ένα άθλημα ανταγωνιστικό και συναγωνιστικό, που
μπορεί να παιχθεί οποιαδήποτε στιγμή. Εχει μεγάλη διάσταση σε ηλικίες και ανθρώπους που για διαφόρους λόγους
δεν μπορούν να παίξουν κάποιο από τα άλλα κινητικά σπορ.
Είναι ένα σπορ που μπορεί να δώσει μια μεγάλη κοινωνική
διάσταση, σε μεγάλους ανθρώπους που αραχνιάζουν, μην
κάνοντας τίποτα, ίσως επειδή δεν μπορούν να τρέξουν.
Οι περισσότεροι από τους φίλους του παιχνιδιού ξεκίνησαν
μαθαίνοντας το από έναν φίλο. Σιγά σιγά σχηματίστηκαν
παρεούλες που άρχισαν να παίζουν σχεδόν συστηματικά,
δημιουργώντας στη συνέχεια τις πρώτες ομάδες.
Πλέον, υπάρχουν «θύλακες» σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα και σίγουρα περισσότεροι απ’ όσους γνωρίζουμε.

Η προσπάθεια τους είναι να αναγνωριστεί το παιχνίδι στην
Ελλάδα, γιατί είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
που δεν έχει Ομοσπονδία, παρ’ ότι παίζεται σε πολλές περιοχές ανά την επικράτεια.
Η «Hellenic Petanque Club association», είναι επίσημο μέλος
της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετάνκ από
τον Σεπτέμβριο του 2016, και οι αθλητές των συλλόγων που
είναι εγγεγραμμένοι σε αυτήν έχουν δικαίωμα συμμετοχής
σε Επισήμους Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους αγώνες.

H ιστορία του
Παρόμοια παιχνίδια έχουν καταγραφεί ήδη από τον 6ο
αιώνα στην Αρχαία Ελλάδα, όπου υπήρχε το κλασικό παιχνίδι ρίψης νομισμάτων, τα οποία στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από επίπεδες πέτρες και λίγο μετά από
πέτρινους βόλους, με στόχο να φτάνουν όσο το δυνατόν
μακρύτερα. Αργότερα οι Ρωμαίοι εμπλούτισαν το παιχνίδι
προσθέτοντας και μια μπάλα-στόχο την οποία προσπαθούσαν να πλησιάσουν με τους πέτρινους βόλους όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή η εκδοχή του παιχνιδιού έφτασε
στην Προβηγκία από Ρωμαίους στρατιώτες, ναυτικούς
αλλά και περιπλανώμενους ταξιδιώτες.
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Νέος “πόλεμος”
Αθήνας - Σπάρτης
«Στη Σπάρτη σήμερα υπάρχουν μόνο ερείπια...»

ΕΒΔΟΜΗ

Μπόρις Τζόνσον
Ειπε, μεταξύ άλλων, ο Μπ. Τζόνσον: «Έχετε δει στο
βιβλίο σας μια εικόνα της Αθήνας και της Σπάρτης,
θυμάστε αυτήν την εικόνα; Η Σπάρτη ήταν μια πολύ
σκληρή στρατιωτική πόλη. Οι δύο πόλεις ήταν μονίμως σε αντιπαράθεση και οι Σπαρτιάτες δεν ήθελαν
τους μετανάστες, τους έδιωχναν όλους.
Όμως η Αθήνα ήταν πιο δεκτική και τότε υποδεχόταν
ανθρώπους από όλο τον αρχαίο κόσμο που έρχονταν
στην Αθήνα. Δείτε τις δύο πόλεις σήμερα. Η Αθήνα
έχει αφήσει πίσω της απίστευτα δοξασμένες στιγμές,
ενώ στη Σπάρτη υπάρχουν μόνο ερείπια. Αυτό μας
λέει κάτι σημαντικό: Ότι οι κουλτούρες και οι πολιτισμοί πρέπει να είναι ανοικτοί και δεκτικοί, αν θέλουν
να είναι επιτυχημένοι».

είναι έτοιμα να υπερασπιστούν την ελευθερία τους
και την Πόλη από την τυραννία και τους ξένους εισβολείς.
Στην πραγματικότητα, η δυτική δημοκρατική πολιτική
κληρονομιά μας, το ρωμαϊκό και το αμερικανικό σύνταγμα, αλλά και το πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου
Βασιλείου με τη συνταγματική Μοναρχία, τη Βουλή
των Λόρδων και τη Βουλή των Κοινοτήτων, φέρουν
περισσότερες ομοιότητες με το πολίτευμα που εισήγαγε ο Λυκύργος (830 π.Χ.) παρά με τα διάφορα πολιτεύματα της Αθήνας που υπόκειντο συχνά σε
αλλαγές, όπως σημείωσε ο Αριστοτέλης", συνεχίζει
η επιστολή.

Μπ. Τζόνσον, Πρωθυπουργός Μ. Βρετανίας

«Το πολιτικό σύστημα του
Ηνωμένου Βασιλείου φέρει
περισσότερες ομοιότητες με
το πολίτευμα του Λυκούργου»
Πέτρος Δούκας, δήμαρχος Σπάρτης

Οξύτατες, αλλά και διαφορετικές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει αναφορές του Βρεττανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, για
την Αρχαία Σπάρτη, την οποία παρουσίασε
σε ομιλία του ως “μια πολύ σκληρή στρατιωτική πόλη” και μια πόλη που σήμερα “υπάρχουν μόνο ερείπια”.
Ειδικότερα σε επίσκεψή του σε δημοτικό
σχολείο του Λονδίνου, μιλώντας σε μαθητές
επαίνεσε την κλασική παιδεία φέρνοντας ως
παράδειγμα τον εαυτό του. «Δεν έκανα τίποτα εκτός από λατινικά και ελληνικά για
περίπου 20 χρόνια και τώρα είμαι πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια εξαιρετική εκπαίδευση», δήλωσε.

Χαρακτήρισε δε την Αθήνα σαν μία πόλη με
“δοξασμένες στιγμές”, ενώ τη Σπάρτη σαν
μια “γκρεμισμένη περιοχή”, λέγοντας ότι: "Η
Αθήνα έχει αφήσει πίσω της απίστευτα ένδοξες στιγμές, ενώ στη Σπάρτη υπάρχουν
μόνο ερείπια».

ι δηλώσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από
τον νέο Δήμαρχο Σπάρτης Πέτρο Δούκα, ο
οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους αρχαίους,
και έχει εκδόσει αντίστοιχα και σχετικά βιβλία.
Έτσι προσκαλώντας τον Μπ. Τζόνσον να επισκεφθεί
τη Σπάρτη και να πάρει μια γεύση της φιλοξενίας και
της ιστορίας της», του απάντησε:

Ο

Πέτρος Δούκας
«Μιλώντας σε μαθητές δημοτικού στο Λονδίνο, είχατε την καλοσύνη να αναφερθείτε στη σπουδαία
μας Πόλη. Απλώς να διευκρινίσω κάποια πράγματα
για τη Σπάρτη. Η Σπάρτη ήταν δημοκρατία των πολιτών με προοδευτικό πολίτευμα.
Την εξουσία ασκούσαν:
1. η γενική συνέλευση, η Απέλλα,
2. Οι πέντε Έφοροι που εκπροσωπούσαν τον δήμο
(τους απλούς πολίτες) και επιλέγονταν από τον δήμο
(πιθανότατα με κλήρωση, για μονοετή θητεία) και
είχαν διευρυμένες πολιτικές και εκτελεστικές εξουσίες,
3. Η Γερουσία, αποτελούμενη από 28 άνδρες άνω των
60 ετών που εκλέγονταν από την Απέλλα και
4. Από τους δύο βασιλείς των δύο βασιλικών οίκων
της Σπάρτης που ελέγχονταν ο ένας από τον άλλο
και η στέψη τους έπρεπε να εγκριθεί από τη Γερουσία.
Οι βασιλείς ήταν αρχιστράτηγοι, μόνο εν καιρώ πολέμου. Όμως ο πόλεμος ήταν κάτι που αποφασιζόταν
από την Απέλλα και τους 5 έφορους, όχι από κάποια
στρατιωτική χούντα.
Όλα τα παιδιά της Σπάρτης από την ηλικία των 7
ετών, λάμβαναν την ίδια σκληρή, δημόσια εκπαίδευση
(μάθαιναν βασική αριθμητική, γραμματική, ανάγνωση,
μουσική, χορό και γυμναστική), ουσιαστικά ώστε να

Παραθέτοντας ένα απόσπασμα από τον Θουκυδίδη,
ο δήμαρχος επισημαίνει ότι κατά την αρχαιότητα, "ο
γεωγράφος Παυσανίας περιέγραψε τη Σπάρτη ως μια
ωραία πόλη, αν και όχι τόσο εντυπωσιακή όσο η
Αθήνα. Όμως, όπως έγραψε ο μεγάλος ιστορικός
Θουκυδίδης, ένας μελλοντικός ταξιδιώτης, παρατηρώντας απλώς τα κτίρια στη Σπάρτη, θα αισθανόταν
πιθανότατα ότι η Σπάρτη ήταν υποδεέστερη απ ότι
πραγματικά ήταν, ενώ η Αθήνα θα έδειχνε πιο ένδοξη
και εντυπωσιακή, απ ότι πραγματικά ήταν".
Υπενθυμίζει επίσης ότι οι σεισμοί, οι Βησιγότθοι του
Αλάριχου (396 μ.Χ.) "και ο τρελός Γάλλος αρχαιολόγος Μισέλ Φουρμόν (1690-1746) κατέστρεψαν ό,τι
είχε απομείνει από την κάποτε ωραία και ελκυστική
πόλη".

"Ναι, οι Σπαρτιάτες δεν ήταν χαλκέντεροι συγγραφείς ή ρήτορες ή αρχιτέκτονες μεγάλων κτιρίων,
όμως διατήρησαν την πόλη τους ελεύθερη και δημοκρατική για περίπου έξι αιώνες, χωρίς διακοπή. Και,
αν έδειχναν να τους κουράζουν οι ξένοι, ήταν επειδή
αισθάνονταν πως οι ξένοι ίσως να διέφθειραν τις
σπαρτιάτικες αρετές αιώνων (και ίσως να κλόνιζαν
την ισορροπία με την καταπιεσμένη τάξη των ειλώτων)".
Η Σπάρτη ήταν η μοναδική πόλη και το μοναδικό
κράτος, το πολίτευμα του οποίου κατάφερε να διασφαλίσει την ομαλή διαδοχή της εξουσίας χωρίς
πραξικοπήματα. Γι’ αυτό και οι ίδιοι οι αρχαίοι θαύμαζαν τη Σπάρτη περισσότερο από την Αθήνα».
Κλείνει την επιστολή του ο δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας με πρόσκληση: «Παρακαλούμε δεχθείτε την πρόσκληση του Δήμου Σπάρτης να
επισκεφθείτε την μεγάλη μας πόλη και να πάρετε μια
γεύση από τη φιλοξενία μας και την ιστορία μας».

ΕΒΔΟΜΗ
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Η Μόρια
ως υπαρξιακή
συνθήκη
της Ελλάδας
Προσφάτως διάβασα δύο κείμενα: το ένα υπογράφει
ο Απόστολος Λυκέσας στην «Εφημερίδα των Συντακτών» (27 Σεπτ. 2019) και το άλλο ο φίλος μου Κώστας Βενετσάνος (ΕΒΔΟΜΗ 28 Σεπτ. 2019). Και τα
δύο έχουν ως θέμα τους το προσφυγικό ζήτημα,
όπως έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε ένα κατεξοχήν πολιτικό πρόβλημα της σημερινής πολιτικής κοινωνίας στην Ευρώπη.
Διά το κείμενο του Βενετσάνου με τον σαρκαστικό
τίτλο: «Μόριας … εγκώμιον», θα πρέπει να τονίσω,
ότι οι ιδέες του και η επιχειρηματολογία του απηχούν
την ελληνική κοινή γνώμη. Από τις πληροφορίες του
κειμένου αυτού, έμαθα ότι η Μόρια (στη Λέσβο) είναι
ένας συνοικισμός της Μυτιλήνης, στον οποίο κατοικούν 1.164 κάτοικοι και διαμένουν 12.000 πρόσφυγες
στον καταυλισμό! Και μόνον αυτή η πληροφορία θα
πρέπει να μας γεμίσει με αισθήματα απελπισίας.
Θα θέσω μία σειρά ερωτημάτων, στα οποία καλούνται
όλοι όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως αρμόδιοι (νομικά)
και ειδικοί (πολιτικά) να απαντήσουν. Το εύρος των

αρμοδιοτήτων εκτείνεται από τις Βρυξέλλες (την γραφειοκρατική Ευρώπη) μέχρι τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη (;) ως πολιτικό υποκείμενο.
Πρώτο ερώτημα: ενώ βρισκόμαστε μπροστά σε μία
πανανθρώπινη συνθήκη μετακίνησης πληθυσμών,
γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ονομάζει αυτό το
φαινόμενο προσφυγικό ζήτημα;
Δεύτερο ερώτημα: ακόμη και εάν δεχθούμε, ότι πρόκειται για ένα ακόμη προσφυγικό ζήτημα, όπως συμβαίνει κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια, γιατί η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο
της πολιτικής νεωτερικότητας όσον αφορά στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιορίζεται είτε σε φιλανθρωπικές δράσεις (Ελλάδα) είτε
προτάσσει τη λογική της αγοράς εργασίας (Γερμανία)
σχετικά με την πολιτικο-κοινωνική ενσωμάτωση των
προσφύγων;
Και το τρίτο ερώτημα έχει να κάνει με το ριζικό αίτημα αυτοπροσδιορισμού του Ευρωπαίου ανθρώπου
με αφορμή τις μετακινήσεις των πληθυσμών. Γιατί η
γραφειοκρατική Ευρώπη αντί να αντιληφθεί ότι βρίσκεται μπροστά σε μία ιστορική στιγμή πολιτικού αυτοπροσδιορισμού της, ονομάζει, όπως τόνισα, το
σχετικό φαινόμενο προσφυγικό ζήτημα και προσπαθεί να το επιλύσει τεχνοκρατικά;
Και στα τρία αυτά θεμελιώδη ερωτήματα δεν μπορεί
η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτικό υποκείμενο να
απαντήσει. Γιατί δεν υπάρχει Ευρώπη! Με περισσή
ασάφεια ο αρμόδιος (μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019)
επίτροπος μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος
μιλάει για το προσφυγικό ζήτημα ως ποσοτική υπόθεση χωροταξικής κατανομής. Ο Αβραμόπουλος
απέρχεται και μαζί του, ελπίζω, να αποχωρήσει το τεχνοκρατικό επιτελείο του στις Βρυξέλλες.
Ως ευρωπαϊκή και ως ελληνική πολιτική κοινωνία μπο-

Θεόδωρος Γεωργίου*

ρεί να μην είχαμε μέχρι τώρα επεξεργασθεί ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα σχετικά με τις μετακινήσεις των πληθυσμών ή ακόμα χειρότερα το
εφαρμοζόμενο τεχνοκρατικό σχέδιο για την επίλυση
του προσφυγικού ζητήματος να απέτυχε, αλλά όλα
αυτά δεν σημαίνουν, ότι και η ίδια η Ευρώπη έφθασε
στο πολιτικό τέλος της.
Και μία τελευταία διαπίστωση σχετικά με την ελληνική πολιτική κοινωνία: Στο βαθμό που η Ελλάδα αντιμετωπίζει το προσφυγικό ζήτημα ως σχέδιο
διοικητικού καταμερισμού σχετικά με τη διαμονή των
προσφύγων, τόσο η ίδια ως νεωτερική και ως σύγχρονη πολιτική οντότητα θα βυθίζεται στο δικό της
υπαρξιακό κενό.
――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.
Σημείωση: Το κείμενο γράφτηκε πριν από τα πρόσφατα συμβάντα
(πυρκαγιά και θάνατος προσφύγων) στον καταυλισμό της Μόριας.

Με απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. αυξάνεται
η φορολόγηση στο τσίπουρο και την τσικουδιά!
Με την απάντησή της στην ερώτηση (E002329/2019) που κατέθεσε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για την
απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. που αυξάνει τη φορολόγηση στο τσίπουρο και την
τσικουδιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή "χαιρετίζει" προκλητικά τη συγκεκριμένη απόφαση, η εφαρμογή της οποίας θα έχει
ολέθριες συνέπειες για τους διήμερους
αποσταγματοποιούς και τους αμπελουργούς (με άδειες απόσταξης) της χώρας μας.
Προκλητική είναι και η τοποθέτηση της Επιτροπής ότι «δεν συμμερίζεται την άποψη
ότι οι μικροί αποσταγματοποιοί θα εκτοπιστούν αναπόφευκτα λόγω της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας».
Η εν λόγω απόφαση επιβάλλει την εκτίναξη
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά (αύξηση μέχρι και
18 φορές σε σχέση με το σημερινό φόρο)
εξισώνοντάς τον με τον ΕΦΚ των ακριβών
εισαγόμενων ποτών όπως το ουίσκι, «ώστε
να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς»
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο αρμόδιος

Επίτροπος Π. Μοσκοβισί στην απάντησή
του. Σημαντική θα είναι η επιβάρυνση και
για τα μικρά αποστακτήρια στα οποία επιβάλλεται διπλασιασμός του σημερινού
φόρου. Το μέτρο θα πλήξει τη λαϊκή κατανάλωση των συγκεκριμένων παραδοσιακών
αποσταγμάτων λόγω της μεγάλης αύξησης
της τιμής τους.
Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι όλα τα
όργανα της ΕΕ (επιτροπή, δικαστήριο κ.λπ.)
είναι ευθυγραμμισμένα στην εξυπηρέτηση
του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, ότι η
ΕΕ βάζει πάνω απ’ όλα τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, στη συγκεκριμένη περίπτωση των ποτοβιομήχανων και των
μεγαλοεισαγωγέων αλκοολούχων ποτών,
που από καιρό είχαν στοχοποιήσει το καθεστώς φορολόγησης του τσίπουρου και
της τσικουδιάς, ζητώντας επανειλημμένα
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου που
είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους.
Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ που αυξάνει τη φορολόγηση στο τσίπουρο και την
τσικουδιά
Με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου

στην υπόθεση C-91/18, η Ελλάδα απειλείται
με την επιβολή κυρώσεων, αν δεν συμμορφωθεί με τις ευρωενωσιακές οδηγίες 92/83
και 92/84 σε σχέση με τη φορολόγηση του
τσίπουρου και της τσικουδιάς.
Ερωτάται η Επιτροπή: «Πώς τοποθετείται
έναντι της προοπτικής εξόντωσης των μικρών αποσταγματοποιών και της περαιτέρω συμπίεσης του εισοδήματος των
αμπελουργών στην Ελλάδα;»
Απάντηση του Moscovici Ο Μοσκοβισί ούτε
λίγο ούτε πολύ απαντάει ((E-002329/2019 30.8.2019) ότι η Επιτροπή χαιρετίζει την
απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Επιτροπή κατά
Ελλάδας (Τσίπουρο). Το Δικαστήριο συμφωνεί με την Επιτροπή ότι δεν μπορεί να
εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και
την τσικουδιά, διότι η οδηγία 92/83/ΕΟΚ και
η οδηγία 92/84/ΕΟΚ δεν προβλέπουν τους
εν λόγω μειωμένους συντελεστές, και διότι
τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να θεσπί-

ζουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, καθεστώτα που παρεκκλίνουν από τα προβλεπόμενα στις προαναφερόμενες οδηγίες.
Όσον αφορά τους μικρούς διήμερους αποσταγματοποιούς, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε εκ νέου ότι μια
εθνική παράδοση δεν μπορεί από μόνη της
να απαλλάξει τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου.
Κατά την άποψη της Επιτροπής, η προστασία της κληρονομιάς των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, με τη χρήση μέτρων που
ευνοούν τους διήμερους αποσταγματοποιούς, θα πρέπει να επιδιώκεται με μέσα που
είναι σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και
αποφεύγουν τις διακρίσεις εις βάρος προϊόντων της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση,
η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη ότι
οι μικροί αποσταγματοποιοί θα εκτοπιστούν
αναπόφευκτα λόγω της ορθής εφαρμογής
της νομοθεσίας».
Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ
σ.ε. Ας προσέχαμε, δηλαδή. Γιατί αυτοί
έχουν το πεπόνι αυτοί και το καρπούζι.
Όπου τους συμφέρει βάζουν μπροστά τη
διακριτική μεταχείριση των κρατών μελών
και όπου τους συμφέρει κάνουν τον ...κινέζο.
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ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αφού ευχαριστήσω και πάλι την έγκριτη εφημερίδα που φιλοξενεί εμένα και την παράταξη του Κύματος Ενωμένων
Πολιτών Δ. Δαβάκης, εξαναγκάζομαι δυστυχώς ν’ αναφερθώ επί προσωπικού ύστερα από μία ακόμη, διαδικτυακή
αυτή τη φορά, επίθεση που δέχτηκα.
Παρόλο που είναι ενοχλητικό ενίοτε να μιλά κανείς για τον
εαυτό του, οφείλω εντούτοις να αποκαταστήσω την τάξη
και την τιμή, τόσο τη δική μου, όσο και του αρχηγού μου. Η
αποκατάσταση αυτή είναι αναγκαία λόγω της παραπληροφόρησης και της διαστρέβλωσης που επιχειρούνται· η μόνη
οδός, αυτή της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
Εξηγούμαι: για όποια εκπροσώπηση διενεργώ ως Δημοτική
Σύμβουλος ή μέλος επιτροπής, έχω από πριν λεπτομερώς
συνεννοηθεί με τον αρχηγό μου, του οποίου ο ρόλος δεν
είναι να αναλώνεται στις επιτροπές ή να δέχεται προπηλακισμούς. Προορίζεται στο να δίνει οδηγίες σ’ εμάς, να μας
καθοδηγεί με την εμπειρία του και να μας μεταλαμπαδεύει
την γνώση του.
Και ξέρετε κάτι, αγαπητοί αναγνώστες, αυτός του ο χαρακτήρας ακριβώς μας ελκύει και είναι ο καθαρός ιδεαλισμός
του που κρατά τη συνοχή μας· γιατί εμείς βλέπετε, η παράταξή μας δεν διέπεται από σχέσεις δούναι και λαβείν, δεν
υπάρχουν μισθοφόροι ανάμεσά μας…
Σε ό,τι αφορά την επίθεση στο πρόσωπό μου θα επικαλεστώ
αρχικά τον γνωστότερο από τους σωζόμενους δικανικούς

λόγους αυτόν του Λυσία Υπέρ Αδυνάτου: «Ου πολλού δέω
χάριν έχειν (…) τω κατηγόρω, ότι μοι παρασκεύασε τον
αγώνα…» κλπ.
Πράγματι έχω έννομο συμφέρον στο θέμα της οδού Βασιλέως Παύλου (Βούλα), αλλά εγώ δεν υπερψήφισα όπως
συνέβη στην περίπτωση ενός Δημοτικού Συμβούλου παλαιότερα, ο οποίος και ίδιον συμφέρον είχε και υπερψήφισε μέρος του τεχνικού προγράμματος και την αλλαγή
χρήσης γης στα δύο επίμαχα οικοδομικά τετράγωνα.

σίασε ότι κάτοικοι της περιοχής με συμμετοχή στο τοπικό
συμβούλιο, καταψήφισαν! Και τελικά οι μόνες οχλούσες
επιχειρήσεις βρίσκονται εκεί ή μήπως και λίγο παρακάτω
στην απόληξη της Λ. Βάρης-Κορωπίου στη συμβολή της με
την παραλιακή με βαριές οχλούσες χρήσεις; Τα καλά και
συμφέροντα λοιπόν; Εξαντλήθηκε η οικολογική συνείδηση
στο Δίλοφο, δεν έφτασε παρακάτω; Προτεραιότητα του
συνδυασμού μας είναι η ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας.

Σχετικά με την επίκληση του ρυμοτομικού του ’62, όταν
μόνος οδικός άξονας ήταν ο εν λόγω δρόμος, πριν γίνει η
παραλιακή και η διάνοιξη της Λ. Βουλιαγμένης, είναι τουλάχιστον αναχρονιστική. Για να μην αναφερθώ στ’ ότι αυτό
το ρυμοτομικό χρησιμοποιείται κατά το δοκούν. Πολύ απλά
δεν συντρέχει λόγος διαπλάτυνσης, αλλά ανάγκη πάρκινγκ
γι’ αυτό και δίνονται από τον Δήμο αφειδώς άδειες σε καταστήματα όχι χρήσιμα, ό, τι να ’ναι, γι’ αυτό και η προσπάθεια ποδηγετήσεως της δημόσιας γνώμης για το αναγκαίο
του προγράμματος.
Διαμόρφωση της κοινής γνώμης γίνεται όταν αφού έχουμε
αφουγκραστεί τους κατοίκους και τις ανάγκες τους, προχωρούμε στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ της ζωής τους και κριτήριο σίγουρα
ΔΕΝ είναι η λειτουργία καταστήματος τυχερών παιχνιδιών,
όπως λέμε μίνι καζίνο! Τότε και μόνο τότε κερδίζουμε τους
δημότες γιατί έχουμε την έξωθεν καλή μαρτυρία.
Σε ό, τι αφορά τα «ΟΧΙ» μου στα θέματα είναι, επαναλαμβάνω, κατόπιν προσυνεννόησης όπως π.χ. τις οχλούσες
επιχειρήσεις κατά μήκος της λεωφόρου Ευελπίδων (Λ.
Βάρης- Κορωπίου). Αν όπως λέτε υπάρξει διάταγμα απομάκρυνσής τους, όπως είχε γίνει παλαιότερα με τα εργοστάσια, τη δεκαετία του ’80, τότε τι σας πειράζει το δικό μου
«ΟΧΙ»; Εξάλλου εγώ αναρωτήθηκα απλώς και με εντυπω-

Εντέλει το ότι επιφυλάσσομαι επί θέματος που ήρθε προ
ημερησίας διατάξεως επομένως δεν έχω μελετήσει, αποδεικνύει πως μόνο ανόητη δεν είμαι όπως με αποκάλεσε ο
Δήμαρχος όταν καταψήφισα την τεχνική μελέτη που αφορά
τη Βασιλέως Παύλου. Επομένως το θέμα επανασφράγισης
της καντίνας στη Βουλιαγμένη (εκτός ημ. Διατάξεως) δεν
το γνώριζα και το σοφότερο που μπορούσα να κάνω ήταν
να ψηφίσω λευκό (όχι όπως γράφτηκε από τους διαδικτυακούς μισθοφόρους).

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΦΙΜΩΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Δηλώνει ο δήμαρχος Κερατσινίου- Δραπετσώνας για την αγωγή
της Oil One σε βάρος του
«Με κάθε μέσο και τρόπο επιχειρεί
η Oil One να καταστείλει τον δίκαιο
αγώνα της τοπικής κοινωνίας ενάντια στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η εταιρεία πιστεύει ότι
μέσω- μεταξύ άλλων- της εξοντωτικής ποινής των 500.000 ευρώ και
την κράτησή ενός έτους, μέσω της
30σέλιδης αγωγής που κατέθεσε σε
βάρος μου, θα καταφέρει στο πρόσωπό μου να εκβιάσει, να φιμώσει
και να ακυρώσει δικαστικά τον
αγώνα μιας ολόκληρης περιοχής.
Σιγά μην κλάψουμε, σιγά μη φοβηθούμε.
Με την αγωγή που κατέθεσε η Oil
One επιχειρεί να ποινικοποιήσει τον
αγώνα της τοπικής κοινωνίας για
ένα καλύτερο μέλλον και να στείλει
παντού το μήνυμα ότι τα συμφέροντα των επιχειρηματιών βρίσκον-

ται πάνω από τις ζωές των ανθρώπων».

Η Περιφερειακή Ενωση
Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)
στηρίζει το δήμαρχο
Στο πλευρό του Δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστου Βεττάκου, συντάσσεται με απόφαση του,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής σε
σχέση με την εις βάρος του αγωγή
για συκοφαντική δυσφήμιση από την
εταιρεία Oil One με αίτημα επιδίκασης το ποσό των 500.000 € και την
απαγγελία προσωπικής κράτησης
μέχρι και ένα έτος.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. εκτιμά ότι ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

έπραξε το αυτονόητο εκφράζοντας
τη βούληση των συνδημοτών του να
ζουν σε περιβαλλοντικές συνθήκες
ισόρροπης ανάπτυξης και οι οποίες
πάνω απ΄όλα επιβάλλεται να διασφαλίζουν την υγεία τους.
Πεποίθηση της Π.Ε.Δ.Α. είναι πως
τέτοιες ενέργειες στρέφονται όχι
μόνο κατά της αυτοδιοικητικής κοινότητας της Αττικής αλλά και κατά
του κοινωνικού συνόλου της πόλης,
εκπρόσωπος, της οποίας, άλλωστε
και με πρόσφατη ετυμηγορία, είναι ο
διωκόμενος, Χρήστος Βρεττάκος.
Η Π.Ε.Δ.Α δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι ενέργειες αυτής της
μορφής, βρίσκουν σθεναρά αντίθετα
όλα τα μέλη της και για το λόγο
αυτό, ζητάει την άμεση απόσυρση
της αγωγής.

Για το τέλος θέλω να θίξω ένα πρόβλημα βαθιά πολιτικό.
Σε μία επιτροπή ή την ολομέλεια που υπάρχει η πλειοψηφία
και δεν απαιτείται ομοφωνία για την λήψη απόφασης, τι
άλλο θα ήταν εκτός από ολοκληρωτισμός το να θέλουμε
άπαντες ή άπασες, οι παρόντες και οι παρούσες να λένε
ΝΑΙ; Θέμα προς σκέψη και προς συζήτηση.
Με την υπόσχεση ότι στο μέλλον θα είμαι λιγότερο εγωκεντρική (αν με αφήσουν!).

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι. Δόγκα

ΑΔΑ: 6Β3ΜΩΞ9-ΨΘΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παιανία 27/09/2019
Αριθμ. πρωτ.:12221
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ)
Ο Δήμαρχος Παιανίας προκηρύσσει
Διεθνή Ηλεκτρονικό Επαναληπτικό
Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας
ηλεκτρονικής ανάθεσης έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»(πετρέλαιο
θέρμανσης) με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών σύμφωνα με την
υπ΄ αρ. Μελέτη18/2019 της Τ.Υ. του
Δήμου, και την υπ΄ αρ.: 12220/2019
Διακήρυξη του Δήμου Προϋπολογισμού 187.120,18€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με σφραγισμένες
ηλεκτρονικές προσφορές με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής σύμφωνα με
το αρ. 86 του Ν.4412/2016 ως εξής:
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε
μέσης λιανικής τιμής, όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Υπ. Ανάπτυξης για τον Νομό Αττικής.
Σημειώνεται ότι εφόσον η τιμή αντλίας του αναδόχου την ημέρα παράδοσης
των
καυσίμων
είναι
χαμηλότερη από την μέση λιανική
τιμή του Υπ. Ανάπτυξης ο ανάδοχος
θα αναπροσαρμόζει την τιμή τιμολόγησης με την τιμή αντλίας του, σε
διαφορετική περίπτωση θα τιμολογεί
με την μέση λιανική τιμή του Υπ. Ανάπτυξης.
(το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης
μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να
υπερβαίνει το 5%)
Προσφορές υποβάλλονται για όλο το
σύνολο της παρούσης ως εξής:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ: 187.120,18€ ΜΕ Φ.Π.Α.
(CPV-09135100-5)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
27/09/2019 με αριθμό 2019/S 187455179
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
79172 με ημερομηνία δημοσίευσης
την Παρασκευή 04/10/2019 και ώρα
09:00 και καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών την Τρίτη
22/10/2019 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι
Τρίτη 29/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ..
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία προ ΦΠΑ, δαπάνης των ομάδων του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ:
18/2019 μελέτης που θα καταθέσει
προσφορά ο συμμετέχων με την ανάλογη στρογγυλοποίηση και αντίστοιχα 5% εγγυητική καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής – Πληροφορίες καθημερινά εργάσιμες
μέρες και ώρες :
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 997727390 Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου
38α, Παιανία
Κωδικός ΝUTS : GR300
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 721 - 710
Αρμόδιος υπάλληλος : Βασιλείου Διονύσιος
Fax: 210 66 47 317
e-mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr
http://www.paiania.gov.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com
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στα πεταχτά
Νέες Διακρίσεις των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών του ΟΠΑ
O διεθνής φορέας Quacquarelli Symonds (QS) κατέταξε για το έτος 2020 τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΟΠΑ) μεταξύ των καλύτερων παγκοσμίως.
Τα ΠΜΣ Επιχειρηματικής Αναλυτικής και Μάρκετινγκ
& Επικοινωνίας κατατάχθηκαν στην 51+ θέση παγκοσμίως στα επιστημονικά πεδία τους, ενώ το ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατατάχθηκε στην
73η θέση παγκοσμίως. Επιπρόσθετα, τα ΠΜΣ πλήρους φοίτησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, και πιο
συγκεκριμένα, το ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International)
και το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Master
in Business Administration) κατέλαβαν τη θέση 131140 στον κόσμο, και την 39η στην Ευρώπη.
Η εν λόγω πολύ σημαντική κατάταξη των παραπάνω
ΠΜΣ προέκυψε από την ικανοποίηση των κριτηρίων
κατάταξης που χρησιμοποιεί ο διεθνής φορέας QS,
όπως η απορροφητικότητα των αποφοίτων των συγκεκριμένων προγραμμάτων στην αγορά εργασίας, η
φήμη στους εργοδότες και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και η απήχηση της ερευνητικής δραστηριότητας των διδασκόντων στα ΠΜΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:
www.topmba.com/mba-rankings/2020 και
www.topuniversities.com/business-masters-rankings/2020.

Δραστηριότητες Επιμορφωτικού
Συλλόγου Βάρης
O Eπιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης γνωστοποιεί ότι
λειτουργεί τα παρακάτω τμήματα:
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Υπεύθυνη κα Καρακώστα –
τηλ. 6942-901643
Παιδικό τμήμα & Τμήμα ενηλίκων
ΓΙΟΓΚΑ η κα Φωσκόλου Σοφία –τηλ. 6934-259442
LATIN-ΛΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Υπεύθυνη η κα Χαμαράτου
Μέλπω –τηλ. 6950-430963
Παιδικό τμήμα & Τμήμα ενηλίκων
ΚΟΠΤΙΚΗ-ΡΑΠΤΙΚΗ Υπεύθυνη κα Κοκολάκη Ελ.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6972-486175 & 6948-505748
ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Υπεύθυνη κα Χρίστινα Λίνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 6945-330566
ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Υπεύθυνη
Μοντεσάντου Αντωνία, Τηλ.: 6984-197844
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
Υπεύθυνη κα Βασιλείου Ζωη (Rake master)
Τηλ. Επικοινωνίας: 6981-001731
Πληροφορίες - εγγραφές 6944-308718

Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού
ΕΚΚΛΗΣΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Για γάλατα σκόνη 2ης βρεφικής ηλικίας ή εβαπορέ για παιδιά 2-3 ετών ή πάνες κυρίως Νο 4 και 5, γιατί το απόθεμά
μας έχει μειωθεί δραματικά λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.
Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι κάθε μήνα βοηθάμε περίπου 100-150 βρέφη και παιδιά (μέχρι 3 ετών) και το τελευταίο διάστημα έχουμε σημαντικές ελλείψεις, με
αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις
άμεσες ανάγκες των συνανθρώπων μας, που δυστυχώς
είναι διαρκείς.
Το ιατρείο μας λειτουργεί εξ ολοκλήρου με την βοήθεια που
προσφέρει ο κόσμος και οι εθελοντές του, που προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Θέλουμε να τονίσουμε ότι, δεν
δεχόμαστε σε καμία περίπτωση χρηματικές δωρεές, παρά
μόνο σε είδος και υπηρεσίες, που εν συνεχεία προσφέρουμε δωρεάν σε πολίτες που έχουν ανάγκη.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«ΓΑΛΑΤΑ και ΦΑΡΜΑΚΑ» εσείς
– «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ » εμείς.
Μία ιδιαίτερη συμβολική κίνηση από το ΜΚΙΕ!
Πάγκοι γεμάτοι λογοτεχνικά και άλλα βιβλία σας περιμένουν την ΚΥΡΙΑΚΗ στις 6 του ΟΚΤΩΒΡΗ 2019 στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού από τις 10.00
π.μ έως τις 18.00 μ.μ., γιατί πιστεύουμε ότι το βιβλίο είναι
μοναδική συντροφιά και φάρμακο ψυχής.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 10:00-20:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00), ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950
ΔΙ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης
(δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από
την Τροχαία Ελληνικού)
http://www.mkiellinikou.org - Email mkiellinikou@gmail.com

THΛΕΦΩΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΩΝ

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 ωρομίσθια 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
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική
για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν
κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.
ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078
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, επαγγελματι-

Επειδή πολλές φορές χρειάζεται ένας πολίτης και
ιδιαίτερα λουόμενος το τηλέφωνο του κοντινού του
λιμεναρχείου, παρουσιάζουμε τα τηλέφωνά τους.

κός 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.

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό

4η Μαρίνα, Γλυφάδα, 16610, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 2108945258, 2108946327, 2131302280, 2131302281

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

― 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

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

13ο ετήσιο ενημερωτικό Συνέδριο Σκελετικής Υγείας
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας οστεοπόρωσης, πραγματοποιείται,
από το Σύλλογο σκελετικής υγείας “Πεταλούδα”,
το 13ο ετήσιο ενημερωτικό Συνέδριο Σκελετικής
Υγείας, το Σάββατο 12
Οκτωβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Αμαλία (Λεωφ.
Αμαλίας, Σύνταγμα).

Ενεργοποιήσου.
Ενημερώσου.
Πρόλαβε!
είναι το σύνθημά τους και
το συνέδριο είναι ανοιχτό
για το κοινό, με μία συμβολική τιμή των 5 ευτώ.
Παράλληλα θα μπορούν
να γίνονται και εξετάσεις
όπως: τεστ οστεοπόρωσης, λιπμετρήσεις, τρίπλεξ
- αξιολόγηση ημερήσιας
πρόσληψης ασβεστίου,
ορθοπεδική
εκτίμηση
οστεοαρθρίτιδας.
Πληροφορίες: 213 2086.698,
6979 252570, 6979251025

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Ουρικό οξύ. Aιτίες. Διατροφή
Το ουρικό οξύ είναι μία ουσία που παράγεται στον οργανισμό από το μεταβολισμό των πουρινών. Οι πουρίνες παράγονται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό
είτε λαμβάνονται μέσω συγκεκριμένων τροφών. Αν
αυξηθεί πολύ το επίπεδο του ουρικού οξέος στο αίμα
παρουσιάζεται μία κατάσταση που λέγεται υπερουριχαιμία.
Ονομαζόταν και η νόσος των βασιλέων ή η νόσος των
πλουσίων ακριβώς επειδή τους ταλαιπωρούσε ιδιαίτερα
εξαιτίας της «εκλεκτής» αλλά πλούσιας σε κρέας, αλκοόλ, ζάχαρη και λιπαρά, διατροφής, που έκαναν και
που έχει συνδεθεί με την αύξηση του ουρικού οξέος
στο αίμα και κατ’ επέκταση με την εμφάνιση ουρικής
αρθρίτιδας (ποδάγρα). Καθώς το ουρικό οξύ παράγεται
στον οργανισμό μας κατά τη διάσπαση των πουρινών,
που παίρνουμε κυρίως από τις πρωτεΐνες, τα θαλασσινά, τα γλυκά κ.ά. είναι εύλογο ότι αν τροποποιήσουμε
τη διατροφή μας, αλλά και γενικότερα τον τρόπο ζωής
μας αυξάνουμε τις πιθανότητες να μειώσουμε τόσο το
ουρικό οξύ που κυκλοφορεί στο αίμα μας όσο και
εκείνο που εναποτίθεται στις αρθρώσεις και τα νεφρά
προκαλώντας διάφορα προβλήματα.
Η υπερουριχαιμία (δηλαδή η αύξηση του ουρικού
οξέος πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο >6,8
mg/dl) μπορεί να οφείλεται είτε σε αυξημένη παρα-

Συγκροτήθηκε
Εθνική Ομάδα Ειδικών
για την Αφρικανική
Πανώλη των Χοίρων
Στη συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Ειδικών για την
Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων προχώρησε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο
πλαίσιο της ενεργοποίησης συγκεκριμένου άρθρου
της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση
της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων».
Η Ομάδα αυτή στελεχώνεται από πανεπιστημιακούς,
ανώτατα και ανώτερα στελέχη των Διευθύνσεων του
Υπουργείου, κτηνιάτρους, επιδημιολόγους του ΥπΑΑΤ,
και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το Εθνικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθενείας.
Ορίζεται δε ο τρόπος λειτουργίας σε περίπτωση εμφάνισης της ζωονόσου στην ελληνική επικράτεια.

γωγή ουρικού οξέος (αυξημένος μεταβολισμός των
πουρινών ή κυτταρική καταστροφή που οδηγεί σε παραγωγή ουρικού οξέος) είτε σε περιορισμένη απέκκριση του ουρικού οξέος από τους νεφρούς.
Τις περισσότερες φορές το υψηλό επίπεδο ουρικού
οξέος είναι απόρροια της μη αποβολής του με αποτελεσματικό τρόπο από τους νεφρούς. Παράγοντες
που δυσχεραίνουν την αποβολή του είναι η κακή διατροφή, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η
λήψη συγκεκριμένων διουρητικών και η κατάχρηση
αλκοόλ.

σουμε τελείως, το αλκοόλ. Ειδικά τα γλυκά ποτά
όπως είναι η μπύρα και τα λικέρ.
*Να πίνουμε πολύ νερό.
*Να τρώμε αρκετά λαχανικά, φρούτα και δημητριακά
ολικής άλεσης.
*Να αποφεύγουμε τα μπαχαρικά, τη ζάχαρη, τους
επεξεργασμένους υδατάνθρακες και το λίπος.
www.grandmama.gr

Αίτια και συμπτώματα ουρικού οξέος

στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Συνοπτικά, το υψηλό επίπεδο ουρικού οξέος μπορεί
να επιδεινώνεται λόγω αιτιών όπως:
― Διουρητικά, Κατάχρηση αλκοόλ, Γενετική προδιάθεση, Υποθυρεοειδισμός, Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, Παχυσαρκία, Ψωρίαση, Στεφανιαία νόσος
Υπέρταση, Διατροφή πλούσια σε πουρίνες (συκώτι,
σαρδέλες, σάλτσα, αποξηραμένα φασόλια, αρακάς,
μανιτάρια, αντζούγιες)

Αλλαγές στη διατροφή
Συνήθως η ουρική αρθρίτιδα, η οποία οφείλεται στο
αυξημένο ουρικό οξύ, που κυκλοφορεί στον οργανισμό, προκαλεί δυσάρεστες κρίσεις, που συνοδεύονται κυρίως από πόνο και δυσφορία. Σύμφωνα με τους
ειδικούς, όταν υποχωρήσουν τα οξέα συμπτώματα το
ουρικό οξύ μπορεί να ελεγχθεί μέσω αλλαγών στον
τρόπο ζωής.
Τι θα πρέπει να κάνουμε:
* Να προσπαθήσουμε να χάσουμε βάρος καθώς το
αυξημένο ουρικό οξύ είναι συνδεδεμένο με την παχυσαρκία και με την αυξημένη πρόληψη θερμίδων.
Επιπλέον όσο πιο ελαφρύς είναι κάποιος τόσο λιγότερο επιβαρύνονται οι αρθρώσεις του, ούτως ή
άλλως.
*Να βγάλουμε από τη διατροφή μας ή να μειώσουμε
σημαντικά την ποσότητα των τροφών που περιέχουν
πουρίνες. Τέτοιες είναι: Τα εντόσθια (συκώτι, νεφρά),
ο γαύρος, το σκουμπρί, ο αρακάς, η μπύρα, τα ξερά
φασόλια, τα μύδια, οι πέστροφες, οι σαρδέλες, οι μαρίδες, οι ρέγγες, τα αμύγδαλα, η ταραμοσαλάτα, ο
τόνος, τα κυνήγια και το κρέας που προέρχεται από
μικρά ζώα (π.χ. λαγός, κατσικάκι) κ.ά.
*Να περιορίσουμε, και αν είναι δυνατόν να σταματή-

"Γερνώ με Υγεία"
“Άκτιος”
Ημερίδα με θέμα "Γερνώ με Υγεία" οργανώνουν οι μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων “Ακτιος” με την υποστήριξη
της Ελληνικής Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Ομιλητές:
Κ. Βολίκας, καθηγητής Γηριατρικής. Π. Σουρτζή, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής
Μ. Ράγγα, Δρ Ψυχολογίας - Γεροντολογίας. Ε. Δημακοπούλου,
Phd Καθηγήτρια Φυσικής Αωγής.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου,
18:00, στο Μερόπειον Ίδρυμα. Eίσοδος ελεύθερη.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής: info@aktios.gr ή στο
2106515268.
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Mεγάλη παγκόσμια επιτυχία
στο Ζίου Ζίτσου
Άλλη μία μεγάλη επιτυχία κατάκτησε η Ελληνική Εθνική Ομάδα Ζίου
Ζίτσου, που έλαβε μέρος
στο Παγκόσμιο Κύπελλο
και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, 13-15

των μεταλλίων και των
δύο διοργανώσεων, η
εθνική ομάδα κατέκτησε
26 χρυσά, 27 αργυρά και
56 χάλκινα μετάλλια και
αναδείχτηκε 2η στο BALKAN OPEN και 3η στο
WORLD CUP.

Σεπτεμβρίου 2019.
Ήταν η μεγαλύτερη διεθνής αποστολή του ελληνικού Ζίου Ζίτσου στο
εξωτερικό με 265 συμμετοχές αθλητών-τριων, 30
προπονητών και 5 Διεθνών Διαιτητών.
Στην τελική κατάταξη

Ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ συμμετείχε με 28 αθλητές και συνολικά κατάκτησε 5 Χρύσα,
4 Αργυρά, 5 Χάλκινα και 2
πέμπτες θέσεις
FightingSystem
Αργυρό μετάλλιο
Κ. Μυλωνάς, Ν.Καλπακίδου,
Μ.Γαλάνη

Χάλκινο μετάλλιο
Λ.Γιαννακουδάκης, Α.Μυλωνάς
DuoSystem
Χρυσό μετάλλιο
Λ.Γιαννακουδάκης- Σ.Ζαντιώτης
Ν. Αδαμάκης – Β. Πίκη
Μ.Καραχάλια – Χ. Καραχάλια
Χάλκινο μετάλλιο
Θ.Γιαννακουδάκης – Τ.Πάσσα
Α.Κυρίδης – Ν.Καλπακίδου

Duo Show
Χρυσό μετάλλιο
Σ.Μαυρόγιαννης –
Γ.Μαυρόγιαννης
Ε.Γκινοσάτης – Π.Καλπακίδης
Αργυρό μετάλλιο
Σ.Ζαντιωτης – Λ. Γιαννακουδάκης
NE WAZA
Χάλκινο μετάλλιο, Κ.Μυλωνάς

Eπίσης σε καλή σειρά (4-7)
ήρθαν και οι αθλητές:
Θ.Σερπάνος,
Σ.Μποικος,
Κ.Γαλάνης,
Β.Κρομμύδα,
Α.Τζανικιάν, Κ.Καστάνης,
Φ.Λάλουσης,
Φ.Μαυρόγιαννη,
Χ.Μαυρόγιαννη,
Ν.Προκάκη. Κ.Πάσσας

Καθαρίζοντας το
βυθό Καβουρίου
και Βουλιαγμένης!
Όπως μας ενημέρωσε, με απόφαση του “Ναυταθλητικού -Εκπολιτιστικού
Συλλόγου
Ερασιτεχνών Αλιέων - Κυνηγών
3Β, στις 28 Σεπτεμβρίου 2019,
μέλη και φίλοι του καθάρισαν τα
απορρίμματα που βρίσκονταν
στο βυθό της θάλασσας στην περιοχή ‹‹Παραλία Καβουρίου››.
Επίσης συγκέντρωσαν τα μεταλλικά αντικείμενα που υπήρχαν
βυθισμένα στην περιοχή ‹‹Πρώην
Εστιατόριο Ακτή››.
Στο δύσκολο αυτό έργο, είχαν
την απόλυτη συμπαράσταση και
βοήθεια του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης
Γιώργου Κοκολέτσου και του Δημοτικού Συμβούλου Βουλιαγμένης Δημήτρη Κακογιαννάκου.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί τους φίλους-εθελοντές του Συλλόγου που μαζί με ομάδα μαθητών
του Γυμνασίου Βουλιαγμένης βοήθησαν στον καθαρισμό της παράκτιας περιοχής.
Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Γιώργος Ορφανουδάκης.

Στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης το
παιδί θα αγαπήσει τον αθλητισμό
Τα σωστά πρότυπα είναι απαραίτητα στα
παιδιά για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Στις Αθλητικές Σχολές του
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης έχει πρωταρχική σημασία να πλάθουμε προσωπικότητες με ήθος, με σεβασμό, με ευγενή
άμιλλα και σωστά ιδανικά.
Ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει μαθήματα
κολύμβησης από 3 χρονών, μαθήματα καλλιτεχνικής κολύμβησης από τα 5, ιστιοπλοΐα και θαλάσσιο σκι από 6 ετών.

7 αθλήματα του υγρού στίβου, γατί ο Όμιλος διαθέτει τεράστια παράδοση, έχοντας
καλλιεργήσει γενιές αθλητών που εξελίχθηκαν σε πρωταθλητές, ακόμη και Ολυμπιονίκες.
Επικοινωνία & εγγραφές:
Αθλητικές Σχολές Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης 210 89 62 416, 210 89 62 142 sxoles@nov.gr - www.nov.gr - Facebook &
Instagram @vouliagmeninauticalclub

Συγκλονιστική κούρσα για την Ελληνίδα
Πρωταθλήτρια Γκλόρια Πριβιλέτζιο
Ρίγη συγκίνησης και υπερηφάνειας για την Γκλόρια Πριβιλέτζιο η οποία κατάφερε να τερματίσει 29η στον πιο δύσκολο ίσως Παγκόσμιο Μαραθώνιο Γυναικών στην ιστορία.
Η βραδινή ώρα διεξαγωγής του αγώνα, η υψηλή θερμοκρασία στους 34 βαθμούς και η υγρασία στο 74% επηρέασαν
αρνητικά τις επιδόσεις όλων των αθλητριών.
«Οι συνθήκες ήταν εξαντλητικές! Πάλεψα χιλιόμετρο – χιλιόμετρο και το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν η γραμμή
του τερματισμού. Σκεφτόμουν όσους με στηρίζουν και ότι
τρέχω για την Ελλάδα κι έτσι κατάφερα να βρω τις ψυχικές
δυνάμεις και να τερματίσω» δηλώνει η Γκλόρια Πριβιλέτζιο.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν 10η μεταξύ των Ευρωπαίων
με χρόνο 2.58.43 , σε μια κούρσα όπου η υπερδύναμη των
αποστάσεων Αιθιοπία δεν τα κατάφερε.
Η προσήλωση και το πείσμα της για την Ελλάδα την κατέταξαν στην 29η θέση στον κόσμο, κάνοντας υπερήφανο το
Γυμναστικό Σύλλογο Γλυφάδας και όλη την Ελλάδα!
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ
«Χάλκινο» άλμα η Στεφανίδη
Το δέκατο μετάλλιό της σε διεθνή διοργάνωση και δεύτερο
σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη,
ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ντόχα του Κατάρ. Η
Ελληνίδα αθλήτρια δεν κατάφερε μεν να υπερασπιστεί τον
τίτλο της χρυσής παγκόσμιας πρωταθλήτριας που κατείχε
από τη διοργάνωση του 2017 στο Λονδίνο, σε κάθε περίπτωση όμως έφτασε σε μία ακόμα μεγάλη επιτυχία.
Ο τελικός στην Ντόχα ήταν υψηλού επιπέδου και η Στεφανίδη τερμάτισε 3η με καλύτερο άλμα στα 4,80 μέτρα, τα
οποία πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια. Στη συνέχεια
ανέβασε τον πήχη, αλλά είχε άκυρα άλματα στα 4,90 και
στα 4,95. Συναρπαστική ήταν η μάχη για το χρυσό ανάμεσα
στη Ρωσίδα (συμμετείχε ως ανεξάρτητη) Σιντόροβα και την
Αμερικανίδα Μόρις, με την Σιντόροβα να βγαίνει νικήτρια
με άλμα στα 4,95, ενώ η Μόρις έμεινε στα 4,90 και στο ασημένιο μετάλλιο.
Στον τελικό συμμετείχε και η Νικόλ Κυριακοπούλου, χωρίς
όμως να επαναλάβει τη σπουδαία εμφάνιση που είχε πραγματοποιήσει στην προηγούμενη διοργάνωση, όπου είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Εμφανώς επηρεασμένη από
τους τραυματισμούς που την ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα, η Κυριακοπούλου περιορίστηκε στη 13η
θέση με καλύτερο άλμα στα 4,50.
Μήκος: Δεν τα κατάφερε ο Τεντόγλου
Δεν μπόρεσε ο Μίλτος Τεντόγλου να επαναλάβει στον τελικό του μήκους την καλή παρουσία που είχε στα προκριματικά. Ο 21χρονος πρωταθλητής Ευρώπης σε ανοιχτό και
κλειστό στίβο έμεινε μακριά από τις δυνατότητές του και
με άλμα στα 7,79 μέτρα τερμάτισε 10ος. Το χρυσό μετάλλιο
κατάκτησε ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ με 8,46, 2ος ήταν
ο Αμερικανός Χέντερσον με 8,39 και 3ος το μεγάλο φαβορί,
ο Κουβανός Ετσεβερία, με 8,34.

Basket League. Σε ένα γεμάτο παιχνίδι, οι «κίτρινοι» έφτασαν στη νίκη με πρωταγωνιστή τον Μποχωρίδη (24 πόντοι),
ενώ από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Σμιθ (28 π.). Καθοριστικό
για τον «Δικέφαλο του Βορρά» αποδείχθηκε το λάθος του
Λιούις στο τελευταίο λεπτό της παράτασης.

SUPER LEAGUE 1
Χωρίς νικητή το ντέρμπι «Δικεφάλων»
Η ισοπαλία στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ,
το «διπλό» της Λάρισας στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και οι
νέες νίκες για Ξάνθη και ΟΦΗ ήταν τα αποτελέσματα που
ξεχώρισαν στην 5η αγωνιστική της Super League.
Στο ΟΑΚΑ, σε ένα από τα καλύτερα ντέρμπι των τελευταίων χρόνων, με συναρπαστική εξέλιξη και γεμάτο φάσεις
και θέαμα, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι, προηγήθηκαν δύο φορές με σκόρερ τον Σφιντέρσκι (18', 58'), ενώ έχασαν και πέναλτι με
τον Μπίσεσβαρ (25') και σωρεία άλλων ευκαιριών για να
«καθαρίσουν» τον αγώνα. Από την άλλη η ΑΕΚ αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, κυρίως στην άμυνα, στο δεύτερο
ημίχρονο όμως ισορρόπησε και ισοφάρισε και τις δύο
φορές που προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, πρώτα με τον Τσιγκρίνσκι
(54') και μετά με τον Ντέλετιτς (78'), ενώ της ακυρώθηκε
γκολ του Μάνταλου ως οφσάιντ. Γενικότερα τα παράπονα
για τη διαιτησία δεν έλειψαν εκατέρωθεν.
Τα άλλα αποτελέσματα: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης 3-1,
Ξάνθη - Βόλος 3-1, Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 0-1, Αρης Λάρισα 2-3, Ατρόμητος - Παναιτωλικός 2-0, Ολυμπιακός Λαμία 2-0.
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 13, Ξάνθη 12, ΠΑΟΚ 11, ΟΦΗ
10, ΑΕΚ 10, Βόλος 9, ΑΕΛ 7, Αρης 5, Ατρόμητος 5, Παναθηναϊκός 5, Αστέρας Τρίπολης 3, Λαμία 3, Παναιτωλικός 0,
Πανιώνιος -2.
Ο Πανιώνιος ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -6 βαθμούς.

Στη Ριζούπολη το Παναθηναϊκός - Ξάνθη
Βάδην: Αξιόλογες εμφανίσεις
Καθ' όλα αξιόλογη εμφάνιση, παρά τις δύσκολες καιρικές
συνθήκες, πραγματοποίησαν στα 50 χιλιόμετρα βάδην ο
Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ και η Αγγελική Μακρή. Ο Παπαμιχαήλ, στην τέταρτη συμμετοχή του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, τερμάτισε 17ος με 4.22.39, σε έναν αγώνα όπου
ξεκίνησαν 46 βαδιστές και κατάφεραν να τερματίσουν μόνο
οι 28. Σπουδαία παρουσία είχε και η Μακρή στο αντίστοιχο
αγώνισμα των γυναικών, καθώς παρά την έλλειψη εμπειρίας σε τέτοιο επίπεδο τερμάτισε 14η με 4.54.09. Καλή
ήταν και η παρουσία της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στα 20
χλμ. βάδην, όπου τερμάτισε 22η με 1.38.56.

Αλλες ελληνικές παρουσίες
Μένοντας μακριά από τις καλές τους επιδόσεις, οι Κώστας
Φιλιππίδης και Εμμανουήλ Καραλής έμειναν εκτός τελικού
στο επί κοντώ. Στα προκριματικά ο Φιλιππίδης πέρασε με
την τρίτη τα 5,70 μ., αλλά όχι και τα 5,75, με αποτέλεσμα
να αποκλειστεί. Ο Καραλής πέρασε τα 5,45 και τα 5,60,
αλλά στη συνέχεια είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες
στα 5,70. Από τη συνέχεια των 200 μ. αποκλείστηκε η Ραφαέλα Σπανουδάκη, που με 23.48 τερμάτισε 7η στην έκτη
προκριματική σειρά.

BASKET LEAGUE
Ξεχώρισαν ο Αρης και τα φαβορί
Η νίκη του Αρη επί του ΠΑΟΚ με 85-82 στην παράταση (κ.α.
70-70) στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στο Αλεξάνδρειο,
ξεχώρισε ανάμεσα στα αποτελέσματα της πρεμιέρας της

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Οριστικά στο γήπεδο της Ριζούπολης θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Ξάνθη για την 6η αγωνιστική
της Super League 1, όπως επισημοποίησε η διοργανώτρια
αρχή. Η «μετακόμιση» των γηπεδούχων «πρασίνων» γίνεται εξαιτίας των εργασιών βελτίωσης που θα γίνουν στον
χλοοτάπητα του ΟΑΚΑ.
ΠΑΟΚ: Την παρουσία ξένων διαιτητών ακόμα και στον
έλεγχο VAR στα ντέρμπι ζητάει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με επιστολή
διαμαρτυρίας που έστειλε στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Στον «Δικέφαλο του Βορρά» διαμαρτύρονται για τις
αποφάσεις του διαιτητή VAR Tάσου Σιδηρόπουλου στο
ντέρμπι με την ΑΕΚ και κυρίως για την υπόδειξή του στο
δεύτερο γκολ της «Ενωσης». Ο ΠΑΟΚ απαιτεί την ηχογράφηση των συνομιλιών των διαιτητών και την πρόσβαση των
ομάδων σε αυτές μετά το τέλος του αγώνα, καθώς και να
υπάρχει γραμμή για οφσάιντ στις κάμερες του VAR.

SUPER LEAGUE 2
Tραγωδία στην Καλαμαριά
Σε δεύτερη μοίρα πέρασε το αγωνιστικό μέρος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League 2, μετά το θάνατο 70χρονου φιλάθλου στο γήπεδο της Καλαμαριάς κατά
τη διάρκεια του αγώνα Απόλλωνα Πόντου - Χανίων. Ο 70χρονος αρχικά είχε διαπληκτισμό στις εξέδρες με άλλον οπαδό
- για άσχετο λόγο με τον αγώνα, σύμφωνα με πληροφορίες
- κατά τη διάρκεια του β' μέρους, και στη συνέχεια ένας τρίτος οπαδός (ίδιας ηλικίας μάλιστα) τον έσπρωξε στις σκάλες,
με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι
του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θά-

νατός του, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
Στα των αγώνων, χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι της πρώτης
αγωνιστικής στην Πάτρα, όπου Παναχαϊκή και ΠΑΣ Γιάννινα
έμειναν στο 1-1, ενώ ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε 3-0 τον
Εργοτέλη στη Ριζούπολη. Αλλα αποτελέσματα: Απόλλων
Λάρισας - Κέρκυρα 2-1, Δόξα Δράμας - Καραϊσκάκης 2-3,
Απόλλων Πόντου - Χανιά 0-4, Πλατανιάς - Λεβαδειακός 32.

Αναστολή και νέο ψάξιμο
Η Λίγκα Α2 - Β' Εθνικής έκανε πράξη την απειλή στην οποία
είχε προχωρήσει για επ' αόριστον αναστολή της νεοσύστατης Super League 2, μετά τη μη επίτευξη συμφωνίας με την
ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Τα
μέλη της Λίγκας δεν έδειξαν να ικανοποιούνται ούτε από
τη νέα βελτιωμένη πρόταση της ΕΡΤ, για μικρότερη μείωση
στο χρηματικό ποσό σε σχέση με την αρχική (50% αντί για
60%), καθότι και αυτή απείχε αρκετά από την αντιπρόταση
των ΠΑΕ (για μείωση 20%). Ετσι, σε έκτακτο ΔΣ την Τετάρτη αποφασίστηκε η επ' αόριστον αναστολή της αγωνιστικής δράσης, αρχίζοντας από την προγραμματισμένη 2η
αγωνιστική, μέχρι να βρεθεί λύση. Παράλληλα η Λίγκα απηύθυνε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενα κανάλια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, με καταληκτική ημερομηνία 9 Οκτώβρη.

ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Στην πεπατημένη και μακριά
από την ουσία
Για μια ακόμα φορά η ένταση της καταστολής επιλέγεται
ως «λύση» από την κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βία στα γήπεδα, όπως φαίνεται από τις πρώτες συζητήσεις του νέου αθλητικού νομοσχεδίου το οποίο
προωθείται από την κυβέρνηση της ΝΔ. Από τα όσα έχουν
γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, και αυτό το νομοσχέδιο - όπως
και άλλα τέτοια που είχαν φέρει προηγούμενες κυβερνήσεις στο παρελθόν - μένει μακριά από την ουσία του προβλήματος, που δεν είναι άλλη από την επιχειρηματική
δράση στον αθλητισμό (και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο) και
τη μετατροπή τους σε πεδίο αντιπαράθεσης συμφερόντων
με σκοπό τα κέρδη.
Αντίθετα, σε άλλη μια προσπάθεια να «χρυσωθεί» το χάπι,
και κυρίως με μέλημα την καλύτερη προστασία του «προϊόντος» από τις συνέπειες της εμπορικής απαξίωσης, η ένταση της καταστολής και η αυστηροποίηση των μέτρων
προβάλλονται ως «λύσεις» στο πρόβλημα.

Μακριά από την ουσία
Μέτρα σε ανάλογη κατεύθυνση είχαν παρθεί και στο παρελθόν, κάθε άλλο όμως παρά απέτρεψαν τα φαινόμενα
βίας εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, τις συγκρούσεις
μεταξύ αντίπαλων οργανωμένων οπαδών ακόμα και σε τόπους και χρόνους χωρίς αγωνιστική δράση, τις επιθέσεις
και συνολικά το γνωστό επικίνδυνο σκηνικό, σε πολλές περιπτώσεις με τραγικά αποτελέσματα.

