22ο

Τιμητική διάκριση

€

Ο Τούρκοι χτυπούν
Κούρδους. Νεκροί
άμαχοι πολίτες και
μωρά παιδιά.
...Παράπλευρες
απώλειες.
«Θα τους τελειώσουμε»,
δηλώνει ο Ερντογάν
και όλος ο πλανήτης
παρακολουθεί
με απάθεια.
Ένας λαός
κυνηγημένος,
χτυπιέται ανελέητα,
εξοντώνεται.
ΟΗΕ, ΝΑΤΟ;;;

Βόμβες - αίμα
και υποκρισία
«Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη
τέχνη της πολιτικής: στην εξαπάτηση με δόλια μέσα»
Ναπολέων Βοναπάρτης

Στο φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ την 21η Σεπτεμβρίου,
το κύριο θέμα «Τύμπανα
πολέμου ηχούν» ήταν
αφιερωμένο στον εορτασμό για την «ημέρα της
παγκόσμιας
ειρήνης»!
Έμοιαζε με ειρωνεία,
όταν πάμπολλες εστίες
πολέμου, κυρίως στη
«Μέση Ανατολή», στην
κεντρική
και
βόρεια
Κώστας Βενετσάνος Αφρική και στη Νότια και
ΝότιοΑνατολική Ασία μένονται ή υποβόσκουν.
Έμοιαζε με εμπαιγμό, όταν είναι καθολικές σχεδόν οι προετοιμασίες πολέμου με «έξυπνα»
οπλικά συστήματα και ατομικά οπλοστάσια που
απειλούν την ανθρωπότητα με 13.865 πυρηνικές
κεφαλές1 ικανές να εξαφανίσουν τη ζωή από τον
πλανήτη μας πολλές φορές! (πολλάκις εις θάνατον).
Την ίδια ώρα που «γιορτάζαμε» την ημέρα για
την παγκόσμια ειρήνη, ο ταραξίας Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν ετοιμαζόταν για την εισβολή
των τουρκικών δυνάμεων στη Συρία, γράφοντας
“στα παλιά του τα παπούτσια” την ανάγκη για ειρήνευση, για ειρηνική συνύπαρξη έστω, χάριν
της ανάπτυξης των λαών της περιοχής της Μ.
Ανατολής, χάριν της εξασφάλισης του ανεπανάληπτου αγαθού της ζωής.
Συνέχεια στη σελ. 2

Αποφάσεις για καταργήσεις, συγχωνεύσεις
ιδρύσεις λεωφορειακών
γραμμών του ΟΑΣΑ
Aπό Δευτέρα 14 Οκτωβρίου
Σελίδα 7

Δημοτικό Ελεύθερο
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
στο Δήμο Γλυφάδας

Διονύσης Μανιάτης
Ο λάτρης του ρεμπέτικου

Σελίδα 18

Προσωρινή λύση για τα
απορρίμματα στο Σαρωνικό
Σελίδα 6
Σελίδα 15

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

Βόμβες -αίμα και υποκρισία
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Σουλτάνος, ο «γκρίζος λύκος», ο εισβολέας, ο άρπαγας, ο νταής ξύπνησαν μέσα του και όρμησε όπως τα
στίφη των προγόνων του καθ’ όλη τη διάρκεια της περασμένης χιλιετίας, για να κάνει εθνοκάθαρση των
Κούρδων, για να μη γίνει κουρδικό κράτος, για να επιβάλλει τη θέλησή του, να τρομοκρατήσει με την επιθετικότητά του, την αποφασιστικότητά του και το νταϊλίκι
του και ν’ αναγνωριστεί ως «μεγάλη δύναμη» και κουμανταδόρος της περιοχής της Μ. Ανατολής, των Βαλκανίων και όχι μόνον...

Και η «Διεθνής Κοινότητα» τι κάνει;
Θα ‘μουνα προχειρολόγος αν έσπευδα τώρα δα να γίνω
προμηθέας των μελλοντικών εξελίξεων. Άσχετα από την
έκβαση της εισβολής είναι άγνωστο τι επιφυλάσσουν οι
εξελίξεις και τα διεθνή συμφέροντα για τον ίδιο τον
Ερντογάν και την Τουρκία. Από εμπέδωση και ισχυροποίηση της κυριαρχίας του στην περιοχή και καθιέρωση
της Τουρκίας ως υπολογίσιμης μεγάλης περιφερειακής
δύναμης, μέχρι διαμελισμού και συρρίκνωσής της, με
ανάλογη τύχη φυσικής εξόντωσης της πραγματικά ηγετικής φυσιογνωμίας του Ερντογάν.

Οι «μεγάλες δυνάμεις»
Οι «Συμμαχίες» και οι Ενώσεις
«παίζουν» με τη φωτιά και ...άδουν!
Και οι «μεγάλες δυνάμεις, το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε. κ.λπ., τι κάνουν; Αμφισημούν, περαπαίουν, διστάζουν, συνιστούν
«αυτοσυγκράτηση»!...
Σταχυολογώ, και ο προσεκτικός αναγνώστης θα κρίνει,
αφού δύναται να διακρίνει κάτω από τα επιφαινόμενα:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ζήτησε από την Τουρκία να επιδείξει “αυτοσυγκράτηση” και να σταματήσει τη στρατιωτική της
επιχείρηση. «Αν το σχέδιο εμπεριέχει τη δημιουργία
μιας αποκαλούμενης ζώνης ασφαλείας, μην περιμένετε
από την ΕΕ να πληρώσει ο,τιδήποτε για αυτό», δήλωσε.
(Σ.Σ. αν “οι περιστάσεις” το απαιτούν, μπορούμε να το
αναθεωρήσουμε” (δεν είναι η πρώτη φορά).
NATO
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ
τόνισε πως ελπίζει η επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία
να είναι μετρημένη και αναλογική.
Ρωσία
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στην τηλεφωνική
συνομιλία που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, τον κάλεσε να σταθμίσει λεπτομερώς
την κατάσταση ώστε να μη βλάψει τις προσπάθειες για
τη διευθέτηση της συριακής κρίσης.
Σ.σ. Καλά κρασιά!

ΗΠΑ
Το αμερικανικό Κογκρέσο θα κάνει τον πρόεδρο της
Τουρκίας να πληρώσει «πολύ ακριβά» την επίθεσή του
στη Συρία κατά των κουρδικών δυνάμεων συμμάχων της
Ουάσινγκτον, προειδοποίησε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ.
(Σ.σ. Ναι, αλλά τι κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ και άλλοι.
Είναι κρίσιμο το “παιχνίδι”).
Γερμανία
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μαας ανέφερε
ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας θα οδηγήσει
σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής και θα
ενισχύσει το Ισλαμικό Κράτος. Ζήτησε από την Τουρκία
να τερματίσει την επιχείρηση.
(Σ.σ. Καλά, αλλά είναι μεγάλα τα συμφέροντα της Γερμανίας στην Τουρκία, που διακυβεύονται. Οι κυρώσεις
που είχαν αποφασιστεί στην Ε.Ε., τον Ιούνιο με τον Τσίπρα., ξεχάστηκαν;
Γαλλία
Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας,
Αμελί ντε Μοντσαλίν είπε πως η Γαλλία και η Βρετανία
θα ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ για την τουρκική εισβολή στη Συρία. Η Γαλλία,
η Γερμανία και η Βρετανία καταλήγουν σε ένα κοινό
ανακοινωθέν για την καταδίκη της επίθεσης.
Σ.σ. Η μόνη σοβαρή θέση, αν βιαστούν.
Ιταλία
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υπογράμμισε
πως η επιχείρηση διακινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει
την περιοχή και να πλήξει αμάχους.
Σ.σ. Σωωώπα! Και ο σεβασμός της κυριαρχίας των κρατών, που πάει; Το Διεθνές Δίκαιο κλπ.
Δανία
Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Γέπε Κόφοντ εξέφρασε σε tweet του «την έντονη ανησυχία του για την
τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία. Κατά τη
γνώμη μου, αυτή είναι μια θλιβερή και λάθος απόφαση
που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους αμά-

Ο “Ηγεμόνας” ως εργαλείο της πολιτικής, επιστήμης και διεθνών σχέσεων
Σελ. 8

Η διαφήμιση στη ζωή των ανθρώπων
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

“Η Μάχη του Μαραθώνα”

Σελ. 16

Εκταφές και παρατάσεις στα Τοπικά ΣυμΣελ. 16
βούλια του Δήμου ΒΒΒ

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

EΛΛΑΔΑ
«Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση συνόρων και
Συνθηκών και χρέος της διεθνούς κοινότητας αλλά και
του ΝΑΤΟ είναι να ασκηθεί κάθε επιρροή ώστε να επιβληθεί κατάπαυση του πυρός, για να μην κλιμακωθεί η
αστάθεια και να αποφευχθούν απώλειες ανθρώπων και
νέα ρεύματα προσφύγων», δήλωσε ο πρωθυπουργός
Κ.Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ
Γ. Στόλντενμπεργκ.
Ο Γενς Στόλντενμπεργκ, από την πλευρά του τόνισε πως
το ΝΑΤΟ κάνει ό, τι μπορεί “για να καταπολεμήσει την
τρομοκρατία”, εφιστώντας την προσοχή στον Ερντογάν
για το πώς θα συνεχίσει στην Συρία.
Σ.σ. Μα “τρομοκράτες” ονομάζει ο Ερντογάν τους
Κούρδους. Κι εδώ μιλάμε για παραβίαση συνόρων και
βομβαρδισμούς και εισβολή σε τρίτη χώρα από μέλος
του ΝΑΤΟ).

«Περιμένουμε όλα τα κράτη να σεβαστούν το Διεθνές
Δίκαιο. Δεν είναι ρόλος του ΝΑΤΟ να παίρνει θέση για
διεθνή ζητήματα!», είπε ο γ. γ του ΝΑΤΟ.
Για την παραβίαση του διεθνούς Δικαίου και την πολιτική
ίσων αποστάσεων του ΝΑΤΟ στην πρακτική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Για την Κύπρο τόνισε ότι
«είναι σημαντικές οι προσπάθειες του ΟΗΕ να βρεθεί
λύση αλλά πως ακόμη και με ανεπίλυτη τη διαφορά προχωρήσαμε στην αντιμετώπιση από κοινού του μεταναστευτικού»;

―――――――
1. SIPRI Yearbook 2019
2. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Alert.gr
3. N. Mακιαβέλλι: “Ο Ηγεμόνας”, εκδ. Σκαραβαίος, 2017, κεφ.
13, σελ. 237.
4. Ναπολέων σχολιάζοντας τον ΗΓΕΜΟΝΑ του Μακιαβέλλι. Εκδ.
Σκαραβαίος, σελ. 102, σχ. 1 σε σχέση με το 18ο κεφ., σελ. 275.

Σελ. 12

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου ΒΒΒ
Ιωάννα Δόγκα

Ιράν
Η τουρκική επιχείρηση στη Συρία θα περιπλέξει την κατάσταση, θα επιτείνει την κρίση και θα οδηγήσει σε νέα
κύματα προσφύγων, δήλωσε ένας βοηθός του προέδρου
του ιρανικού κοινοβουλίου.
Σ.σ. Ρεαλιστική κριτική και κατανοητή η απουσία αντίδρασης λόγω ειδικής περιπτώσεως2.

Σ.Σ. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Μόνο που δεν είπε ό,τι
και ο προκάτοχός του το 1974, στον Κων/νο Καραμανλή
ότι «πάει σε διακοπές» γιατί προφανώς φθινοπώριασε!...
Δεν υπάρχει «συμμαχία» κυρίες και κύριοι· καταλάβετέ
το. «Τα ξένα όπλα, ή γλιστρούν από πάνω σου, ή σε βαραίνουν, ή σε πνίγουν»3.

Διαβάστε ακόμη
Παναγιώτης Μουντανέας

χους και στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους».
Σ.σ. Ούτε “συγγνώμην” θα πει ο Σουλτάνος για το
“λάθος”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ συνεδριάζει
Δευτέρα 14-10 με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη
11o θέμα: έγκριση της πολεοδομικής μελέτης καθορισμού χρήσεων γης
των Πολεοδομικών Ενοτήτων της ΔΕ Βάρης για την εναρμόνιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Βάρης.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/ προσεχή θέματα.

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

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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«Το Παλτό»

ΕΒΔΟΜΗ

Συναυλία-Αφιέρωμα στο Έπος του 1940

του Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ
«Το Παλτό» του Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ επιστρέφει
στο Θέατρο Αργώ για δεύτερη χρονιά, από τη Δευτέρα 14
Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη .
Μια παράσταση που αγαπήθηκε από το κοινό και γνώρισε
μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία. Το έργο βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ, ενός συγγραφέα που θεωρείται πατέρας του χρυσού αιώνα του
ρώσικου πεζογραφικού ρεαλισμού.
«Εδώ και λίγο καιρό ο Ακάκι Ακάκιεβιτς μάταια διέσχιζε τρέχοντας τη μοιραία απόσταση. Ένιωθε να τον περονιάζει το
ψύχος και ιδιαίτερα στην πλάτη και στους ώμους. Κατέληξε να
αναρωτηθεί μήπως τυχόν έφταιγε το παλτό του. Το εξέτασε
στο σπίτι του σχολαστικά και ανακάλυψε πως σε δύο ή τρία
σημεία, ακριβώς στην πλάτη και στους ώμους, το ύφασμα είχε
πάρει τη διαφάνεια της γάζας και πως η φόδρα είχε σχεδόν
εξαφανιστεί...».

Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων θα
πραγματοποιήσει Συναυλία-Αφιέρωμα στο Έπος του
1940 με τη συμμετοχή της Ιστορικής Μπάντας του
Πολεμικού Ναυτικού, θα πραγματοποιθεί την Τετάρτη 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, 19.00
ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ Β' ΜΕΡΟΣ:
ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΠΡΟΦΗΤΗΣ

«Το Φινιστρίνι»
του Βασίλη Ρίσβα
Στο Από Μηχανής Θέατρο συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά
από την 8 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, το «ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ» του Βασίλη Ρίσβα, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη με τον Αντίνοο Αλμπάνη.
Ένας από τους δημοφιλέστερους μονολόγους της περασμένης θεατρικής σεζόν, που αγαπήθηκε από το κοινό και
τους κριτικούς για την αφοπλιστική του αλήθεια και έδωσε
στον Αντίνοο Αλμπάνη τη δυνατότητα να ερμηνεύσει έναν
από τους δυνατότερους ρόλους της καριέρας του.
Το «ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ» είναι μια καταγραφή των νευρώσεων και της αυτοαπομόνωσης του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι το παράθυρο που
κλείνουμε και σφραγίζουμε για να μη βλέπουμε και να μην ακούμε
τι γίνεται έξω απ’ το «κελί» μας, γιατί αδυνατούμε να διαχειριστούμε τους φόβους, τις ανασφάλειες, την κατάθλιψη και την ανικανότητά μας να επικοινωνήσουμε με τους άλλους.
Τζωρτζίνα Καλέργη

«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

ΗΛΙΑΣ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΧΟΡΩΔΙΑ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ και η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
Χαιρετισμό θα απευθύνουν:
o Αρχηγός Γ.Ε.Ν., Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης
ΠΝ, ο Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων και
Συλλόγων UNESCO (WFUCA), Ιωάννης Μαρωνιτης
Στο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου θα λειτουργήσει Έκθεση του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς
και Νήσων με θέμα την το Έπος του 1940
Είσοδος Ελεύθερη

Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας
Πρόσκληση
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας καλεί τα μέλη
του, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες
ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, ώρα 6.30 μ.μ. στην
αίθουσα συναντήσεων του Ομίλου, Ξενοδοχείο Όασις
(Λεωφ. Ποσειδώνος 27 Γλυφάδα). Θέματα:
1. Ανάδειξη Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
2. Απολογισμός πεπραγμένων διετίας 2018-2019
3. Οικονομικός Απολογισμός 2018-2019 (μέχρι Οκτώβριο
4. Οικονομικός προϋπολογισμός 2020
5. Εκθεση ελεγκτικής Επιτροπής
6. Τοποθέτηση μελών
7. Ανάδειξη Εφορευτικής επιτροής
8. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών
9. Καταμέτρηση ψήφιων και αναδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

ΕΒΔΟΜΗ
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Συναντήσεις με χώρους
ιστορικής μνήμης
και Μουσεία
Το «Αρχείο Πολέμου» προσκαλεί στην εκδήλωση Συναντήσεις με χώρους ιστορικής μνήμης και Μουσεία,
την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 ώρα: 19: 00
1. Παρουσίαση του Πολεμικού Μουσείου με εισηγητή
τον Γιάννη Κοροδήμο
2. Παρουσίαση του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
στην Ηλιούπολη με εισηγητή τον Αλέξανδρο Σταυριανέα.
Το «Πολεμικό Μουσείο» εγκαινιάσθηκε τον Ιούλιο
1975 και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Αποστολή του
είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη και έκθεση πολεμικών κειμηλίων, η μελέτη, τεκμηρίωση και προβολή
των Αγώνων του Ελληνικού Έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με σκοπό την τόνωση της εθνικής μνήμης και την προβολή της ιστορικής συνέχειας
και ενότητας τον Ελληνισμού.
Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης αποτελεί ζωντανό
μνημείο των αγώνων του Ελληνικού λαού ενάντια
στις κατοχικές δυνάμεις του Άξονα. Στις σύγχρονες
εγκαταστάσεις του φιλοξενεί πλούσια εκθέματα, που
έχουν σχέση με την Εθνική Αντίσταση του Λαού μας
από την ηρωική περίοδο 1941-1944 ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό
Ενημερώστε εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, την διδα. Μάκα Ντοχνάτζε στο, 210-8676390/ κινητό 69-98088220, ή afreris@wararchivegr.org το αργότερο
μέχρι την 23-10-2019 λόγω των περιορισμένων θέσεων

Αρχείο Πολέμου: Μηθύμνης 36, Πλατεία Αμερικής.

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

«Θεμελιώδης
Νοημοσύνη για προσωπική και
επαγγελματική
αποτελεσματικότητα»

Βιβλιοπαρουσίαση
Ο Αθλητικός Σύλλογος ΔΟΞΑ Κορωπίου, το Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη και οι εκδόσεις Ψυχογιός θα παρουσιάσουν τα βιβλία του συγγραφέα Μάνου
Σφακιανάκη και της Βέρας Αθανασίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Κρωπίας, (Βασ. Κων/νου 47),
στις 20 Οκτωβρίου και ώρα 19.00.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα: “Οι κίνδυνοι στο
διαδίκτυο και οι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης».

στο Ιδρυμα Στ. Νιάρχος
Η μουσική κατακλύζει τους
χώρους του ΚΠΙΣΝ προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει διαφορετικά μουσικά
είδη και καλλιτέχνες. Στις
14/10 - 8.30 μ.μ., η θρυλική
πρωτοποριακή jazz ορχήστρα Sun Ra Arkestra έρ-

χεται στο ΚΠΙΣΝ για μια
αξέχαστη συναυλία στο
πλαίσιο της εορταστικής
περιοδείας για τα 95α γενέθλια του σαξοφωνίστα
και μουσικού διευθυντή της
ορχήστρας, Marshall Allen.
Στις 22/10, 8.30 μ.μ. η Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος
αλλάζει διάθεση και υποδέχεται τον εμβληματικό Sir
Simon Rattle και τη διεθνούς φήμης mezzo-soprano Magdalena Kožená.
Σύντροφοι στη ζωή αλλά
και στην τέχνη παρουσιάζουν ένα μοναδικό ρεσιτάλ
όπου σε μια από τις σπάνιες
φορές, o Rattle συνοδεύει
την Kožená παίρνοντας
θέση στο πιάνο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος,
Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα
(+30) 216 8091000
info@snfcc.org

Eκδηλώσεις με την “Υπατία”

"Προσοχή ο φίλος... δαγκώνει”
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούλας "Υπατία"
ανακοινώνει ότι στις 30/10/19 έχει κανονίσει να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση "Προσοχή
ο φίλος.....δαγκώνει”. Είναι μια κωμωδία με τους
Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Ναταλία Δραγούμη, Κρατερό
Κατσούλη κ.α. Ώρα αναχώρησης 18.00 από Ζεφύρου 2, πίσω από την Πνευματική Εστία Βούλας.
Πληροφορίες: Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

Το αστυνομικό μυθιστόρημα.
Tην Τρίτη 22 Οκτωβρίου στις 7 μμ. προσκαλεί στην ενδιαφέρουσα ομιλία του Τζίμη Κορινη με θέμα: Το αστυνομικό μυθιστόρημα.

"Η ζωή μου στο Βασιλικό Κτήμα"
Σε ενδιαφέρουσα ομιλία προσκαλεί η “Υπατία” την Τρίτη
29 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. με θέμα "Η ζωή μου στο Βασιλικό Κτήμα ", με ομιλητή τον Ηλία Αλβανίδη (αυτοβιογραφικό).

Ενδιαφέροντα Σεμινάρια
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

Μουσικές συναυλίες

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 , ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 6949102035
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 6909572246
ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ LATIN 6946105188

Εκθεση ζωγραφικής,
αγιογραφίας, κεραμικών
Η Πανελλήνια Εταιρεία Λόγου και Τέχνης σε συνεργασία
με το Καλλιτεχνόραμα Γλυφάδας εγκαινίασαν έκθεση ζωγραφικής, αγιογραφίας, κεραμικών, γλυπτών κ.λ.π δρώμενων στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας που θα διαρκέσει
έως τις 16 Οκτωβρίου. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του
Δήμου Γλυφάδας.

Βιβλιοπαρουσίαση
Δευτέρα 14 /10/2019 παρουσίαση ποιητικών έργων του
Δημήτρη Καρούση με μουσική επένδυση.
Καλλιτεχνική παρουσίαση απο μαθήτριες των σχολών
Ν. Αμάραντος. Η έκθεση λήγει 16/10/2019.

Ενημερωτική εκδήλωση για τον
Εμβολιασμό κατά της Γρίπης
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ο Εμβολιασμός
Ασπίδα Προστασίας κατά της Γρίπης» διοργανώνει
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου στις 19:00 στην Αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).
Βασικός ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος
Σκουτέλης, Διευθυντής Β' Παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ» ο
οποίος θα αναδείξει τη σημασία του εμβολιασμού
για την προστασία της δημόσιας υγείας ειδικότερα
για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.
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Προσωρινή λύση για τα απορρίμματα του Δήμου Σαρωνικού
Στο Σταθμό Μεταφόρτωσης η διαλογή και ο διαχωρισμός
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλο με
τίτλο: «Διαξιφισμοί στο Δήμο Σαρωνικού για την ανεξέλεγκτη χωματερή»,
για τα κονταροχτυπήματα του νυν δημάρχου, αλλά και επί πολλών τετραετιών, Πέτρου Φιλίππου με τον
προηγούμενο δήμαρχο Γιώργο Σωφρόνη, που η θητεία του κράτησε
μόνο μία τετραετία.
Η διαφωνία τους αφορά ανεξέλεγκτη
χωματερή στο Δήμο τους, που ο ένας
επιρρίπτει ευθύνες στον άλλον για
την ύπαρξή της.
Ο Π. Φιλίππου απαντώντας στον Περιφερειάρχη δήλωνε «Συμφωνούμε
απόλυτα με την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη ότι θα πρέπει να δοθεί τέλος
στην ανεξέλεγκτη λειτουργία χωματερών».
Στο μεταξύ ο ΕΔΣΝΑ προχώρησε αυτοψία και στη συνέχεια σε συνάντηση
με τη Δημοτική Αρχή.
Ακολούθησε συνάντηση όπου συζήτησαν το θέμα της διαχείρισης των
απορριμμάτων, την Πέμπτη 3 Οκτω-

βρίου, εκπρόσωποι της Δημοτικής
Αρχής του Δήμου Σαρωνικού με κλιμάκιο του ΕΔΣΝΑ, με αφορμή την αυτοψία
που
διενήργησαν
οι
εκπρόσωποι του Συνδέσμου στον

χώρο του αποκατεστημένου από την
Περιφέρεια πρώην ΧΑΔΑ Καλυβίων.
Στη συζήτηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος

Σύσταση Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης
στο Δήμο ΒΒΒ
Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης γνωστοποιεί με
ανακοίνωσή του ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα προβεί σε σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ενός οργάνου με
συμβουλευτικές αρμοδιότητες και καλεί εκπροσώπους
φορέων και συλλόγων, αλλά και απλών πολιτών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Συγκεκριμένα καλούνται εκπρόσωποι:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπαε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων των πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
H διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε

Φιλίππου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Βασίλης Μπούτσης και ο Γενικός
Γραμματέας Μιλτιάδης Κλάπας.
Στη συνάντηση συζητήθηκε το τεράστιο πρόβλημα της αποκομιδής των

απορριμμάτων που αφορά τόσο τον
Δήμο Σαρωνικού όσο και την Ανατολική Αττική στο σύνολό της. Έως ότου
θεσμοθετηθούν οι χώροι όπου θα γί-

(25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3)
του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους
καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους.
Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στο πρωτόκολλο του
Δήμου, γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου ή στο e-mail
dsimvoulio@vvv.gov.gr. Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων ξεκινάει στις 14 Οκτωβρίου και ισχύει για
επτά (7) ημέρες. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν σύντομα στοιχεία βιογραφικού, καθώς και
στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail).
Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα
αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης
του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό
συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές
δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την
επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι
οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

νεται η συγκέντρωση και η διαλογή
των απορριμμάτων, διαδικασία που
είναι εκ των πραγμάτων αρκετά χρονοβόρα, συζητήθηκε ως προσωρινή
λύση όλα τα ογκώδη αντικείμενα και
τα σύμμεικτα απορρίμματα να μεταφέρονται αποκλειστικά και μόνο με οχήματα του δήμου στον χώρο του
Σταθμού Μεταφόρτωσης. Εκεί θα γίνεται η διαλογή και ο διαχωρισμός
των απορριμμάτων και μέσα σε λίγες
ημέρες θα προωθούνται τα απορρίμματα τόσο τα κλαδιά όσο και τα υπόλοιπα σύμμεικτα – διαχωρισμένα
πλέον – στον ΕΔΣΝΑ.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Π. Φιλίππου
δήλωσε ότι η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να βρει τρόπο για την αποκομιδή
του μεγάλου όγκου των απορριμμάτων και των ογκωδών αντικειμένων
που κληρονόμησε από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου και ευελπιστεί σε συνεργασία όλων των
αρμόδιων φορέων για την επίλυση του
δύσκολου προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η διατύπωση γνώμης από την δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική
διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την
διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

Τρεις και ο κούκος...
σ.σ. Η ουσία είναι ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, είναι ένα όργανο που δεν μπορεί ποτέ να λειτουργήσει με τον τρόπο που γίνεται η επιλογή των μελών
της, (τυχαία μέσα από τους εκλογικούς καταλόγους,
που μπορεί να έχουν πεθάνει κιόλας). Έτσι κάθε φορά
που συγκαλείται, από τα 50 περίπου μέλη της εμφανίζονται 5 την πρώτη ημέρα και 3 την επομένη. Είναι
σκέτη κοροϊδία και πιστεύω ότι δεν έγινε τυχαία ο τρόπος επιλογής των μελών. «Αν θέλεις να μη γίνει ένα
έργο, φτιάξε μία επιτροπή», λένε οι γνώστες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Aλλά και ο τρόπος που γίνεται η
παρουσίαση και η συζήτηση των θεμάτων είναι μακράν
της δημοκρατικής διαδικασίας.
Ετσι λοιπόν έφτιαξαν ένα ωραίο περιτύλιγμα που το
ονόμασαν Επιτροπή Διαβούλευσης, για να στερήσουν
το δικαίωμα στον απλό πολίτη να μπορεί να παρεμβαίνει
στα Δημοτικά Συμβούλια.
Αννα Μπουζιάνη
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόγραμμα διάθεσης ειδών
λαϊκών αγορών
για στήριξη ευπαθών ομάδων
Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη επιλύονται μια σειρά από ζητήματα
που είχαν μπλοκάρει εδώ και μήνες το πρόγραμμα διάθεσης ειδών λαϊκών αγορών μέσω του οποίου στηρίζονται ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Όπως σημειώνει η Περιφέρεια, το πρόγραμμα είχε σταματήσει η προηγούμενη διοίκηση με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με συνέπεια να μην μπορούν
να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και να παραμένουν απλήρωτοι οι πωλητές των λαϊκών αγορών.
Ήδη από τις 3 Οκτωβρίου, κατόπιν παρέμβασης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Ν. Πέππα, η Οικονομική
Επιτροπή έλαβε απόφαση για την επανέναρξη από την
1η Νοεμβρίου του προγράμματος διάθεσης των κουπονιών και μάλιστα, κατά τρόπο ευνοϊκότερο για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων.
Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής ξεκινάει εντός της
εβδομάδας την εξόφληση τεσσάρων μηνών (από τον
Απρίλιο έως και τον Ιούλιο του 2019) προς όλες τις
Ομοσπονδίες Πωλητών Λαϊκών Αγορών, που βρίσκονταν μέχρι τώρα σε εκκρεμότητα.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε: «Η
στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής».
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Αποφάσεις για καταργήσεις, συγχωνεύσεις
και ιδρύσεις λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ
Αποφάσεις για την κατάργηση, συγχώνευση και ίδρυση
νέων λεωφορειακών γραμμών έλαβε ο ΟΑΣΑ κατά τις
τελευταίες εβδομάδες.
Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2019 και θα ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2020.
Φοβούμαστε ότι από τη Δευτέρα, οι κάτοικοι θα βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις, όταν δεν
θα βρουν τη λεωφορειακή γραμμή που τους εξυπηρετεί
μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, βασικές κατευθύνσεις της αναδιοργάνωσης είναι:
Σημαντική βελτίωση στην αξιοπιστία εκτέλεσης των
δρομολογίων του δικτύου των οδικών μέσων,
Διευκόλυνση των μετεπιβιβάσεων μεταξύ των ΜΜΜ, με
τις λεωφορειακές γραμμές να λειτουργούν τροφοδοτικά προς το δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς
(μετρό, ηλεκτρικός, τραμ),
Λειτουργικότερη απόδοση των γραμμών,
Ταχύτερη μετακίνηση των επιβατών,
Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων των
εταιρειών λειτουργίας, σε τροχαίο υλικό και ανθρώπινο
δυναμικό.
Παρουσιάζουμε παρακάτω ορισμένες από τις αλλαγές
με συνδέσμους προς τις αποφάσεις του ΟΑΣΑ:
Από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου: Αναστέλλεται η λειτουργία της λεωφορειακής γραμμής 155 ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Η λειτουργία της γραμμής 155 αναστέλλεται, καθώς
σύμφωνα με τα υπάρχοντα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζει χαμηλή επιβατική κίνηση, αλλά σε μεγάλο μήκος
της η γραμμή κινείται παράλληλα με άλλες γραμμές του
δικτύου. Ο ΟΑΣΑ έλαβε υπόψη πως οι μετακινήσεις της
γραμμής καλύπτονται από άλλες γραμμές και τη δημοτική συγκοινωνία.
Από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου: Αναστέλλεται η λειτουργία της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής 165 ΤΕΡΨΙΘΕΑ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Σημειώνεται πως η γραμμή έχει μείνει με ένα μόνο δρομολόγιο την ημέρα ενώ η γραμμή 164 καλύπτει την ίδια
διαδρομή. Η κάλυψη των μετακινήσεων που εξυπηρετούνται από τη γραμμή 165, θα παρέχεται από τη
γραμμή 164 και από άλλες γραμμές του δικτύου και της
δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Οι λεωφορειακές γραμμές 322 ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ και 323 ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ συνενώνονται σε μια, η οποία θα ονομάζεται 323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ- ΒΡΑΥΡΩΝΑ
Σήμερα οι γραμμές 322 και 323 έχουν την ίδια αφετηρία
και τέρμα, την ίδια ονομασία αλλά διαφορετικές διαδρομές και πραγματοποιούνται εκ περιτροπής από ένα όχημα.
Από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου: Αναστέλλεται η λειτουργία της λεωφορειακής γραμμής 404 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
– ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ
Η γραμμή 404 αναστέλλεται, καθώς σύμφωνα με τα
υπάρχοντα διαθέσιμα στοιχεία, παρουσιάζει χαμηλή
επιβατική κίνηση. Η κάλυψη των μετακινήσεων που εξυπηρετούνται από τη γραμμή 404 θα παρέχεται από
άλλες γραμμές του δικτύου (402, Α5, Β5), καθώς και τη
δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Χαλανδρίου.
Από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου: Αναστέλλεται η λειτουργία της λεωφορειακής γραμμής 100 ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΚΟΛΩΝΑΚΙ – ΑΓΟΡΑ.
Η λειτουργία της γραμμής 100 αναστέλλεται, καθώς
σύμφωνα με τα υπάρχοντα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζει χαμηλή επιβατική κίνηση. Η κάλυψη των μετακινήσεων που εξυπηρετούνται από τη γραμμή 100 θα
παρέχεται από τις γραμμές μετρό 1,2,3 και από άλλες
λεωφορειακές γραμμές και γραμμές τρόλεϊ στο Δήμο
Αθηναίων.
Από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου: Ενοποιούνται οι λεωφορειακές γραμμές 409 ΑΜΥΝΑΣ-ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ και 413
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ- ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜ. σε μία λεωφορειακή γραμμή: 409 ΠΑΠΑΓΟΥ – ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ
Η γραμμή με την παρούσα της μορφή εκτελεί δρομολόγια την Κυριακή και τις καθημερινές μετά τις 20:00.
Η διαδρομή από αφετηρία θα έχει ως εξής: Από Πλατεία
Κονίτσης, Φραγκογιάννη, δεξιά Αλευρά Δ., δεξιά Βέρση
Κ., αριστερά Καραλή Αθ., δεξιά Καρναβία Γ., αριστερά
Λάσκου Β., δεξιά Σταυραετού Γ., δεξιά Μπλέσσα Γ., αριστερά Αργυροκάστρου, δεξιά Εθν. Αμύνης, αριστερά
Αναστάσεως, αριστερά Μεσογείων, αριστερά Λεωφ. Κύπρου, αριστερά Αρτέμιδος, δεξιά Κορυτσάς, αριστερά
Λεωφ. Στρ. Παπάγου Αλ., δεξιά Αναστάσεως, δεξιά Εθν.
Αμύνης, αριστερά Μπιζανίου, αριστερά Ελλησπόντου,
δεξιά Αργυροκάστρου, δεξιά Γ. Μπλέσσα, αριστερά
Σταυραετού Γ., αριστερά Λάσκου Β., δεξιά Καρναβία Γ.,
αριστερά Καραλή Αθ., αριστερά Συνταγματάρχου Δαβάκη, δεξιά γύρω από την Πλατεία Κονίτσης (ΑΦΕΤΗΡΙΑ)
Από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου: Αναστέλλεται η λειτουργία της λεωφ. γραμμής Χ80 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ –
ΣΥΝΤΑΓΜΑ EXPRESS.
Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ αναφέρει ότι η γραμμή αναστέλλεται εποχιακά αν και αυτό δεν αναφέρεται στην
απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας. Σημειώνεται πάντως
ότι η απόφαση αναφέρει αναστολή της γραμμής και κατάργηση των στάσεών της κάτι το οποίο δεν αναφερόταν στις αποφάσεις των τελευταίων ετών.
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Νικολό Μακιαβέλλι:
«Ο Ηγεμόνας ως εργαλείο της πολιτικής
επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων»
Επί τρεις μήνες «μελετούσα» το βιβλίο των Εκδόσεων Σκαραβαίος «Ο Ηγεμόνας – Σχόλια από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη». Έτσι τόλμησα, συναρτήσει
και άλλων πηγών να εκφράσω και εγώ τη γνώμη μου,
ως απλός πολίτης και πρώην στρατιωτικός.
«Η υπόσχεση που δόθηκε από όλους τους τύπους
των Ηγεμόνων ήταν μία αναγκαιότητα του παρελθόντος. Ο λόγος που δεν κρατήθηκε είναι μια αναγκαιότητα του παρόντος», είχε γράψει πριν 500
χρόνια ο Ν. Μακιαβέλι και όμως ισχύει απόλυτα τον
21ο αιώνα που διανύουμε.
Είναι ο θεμελιωτής της Σύγχρονης πολιτικής Επιστήμης. Με βάση τις ψυχολογικές παρατηρήσεις, για την
οκνηρία, την αυθάδεια, την έπαρση, τη δειλία, που
διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, ο Μακιαβέλλι
μέσα από τον «Ηγεμόνα», καταδεικνύει την αναγκαιότητα ισχυρής εξουσίας, για την ύπαρξη του κράτους. Οι αδύναμοι είναι αναγκαίο να υπακούουν τους
δυνατούς, επομένως η πολιτική είναι συσχετισμός
δυνάμεων που πρέπει να εξισοροπούνται με τέτοιο
τρόπο ώστε να διατηρείται η συνοχή της κοινωνίας.
Η συγκρότηση του κράτους, η ανάλυση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, η διακυβέρνηση, η ηγεσία
και η οργάνωση του στρατού και της δικαιοσύνης,
είναι βασικοί παράμετροι της πολιτικής και η προσέγγισή τους γίνεται μόνον με τους ρεαλιστικούς όρους
της αντικειμενικότητας.
Χωρίς αμφιβολία, το βιβλίο του, είναι το πιο επαναστατικό έργο του και οργανικό, γραμμένο με πάθος.
Αν και γράφτηκε την εποχή που δηλώνει, (1532 μ.Χ.)
αξίζει να «μελετηθεί», γιατί ο Ν. Μακιαβέλλι είναι τελικά, «μέγας τεχνίτης», τόσο της καθαρής πολιτικής,
της Διοίκησης του στρατού με όλα τα παρελκόμενά
τους, όσο και του πάθους και της ορμής.
Ο «Ηγεμόνας» απέκτησε, θερμούς θαυμαστές, μεταξύ των οποίων πολλές ιστορικές προσωπικότητες
όπως ο Ερρίκος Η΄, ο Ζαν Ζακ Ρουσώ, αλλά και ο Χίτλερ. Αυτός όμως που το είχε ως «απόλυτο» εξάρτημα
της ζωής του ήταν ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Λέγεται, ότι διέκοψε Συμβούλιο του κράτους για να
διαβάσει από τον «Ηγεμόνα», το τμήμα όπου ένας
Ηγεμόνας πρέπει να είναι αλεπού και λέων με την αιτιολογία ότι στην Αρχαία Ελλάδα ο Αχιλλέας και πολλοί άλλοι ανατράφηκαν με τη διδασκαλία του
Κένταυρου Χείρωνα που ήταν μισός άνθρωπος και
μισός ζώο, για να συνεχίσει ότι κρίνει το μέλλον, παρατηρώντας τους συνεργάτες που τον περιστοιχίζουν, για να τελειώσει «ως ηγέτης εκτιμώ όσους
μπορούν να είναι αληθινοί φίλοι και φανεροί εχθροί».
Πιστεύω ότι ο Μακιαβέλλι αν ζούσε σήμερα, χωρίς
αμφιβολία θα ήταν εξαρτώμενος των Μέσων Ενημέρωσης. Ταυτόχρονα θα ήταν «σύμβουλος στρατηγικής και επιχειρήσεων». Οι θεωρίες του περί κράτους,
βασιλείου, Πριγκιπάτου θα μπορούσαν να εφαρμο-

σθούν σε κάθε είδος προβλήματα που προκύπτουν
καθημερινά στον Κρατικό Στίβο» (αποφάσεις, αβεβαιότητα, ρίσκο).
Η ιδεολογική προσέγγιση και φτωχοποίηση του Στρατιωτικού, όταν κυρίως διαταραχθεί η Σχέση Στρατού
και Πολιτικής Ηγεσίας, θα έχει ως αποτέλεσμα συνεχή λάθη του Ηγεμόνα.
Είναι ένα είδος, μοντέρνου στα θέματα των ιστορικών
λειτουργιών, ενός σύγχρονου κράτους. Η σκέψη του
είχε ως σκοπό να καθορίσει έναν τρόπο συμπεριφοράς και δράσης σε μια στιγμή κρούσης, σύγκρουσης
και έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στην παράδοση και
την πρωτοαστική κοινωνία.

Η «οπτική του γωνία», θα μπορούσε να θεωρηθεί «ανθρωποκεντρική», γιατί ακριβώς θεωρεί την πολιτική
συμπεριφορά όχι ξεκομμένη από το πλαίσιο μιας γενικής ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το ύφος του έργου
απλό, στρωτό, χωρίς περίπλοκες φράσεις. Είναι
θεωρώ, αποτέλεσμα επισταμένης έρευνας και της
αναγκαιότητας του να υπάρχει κάτι το διαφορετικό.
Έμεινα έκπληκτος από την καθαρότητα της σκέψης
του και με την απλότητα όπου εκφράζει βαθιές σκέψεις που είναι απόσταγμα μελέτης και κάλυψη της
αναγκαιότητας.
Συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα Βενετσάνο των εκδόσεων «Σκαραβαίος», όπου στον πρόλογό του, ως
εκδότης στη σελίδα 16-17 του βιβλίου σχολιάζει:
«Ο Ηγεμόνας δεν είναι βιβλίο, είναι σχολείο. Σχολείο
για ηγεμονεύοντες και επίδοξους Ηγεμόνες. Σχολείο
για ειδικούς συμβούλους τεχνοκράτες, διπλωμάτες
και στρατιωτικούς. Σχολείο για επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, γιατί, στην εποχή μας, οι εται-

ρείες είναι μικρές ηγεμονίες και μερικές ισχυρότερων
κρατών».
Και συνεχίζει στην σελίδα 18-19: «θεωρώ ότι ο Ηγεμόνας είναι “σχολείο” και για τους λαούς. Ιδιαίτερα η
παρούσα έκδοση με τα σχόλια του πλησιέστερου
στην εποχή μας στρατηλάτη και εξόριστο μέχρι το
θάνατό του, Γάλλου Αυτοκράτορα και Ιταλού στην
ψυχή εν των πρώτων “Ευρωπαίων”, Ναπολέοντα Βοναπάρτη.»
Στο σημείο αυτό, μετά από πολύ σκέψη, διέκρινα τη
θέση του Μακιαβέλλι και το αντίστοιχο σχόλιο του
Ναπολέοντα και σας τα παραθέτω:
― Μακιαβέλλι: «Οι αποικίες δεν κοστίζουν πολλά
στον Ηγεμόνα. Γιατί η μετανάστευση και εγκατάσταση εποίκων γίνονται χωρίς τις δικές του δαπάνες ή τουλάχιστον με πολύ λίγα δικά του έξοδα».
Βοναπάρτης: «Ad abundantian juris (περίσσεια δικαίου, γίνεται και το ένα και το άλλο».
― Μακιαβέλλι: «Ο πόλεμος δεν αποφεύγεται μόνον
αναβάλλεται προς όφελος του αντιπάλου».
Βοναπάρτης: «Ενδιαφέρον ρητό, το οποίο θα είναι
από τους βασικούς κανόνες της στρατιωτικής και
πολιτικής μου πορείας».
― Μακιαβέλλι: «Δεν βρίσκω κανένα καλύτερο πρότυπο για έναν νέο Ηγεμόνα από το παράδειγμα
των ενεργειών του Βοργία. Αν και τα μέσα που
χρησιμοποίησε δεν τον ωφέλησαν, τα λάθη δεν
ήταν δικά του».
Βοναπάρτης: «Θα ήθελα να μην τα είχες πει αυτά
σε κανέναν άλλον, εκτός από εμένα, όμως θα μπορούσα να απαντήσω ότι δεν ξέρουν να σε διαβάζουν. Έτσι φτάνουμε στο ίδιο σημείο».
― Μακιαβέλλι: «Πολιτικός Ηγεμόνας λοιπόν είναι
αυτός που ανεβαίνει στην εξουσία, χάρη στην
αγάπη και τη θέληση του λαού, ή των ευγενών».
Βοναπάρτης: «Αυτός ο τρόπος δεν είναι έξω από
τις δυνατότητές μου και ήδη μ’ έχει εξυπηρετήσει
με αρκετή επιτυχία».
― Μακιαβέλλι: «Κανένα πράγμα δεν προσφέρει τόση
τιμή στον Ηγεμόνα όσο οι μεγάλες πράξεις και τα
σπάνια παραδείγματα που δίνει με τα έργα του».
Βοναπάρτης: «Μέσα απ’ αυτές τις πράξεις αναδείχθηκα και χάρη σ’ αυτές μπόρεσα να σταθώ όρθιος. Αν δεν έκαναν έργα που υπερβαίνουν τα
προηγούμενα θα παρήκμαζα». Και τέλος
― Μακιαβέλλι: «Ο Ηγεμόνας δεν πρέπει να ακολουθεί κανέναν άλλον, αλλά να εκτελεί τις αποφάσεις
του και να επιμένει σ’ αυτές».
Βοναπάρτης: «Αυτός είμαι εγώ».
Με το έργο του ο Μακιαβέλλι δεν μπαίνει στον κόπο
να αναζητήσει. Βρίσκει ποιοτικά στοιχεία και στο «έγκλημα» και στην «αρετή». Τελικά το μήκος του «Ηγεμόνα» διαπερνά μια άλλη βασική πρόταση –
παραδοχή, όπου ορίζεται από την έννοια και τις χρήσεις ισχύος.
Μετά την Μάχη του Βατερλώ, ένα αντίτυπο του Ηγεμόνα βρέθηκε στην άμαξα του Ναπολέοντα, η οποία
έπεσε στα χέρια των Πρώσων. Όμως το αντίτυπο
έφερε ιδιόχειρες σημειώσεις του αυτοκράτορα.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να προτρέψω «τους σκεπτόμενους» και προβληματισμένους» ανθρώπους, αφού
«μελετήσουν» το βιβλίο, μετά να το βάλουν σε περίοπτη θέση στη βιβλιοθήκη τους.
Αντιναύαρχος ε.ε. π.Ν.
Παναγιώτης Μουντανέας
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Απ᾽το καρφί

ριξη μόνο από εκείνους που είχαν πολύ λιγότερα από εμάς.
Ένα χαμόγελο, μια κραυγή. Ήμασταν τρομαγμένες, αλλά
σκεφτήκαμε ότι το κάναμε για να ευαισθητοποιήσουμε
τους ανθρώπους που μας θαύμαζαν, αλλά ποτέ δεν μας
υποστήριζαν...»
Κούρδοι μαχητές του θανάτου στο Αφρίν

Σήμερα, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, έπεσε η Αφρίν στα
χέρια των Τούρκων και Σύριων. Η Αγκυρα με την ευλογία
των ΗΠΑ και της Ε.Ε., της Ρωσίας, εισέβαλε στην πόλη
Αφρίν. Περιχαρής ο Ερντογάν
διαμηνύει “θα γίνουμε ο
εφιάλτης σας”. Ο μικρός εξάχρονος (φωτο), είναι από τους
πρώτους νεκρούς της σημερινής εισβολής! Φταίει γιατί
γεννήθηκε!!! Κι αυτό στο όνομα της ...πηγής ειρήνης, όπως
ονομάζει την εισβολή ο Τούρκος ηγέτης!

Έγκλημά τους, η αγάπη για τη χώρας τους! Τη χώρα τους
που σήμερα βομβαρδίζεται από τους Τούρκους, που τους
αφαίρεσαν την πατρίδα τους και τώρα προσπαθούν να τους
τελειώσουν...

Προσοχή: Όποιος ελεύθερος πολίτης αντιστέκεται στον
ξένο δυνάστη ονομάζεται τρομοκράτης, από όλες τις δυνάμεις του πλανήτη που βλέπουν μόνο οικονομικά συμφέροντα. Και όταν χτυπάει η καμπάνα μη ρωτάς για ποιόν...

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Αφιερωμένο...
«Μη σας παραπλανά το χαμόγελό μας, είμαστε όλες νεκρές. Μας βίασαν, μας πυροβόλησαν, μας σκότωσαν. Ακρωτηρίασαν το σώμα μας, αφαίρεσαν τα γεννητικά μας
όργανα και μας κινηματογραφούσαν γελώντας. Ήμασταν
ένοχες επειδή ήμασταν επαναστάτριες. Ένοχες επειδή
ήμασταν γυναίκες που κρατούσαν όπλο. Αλλά ήμασταν
μικρά κορίτσια. Υποφέραμε από πείνα και είχαμε υποστή-

Η διαφήμιση στη ζωή των ανθρώπων!
Ο γιος του Ποσειδώνα, ο Κύκλωπας Πολύφημος, όταν δέχτηκε στη σπηλιά του τον Οδυσσέα, με υπερηφάνεια του
έδειξε τα εξαιρετικής ποιότητας τυριά, τα οποία παρασκεύαζε από το γάλα των μοναδικών σε μέγεθος και
πλουσίων σε μαλλί, προβάτων του!
Την ενέργεια της γνωστοποίησης των προϊόντων του, σήμερα την ονομάζουμε «διαφήμιση» και βασιζόμενη στην
ελληνική πρωτοπορία, εξελίχθηκε σε διπολική επιστήμη,
που είναι άλλοτε ωφέλιμη και άλλοτε ολέθρια!!
Το ένα πρόσωπο της διαφήμισης, αρκείται στην ακριβή
και αληθινή γνωστοποίηση του διαφημιζόμενου είδους,
που είναι μια ενέργεια χρήσιμη, γιατί πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό για την παραγωγή και διοχέτευση ενός
είδους, που ο άνθρωπος με την σωστή επιλογή του μπορεί να το αποκτήσει και να κάνει πιο άνετη και ευχάριστη
τη ζωή του, και το άλλο πρόσωπο της διαφήμισης είναι
το καλυμμένο με λαμπρό διάκοσμο, παραμένoντας αόρατο, γιατί προσπαθεί να σφυροκοπήσει την κοινή γνώμη,
μεταβάλλοντας τον άνθρωπο σε πειθήνιο όργανο, χωρίς
ελεύθερη σκέψη και βούληση, γιατί επιδιώκει την μη
ακριβή και αξιόπιστη γνωστοποίηση των διαφημιζόμενων
προϊόντων, ενέργεια παραπλανητική και άκρως επικίνδυνη!!!
Η σύγχρονη διαφήμιση είναι συνυφασμένη με τη δημιουργία και την επικράτηση του «καπιταλιστικού συστήματος»
και αποτελεί αδιαχώριστο στοιχείου του, καθ όσον χαρακτηριστικό γνώρισμα του καπιταλισμού είναι η μαζική παραγωγή, που αποβλέπει στην ολική κατανάλωση των
παραχθέντων αγαθών!!
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η οικονομική ανάπτυξη
βασίστηκε στην υπερπαραγωγή αγαθών, στηριζόμενη
στην αύξηση των βιομηχανοποιημένων προϊόντων και την
ανάπτυξη του εμπορίου, με συνέπεια την άνοδο της διαφήμισης!!
Εκείνη την εποχή η διαφήμιση έκανε τα πρώτα της βήματα και στην Ελλάδα, με τη διαφήμιση της ΔΕΗ, της
μπύρας ΦΙΞ, της Πειραϊκής Πατραϊκής, του ψωμιού σε
φέτες για τοστ, των διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών,
που σιγά- σιγά αντικατέστησαν τους παλιούς τρόπους
των ελληνικών νοικοκυριών, προσφέροντας καλύτερη
ποιότητα ζωής. Έκτοτε με ασταμάτητους και ραγδαίους
ρυθμούς μεταλλάχθηκε ο κλάδος της διαφήμισης σε κορυφαία και κερδοφόρα επιχείρηση παγκοσμίως, η οποία
απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων και περιλαμβάνει
όλα σχεδόν τα προς πώληση αγαθά!!
Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων, η
εξειδίκευση των εργαζομένων, η μείωση του κόστους παραγωγής των αγαθών και η βελτίωση ή η αλλοίωση της
ποιότητάς τους, για να έχουν μικρότερο κόστος και ευ-

κολότερη πρόσβαση στις φτωχές κοινωνίες, είναι μερικοί
από τους παράγοντες, που ευθύνονται για τη σύγχρονη
οικονομία στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξής της, της
παραγωγής, της διακίνησης και της κατανάλωσης των
προϊόντων!!
Η διαφήμιση μπορεί να αποτελείται από εικόνα, γραπτό ή
προφορικό λόγο, απλό ή σύνθετο, που να γνωστοποιεί ή
να κρύβει κάτι, αλλά πάντα πρέπει να περιέχει αναμφισβήτητες δυνατότητες πειθούς, οι οποίες είναι επιστημονικά δημιουργήματα ειδικών, κατόπιν μελέτης του
καταναλωτικού κοινού, σχετικά με την ηλικία, τη φυλή,
το φύλο, το μορφωτικό ή το κοινωνικό επίπεδό του κ.α.!!
Η δύναμη της διαφήμισης έχει φτάσει σε ακαταμάχητο
επίπεδο, αφού επιτελεί άμεσα ή έμμεσα πολλές οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες και είναι υπεύθυνη για
τον έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε παραγωγούς και
επιχειρηματίες, γιατί έχει κερδίσει την ζωτική σημασία
του κέρδους και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ως
εκ τούτου διατίθενται από αυτές τεράστια χρηματικά κεφάλαια για την λειτουργία της!!!
Ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει τις
αυξημένες υλικές επιθυμίες του και μερικές φορές κυριεύεται από άγχος και μειονεκτικότητα, εντατικοποιώντας
την εργασία του, με το να εξαντλείται και διαταράσσεται
η ψυχική του ισορροπία και όταν οι προσπάθειες του δεν
του επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα, με μείωση
της προσωπικότητας και αξιοπρέπειάς του!!
Μέσα από την διαφήμιση διαμορφώνονται πρότυπα ζωής,
τα οποία δυστυχώς έχουν άμεση εξάρτηση από το επιδιωκόμενο κέρδος του διαφημιζόμενου αγαθού με κύριο
χαρακτηριστικό τους την άνεση, τη πολυτέλεια, την επίδειξη και την έλλειψη των ηθικών αρχών!!
Πολλές φορές οι διαφημιστές για να πετύχουν τον σκοπό
τους καταφεύγουν σε ποταπές μεθόδους, χρησιμοποιώντας διακωμώδηση πεποιθήσεων, ή προσβολή αξιών, ή ευτελισμό των ανθρωπίνων σχέσεων, μέχρι και την
κακοποίηση της γλώσσας, οπότε ο καταναλωτής μένει
απροστάτευτος και ανίκανος να κρίνει ή να ελέγξει τα
πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα των διαφημιζομένων
προϊόντων!!
Επίσης η οργανωμένη και παρατεταμένη διαφημιστική
καμπάνια των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων οδηγεί σε μαρασμό τις μικρές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις,
που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια και εκεί η διαφήμιση παίζει το ρόλο του στραγγαλιστή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα το χρήμα να
συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων και να μεγαλώνουν οι
κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες οδηγούν πάντα σε βί-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

αιες συγκρούσεις, λόγω της άνισης κατανομής του πλούτου!!!
Τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας στην τρελή κούρσα του
ανταγωνισμού της διαφήμισης είναι τα παιδιά, που αποτελούν την εύκολη λεία στο Μινώταυρο της απόκτησης
του αχαλίνωτου κέρδους και ακολουθεί ο γυναικείος πληθυσμός, που εξ αιτίας της γυναικείας φιλαρέσκειας που
τον διακρίνει, γίνεται ένα εύκολο θύμα στο βωμό της εκμετάλλευσης!!
Και στην προκειμένη περίπτωση την λύση του προβλήματος μπορούμε να την αντλήσουμε από την μοναδική πηγή
της γνώσης, που δεν είναι άλλη από την κωδικοποιημένη
ελληνική Μυθολογία!!
Οι Σειρήνες έπαιζαν τον ρόλο της διαφήμισης και ο Πολυμήχανος βασιλιάς της Ιθάκης είχε δώσει την λύση!!
Πράγματι αν εμείς αντισταθούμε στα οποιαδήποτε μηνύματα
που μας βομβαρδίζουν καθημερινά με σκοπό την «πλύση
του εγκεφάλου» μας, για να πετύχουν το σκοπό τους, τότε
αχρηστεύουμε όλο το δόλιο σύστημά τους και δεν μπορεί
κανείς να μας βλάψει, ακόμα και ο καλύτερος υπνωτιστής
δεν μπορεί να μας υπνωτίσει χωρίς την θέλησή μας!!
Το μεγάλο πρόβλημα όμως, παραμένει στα ευαίσθητα
μέλη της κοινωνίας και κυρίως στα παιδιά, που αντιμετωπίζουν την απειρία της ζωής και αποτελούν εύκολα θύματα και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η σωστή γονική
επίβλεψη, προστασία και ακύρωση των απόψεων των διαφημιστικών παγίδων, με γλυκύ και ευχάριστο τρόπο,
χωρίς βία και αυστηρότητα, που φέρνουν τα αντίθετα
αποτελέσματα!!
Ο μεγάλος Αριστοτέλης έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι
ελεύθερος να πάρει την πρώτη απόφαση, αλλά αυτή η
απόφαση τον δεσμεύει για τις επόμενες!!!
Μπορούμε να απολαύσουμε τις Σειρήνες, με έξυπνους
τρόπους, χωρίς να μας βλάψουν, όπως ο Οδυσσέας και
στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να κρατάμε την
απόκτηση γνώσης και ενημέρωσης από τις διαφημίσεις
και να έχουμε ανέπαφη την προσωπική μας σκέψη και
βούληση για να τη χρησιμοποιήσουμε αναλόγως και να
βοηθήσουμε και τους έχοντες την ανάγκη της υποστήριξης μας!!!
Στη δική μας λοιπόν πρωτοβουλία βρίσκεται η καλή ή η
κακή αξιοποίηση των κουραστικών πλέον διαφημίσεων!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

O Κρόνος “εκθρόνισε” το Δία!
Σημαντική εξέλιξη στην
ιατρική επιστήμη
Ένας 28χρονος άνδρας, τελείως παράλυτος από
τους ώμους και κάτω, ο οποίος είχε σπάσει το λαιμό
του μετά την πτώση του από ύψος 14 μέτρων σε ένα
νυχτερινό κλαμπ πριν τέσσερα χρόνια, μπόρεσε να
περπατήσει ξανά φορώντας έναν ολόσωμο ρομποτικό εξωσκελετό, τον οποίο ελέγχει με τον νου του.
Προς το παρόν, ο ασθενής δεν κινείται τελείως ανεξάρτητα, καθώς ο εξωσκελετός με την ονομασία
"Ours" είναι συνδεμένος από ψηλά με έναν ιμάντα
προσαρτημένο στο ταβάνι.
Tο επίτευγμα αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου,
καθώς στον εγκέφαλο του τετραπληγικού ασθενούς
είναι εμφυτευμένοι αισθητήρες και όχι ηλεκτρόδια,
όπως σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίοι του επιτρέπουν να κινεί με τη σκέψη του και τα τέσσερα άκρα
του και όχι μόνο ένα όπως στο παρελθόν.

Οι Γάλλοι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή
νευροχειρουργικής Αλίμ Λουίς Μπεναμπίντ του Πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό νευρολογίας "The Lancet
Neurology", μελέτησαν τον εγκέφαλο του άνδρα και
εντόπισαν τις περιοχές που ενεργοποιούνται, όταν
σκέφτεται να περπατήσει ή να κινήσει τα άνω άκρα
του. Στη συνέχεια, εισήγαγαν αισθητήρες στα συγκεκριμένα σημεία και στις δύο πλευρές του κρανίου
του.
Ο ασθενής, ο οποίος είχε μείνει δύο χρόνια σε νοσοκομείο μετά το ατύχημα του, εκπαιδεύτηκε αρχικά
να κινεί με το νου του ένα ψηφιακό ομοίωμα του
(αβατάρ) που έβλεπε σε οθόνη υπολογιστή. Μετά
φόρεσε τον εξωσκελετό και έμαθε να κινεί και αυτόν
με τον νου του.

Ανακαλύφθηκαν 20 νέοι δορυφόροι του Κρόνου, ο οποίος
ξεπέρασε και τον Δία σε αριθμό φεγγαριών.
Ο Δίας παραμένει ο «βασιλιάς» του ηλιακού μας
συστήματος από άποψη μεγέθους, αλλά ο Κρόνος ανακηρύχτηκε πια «βασιλιάς των φεγγαριών». Αμερικανοί αστρονόμοι ανακάλυψαν 20
άγνωστους έως τώρα μικρούς δορυφόρους του
Κρόνου, ανεβάζοντας σε 82 τον αριθμό των
γνωστών φεγγαριών του πλανήτη, ο οποίος ξεπέρασε και τον Δία, που έχει 79. Έτσι, ο Κρόνος
κατέχει αυτός πλέον το ρεκόρ του πλανήτη με
τους περισσότερους δορυφόρους στο ηλιακό
σύστημα μας.

ταστράφηκε μετά από πρόσκρουση με άλλο
σώμα.
Οι ερευνητές από τα πανεπιστήμια ΚαλιφόρνιαΛος 'Αντζελες (UCLA) και Χαβάης, καθώς και το
Ινστιτούτο Επιστημών Κάρνεγκι της Ουάσιγκτον, με επικεφαλής τον αστρονόμο Σκοτ Σέπαρντ,
χρησιμοποίησαν
το
τηλεσκόπιο
Σουμπαρού της Χαβάης για να κάνουν την ανακάλυψη, η οποία ανακοινώθηκε και από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση.

Και τα 20 νέα φεγγάρια του Κρόνου είναι πολύ
μικρά, με διάμετρο περίπου πέντε χιλιομέτρων.
Από αυτά, τα 17 έχουν ανάδρομη τροχιά, δηλαδή κινούνται γύρω από τον Κρόνο σε αντίθετη κατεύθυνση από την φορά της
περιστροφής του πλανήτη τους. Τα 17 αυτά
φεγγάρια χρειάζονται πάνω από τρία γήινα χρόνια για να ολοκληρώσουν μια περιφορά πέριξ
του Κρόνου. Ένα από αυτά είναι ο πιο μακρινός
δορυφόρος του Κρόνου που έχει βρεθεί.

Ο Σέπαρντ είχε ανακαλύψει 12 νέους δορυφόρους του Δία το 2018.
Το Ίδρυμα Κάρνεγκι ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει διαγωνισμό για να δώσει την ευκαιρία στο
κοινό να προτείνει ονόματα για τους νέους δορυφόρους του Κρόνου.
πηγή: https://techit.gr

Από τα τρία φεγγάρια που κινούνται στην ίδια
κατεύθυνση με τον Κρόνο, τα δύο χρειάζονται
περίπου δύο γήινα χρόνια για μια πλήρη περιφορά και το τρίτο πάνω από τρία χρόνια. Οι νέοι
δορυφόροι πιθανώς αποτελούν απομεινάρια κάποιου παλαιότερου μεγάλου φεγγαριού που κα-

Αποστάγματα σοφίας...
― Χτες πήγα σε μια ταβέρνα και ήταν τίγκα.
Είπα στο κινητό δυνατά:
― Έλα, είναι εδώ με άλλον!
Άδειασαν έξη τραπέζια!!
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Οι μετανάστες και ο αυτόκλητος “Συνήγορος”
του Κώστα Βενετσάνου
Κάποιοι δημοσιογραφούντες που έχουν εκπαιδευτεί να διαβάζουν “διαγώνια” (σκανάροντας επί τροχάδην) χάριν ταχύτητος “διάβασαν” τα δύο
τελευταία κύρια άρθρα της εφημερίδας “ΕΒΔΟΜΗΣ” κατά τον ίδιο τρόπο, και έσπευσαν να προσαρμόσουν τα συμπεράσματά τους, κατά τις
προδιαθέσεις τους είτε για το μεταναστευτικό πρόβλημα, είτε για την εφημερίδα και τον αρθρογράφο
της Κ. Βενετσάνο, με απαράδεκτους παραλληλισμούς και παρομοιώσεις με άλλα ...έντυπα και “δημοσιογράφους”.
Αν κάποιος από τους αναγνώστες διαφωνεί με τα
δημοσιεύματά μας - πράγμα που είναι εύλογο και
δικαίωμά του, και ιδιαίτερα αν ανήκει στο χώρο της
ενημέρωσης, ορθόν είναι να το κάνει γραπτά προς
την εφημερίδα και θα το φιλοξενήσουμε. Σεβόμαστε τη διαφωνία και τη διαφορετικότητα και το
μόνο που ζητάμε είναι κοσμιότητα και τεκμηρίωση.
Ένα συμπέρασμα παράπλευρο βγαίνει αβίαστα,
αλλά όχι αβασάνιστα. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) έχουν κάνει πολλούς ανθρώπους αμετροεπείς, ενώ δίνεται η ευκαιρία να είναι ωφέλιμα
και να προάγουν το διάλογο και το διαλογισμό.
Με τα Μ.Κ.Δ. ενώ δίνεται η ευκαιρία να προωθηθεί
περαιτέρω η κοινωνικοποίηση του ατόμου, μετατρέπονται συχνά σε “καφενείο”, γιωνιά κουτσομπολιού και εξέδρα γηπέδου χουλιγκάνων. Αυτό
πρέπει να το διορθώσουμε εμείς οι ίδιοι.

Ο Γιώργος Ράπτης απαντά
Δημοσιεύουμε παρακάτω την επιστολή που μας
έστειλε ο δικηγόρος και εκλεκτός συμπολίτης μας,
Γιώργος Ράπτης για το θέμα των μεταναστών σε
σχέση με τα άρθρα, το συγγραφέα τους και τους επικριτές μας.

Για το Βενετσάνο ρε γαμώτο
΄Εχω αποφύγει, πολλά χρόνια τώρα, οιασδήποτε
μορφής πολιτική αντιπαράθεση στον χώρο των 3Β.
Με τον Κώστα Βενετσάνο ήμασταν πάντα φίλοι μολονότι ανήκαμε σε εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές
παρατάξεις. Αυτός, μια εμβληματική για την περιοχή
μας προσωπικότητα της αριστεράς και εγώ, όπως ο
ίδιος συνήθιζε να λέει, «ακολουθούσα την παλαιοκαραμανλική παράδοση του επιθέτου».
Όταν όμως βλέπω να παρομοιάζουν τον Κώστα Βενετσάνο με τον Στέφανο Χίο και την Εβδόμη με το
“Μακελειό” δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός.
Τους δικαιολογώ βέβαια να υποστηρίζουν τον εποικισμό της χώρας μας γιατί προφανώς ανήκουν στην πολυπολιτισμική εκείνη αριστερά που δεν έχει διαβάσει
τον Μαρξ, ο οποίος θεωρούσε την λαθρομετανάστευση ως το κύριο όπλο του καπιταλισμού απέναντι
στα δικαιώματα της εργατικής τάξης, δεδομένου ότι
διαιρεί το εργατικό κίνημα και υποβαθμίζει τους εργαζόμενους στα επίπεδα του δουλοπάροικου.
Αγνοούν τον Μπακούνιν ο οποίος, μολονότι απεχθανόταν την έννοια του κράτους, δήλωνε ότι υποκλίνεται στο δικαίωμα των προλετάριων να αγαπούν την
πατρίδα τους.
Δεν έχουν ακούσει ποτέ τον Μάνο Κατράκη να αναρωτιέται πως είναι δυνατόν να «παλιώσει» και να «ξεπεραστεί» η έννοια της καταγωγής.
Κανείς ποτέ δεν τους είπε ότι οι αντάρτες του ΕΛΑΣ
πήγαιναν στην μάχη τραγουδώντας «εμπρός ΕΛΑΣ,
ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ για την ΕΛΛΑΔΑ.
Το να αγαπάς την πατρίδα σου δεν σε κάνει φασίστα.
Ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία, είναι νοοτροπία,
όπως αυτή που έχουν εκείνοι που ταυτίζουν τον Βενετσάνο με τον Χίο.
Δεν είμαι εθνικιστής διότι δεν μισώ κανένα άλλο

έθνος. Είμαι όμως εθνικόφρων γιατί αγαπάω την πατρίδα μου.
Για όσους δεν το ξέρουν εθνικόφρονες ήταν όλες οι
χιλιάδες των νέων που πήραν τα βουνά για να ελευθερώσουν αυτό τον τόπο, σε όποια παράταξη και αν
ανήκαν.
Οι «πρόσφυγες» είναι και πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι. Η οργανωμένη όμως «οικονομική μετανάστευση» ανθρώπων που πιστεύουν ότι είναι νόμιμοι
οι γάμοι πενηντάρηδων με εννιάχρονα κοριτσάκια, ότι
έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν την θρησκεία τους, ότι
μπορούν ελεύθερα να βιάζουν τις άπιστες γυναίκες
και κόρες μας, ότι σαν μουσουλμάνοι οφείλουν να
είναι στο πλευρό των Τούρκων και ότι η γη είναι επίπεδη, είναι εποικισμός και σαν τέτοιος πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Πώς θα υπάρξει πολυπολιτισμικότητα και συνύπαρξη με
ανθρώπους που πιστεύουν ότι πρέπει να πετάνε τους
ομοφυλόφιλους από τις ταράτσες;; Θα γεμίσουμε τους
ουρανοξύστες του Ελληνικού με αλεξίπτωτα;;;
Πώς θα υπάρξει πολυπολιτισμικότητα και συνύπαρξη
με ανθρώπους που, όπως έκαναν στην Παλμύρα,
αύριο θα απαιτήσουν να γκρεμιστεί ο Παρθενώνας;;
Ζούμε σε μια χώρα που έχει υποφέρει από τον θρησκευτικό φανατισμό. Είναι νωπές οι μνήμες από τους
παραβολάνους και την δολοφονία της Υπατίας!!
Αυτός ο πολιτισμός που υπερασπίζεται ο Κώστας Βενετσάνος είναι δικός μας!!! Γεννήθηκε από τους μαθητές του Πλήθωνα που μετέφεραν στην Δύση το
σπέρμα της Αναγέννησης!!! Και τότε πάλι κάποιοι φανατικοί διεθνιστές είχαν παραδώσει το έθνος στα
χέρια του Ισλάμ.
Ο Κώστας Βενετσάνος έδωσε σε όλους μας το μάθημα ότι δεν έχει σημασία αν είσαι αριστερός ή δεξιός. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι
πατριώτης!! Απέδειξε ότι ανήκει στον πλέον ένδοξο
και τιμημένο χώρο της αριστεράς, την «πατριωτική
αριστερά»!!
Σε ευχαριστώ Κώστα Βενετσάνο!! Με έκανες περήφανο που υπήρξα πολιτικά αντίπαλός σου και θεωρώ
τιμή μου ότι είμαι φίλος σου!!
Γιώργος Ράπτης
Δικηγόρος

Έκκληση της ΕΛΛΕΤ για κατά χώραν διατήρηση των αρχαιοτήτων του Μετρό Θεσσαλονίκης!
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού παρακολουθώντας την επαναφορά του θέματος της μετακίνησης ή μη των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο
σταθμό του μετρό στη Βενιζέλου, διαβίβασε προς τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Πολιτισμού και Υποδομών
κείμενο του Παραρτήματός της στη Θεσσαλονίκη, με το
οποίο γίνεται έκκληση να προχωρήσουν οι εργασίες κατασκευής του σταθμού με την κατά χώραν διατήρηση των
αρχαιοτήτων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το Παράρτημά
της με τα εξειδικευμένα μέλη τους και τη διεθνή εμπειρία
της Europa Nostra που διαθέτουν, αγωνίζονται από το 2013
για το θέμα αυτό, έχοντας επισκεφθεί τον αρχαιολογικό
χώρο και έχοντας ιδία αντίληψη για την ανεκτίμητη αξία
του και τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει στον επισκέ-

πτη, μια εμπειρία που με την απόσπασή τους θα χαθεί οριστικά. Την άποψη αυτή επικύρωσε τελικά το ΚΑΣ, βγήκαν
οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για την κατά χώραν διατήρηση, όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές αποφάσεις
που έχουν δημοσιοποιηθεί, τη βέλτιστη δηλαδή επιλογή,
στην οποία δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνεί, ξεκίνησαν
οι εργασίες και δόθηκαν χρονοδιαγράμματα και ημερομηνία
περαίωσης.
Η επαναφορά του θέματος με οικονομικά κριτήρια και με
χρονικούς προσδιορισμούς λειτουργίας του μετρό δεν λαμβάνει υπόψη τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει η απόσπαση στην κατάσταση διατήρησης των ευρημάτων, την
απώλεια μεγάλου ποσοστού της αυθεντικότητας και την

απαξίωση του συνόλου. Ακόμα, ως προς το επιχείρημα του
μη εφικτού της κατασκευής με την κατά χώραν διατήρηση,
αν και απαιτείται ειδική γνώση για να αποφανθεί κανείς,
είναι γνωστό από τη διεθνή αλλά και την ελληνική εμπειρία
ότι έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία αντίστοιχα θέματα.
Είναι όμως επίσης γνωστό ότι, εφόσον γίνουν αποδεκτές
οι ενστάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, αποφανθεί θετικά το ΚΑΣ και βγει η σχετική Υπουργική Απόφαση για την απόσπαση και επανατοποθέτηση των
αρχαιοτήτων, θα ακολουθήσει νέος κύκλος μελετών, εγκρίσεων και ανασκαφικών εργασιών, που θα προκαλέσουν σοβαρές καθυστερήσεις και πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση
του έργου.
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Η Μάχη του Μαραθώνα
Ιστορική και τοπογραφική
προσέγγιση
του Χρήστου Διονυσόπουλου
Προ εβδομάδος (2/10/19) Παρουσιάσθηκε,
όπως είχαμε προαναγγείλει, στο πολιτιστικό κέντρο «Ιωνία» στη Βούλα, το βραβευμένο (2014) από την Ακαδημία Αθηνών
βιβλίο του συμπολίτη μας φιλολόγου – αρχαιολόγου Χρήστου Διονυσόπουλου «Η

Μάχη του Μαραθώνα», παρουσία του Δημάρχου ΒΒΒ, Γρ. Κωνσταντέλλου, του
προέδρου του Δ.Σ. Νίκου Ψαλλίδα, του
Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής Αθ. Αυγερινού, λοιπών επισήμων και διακεκριμένων συμπολιτών μας.
Για το συγγραφέα προλόγισε ο δήμαρχος,
εξαίροντας την προσωπικότητά του και τη
συνεισφορά του στην πόλη. Αναφερόμενος στο βιβλίο και στην άγνωστη, μέχρι
πρότινος, για μας εκδοχή, ότι δεν ήταν ο
ημεροδρόμος Φειδιππίδης (ή Φιλιππίδης)
που ανήγγειλε τη νίκη στους Αθηναίους,
αλλά ο Θέρσιππος ο Ερχιεύς*. Ο Συγγραφέας επίσης υποστηρίζει την εκδοχή πως
πρώτος αγγελιοφόρος ήταν ο Ευκλής, ο

οποίος έφθασε αργά τη νύχτα στην Αθήνα,
χαιρετώντας και αναγγέλοντας «νικώμεν».
Την επομένη το πρωί κατέφθασε και ο Θέρσιππος για να τους επιβεβαιώσει τη νίκη
και να τους καθησυχάσει ότι καταφθάνει
και ο στρατός, γιατί ήδη είχαν παραπλεύσει στο Σούνιο τα περσικά πλοία με σκοπό
να επιτεθούν στην Αιθήνα. Γι’ αυτό και ο
δήμαρχος πρότεινε να καθιερωθεί και δέυτερος Μαραθώνιος, νυχτερινός! Το επικροτούμε.
Ακολούθησε η παρουσίαση του πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου από τον Ζέφυρο Κανκαλίδη (συγγραφέα) και η πληρέστερη,
από τον ίδιο το συγγραφέα Χρ. Διονυσόπουλο, για τον οποίο δικαιολογείται κάθε
έπαινος.
Η Μάχη του Μαραθώνα, όπως κι εκείνη της
ναυμαχίας της Σαλαμίνας δεν είναι απλά
δύο ένδοξες στιγμές της στρατιωτικής
ιστορίας της Ελλάδος· είναι δυο κομβικοί
σταθμοί στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Είναι η νίκη των ελεύθερων πολιτών της
Αθήνας, της Ελλάδος κατά της παγκοσμιοποίησης της τυρρανίας των δεσποτικών
καθεστώτων της εποχής.
Το βιβλίο είναι εκδόσεις ΚΑΠΟΝ σχήμα 30x22
εκ. σελ. 272 ιλλουστρασιόν, έγχρωμο, εικονογραφημένο, μαλακό εξώφυλλο, τιμή 30€.
Χρήστος Διονυσόπουλος σπούδασε κλασική φιλολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία
στο Παν/μιο Αθηνών, Αιγυπτιολογία στο
Παν/μιο Καΐρου, Επιγραφική, Παπυρολογία και
Νομισματολογία στο Παν/μιο Λιέγης. Εργάσθηκε ως αρχαιολόγος σε ανασκαφές και ως
καθηγητής και διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο

Κ. Βενετσάνος
―――――――
* Ο Δήμος της Ερχιάς βρισκόταν δυτικά των
Σπάτων.

Έκθεση εφαρμογών των εικαστικών τεχνών
Σκηνογραφία, Ενδυματολογία, Κόσμημα, Μάσκες θεάτρου
Εγκαινιάσθηκε το Σάββατο 5 Οκτώβρη
2019 η έκθεση «Σκηνογραφία, Ενδυματολογία, Κόσμημα, Μάσκες θεάτρου – Έκθεση εφαρμογών των εικαστικών τεχνών
Α΄ μέρος» στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" του Δ. Αθηναίων (παλιό πιλοποιείο
Ηλία Πουλόπουλου), Ηρακλειδών 66 &
Θεσσαλονίκης, στο Θησείο.
Την έκθεση διοργανώνουν το Διοικητικό
Συμβούλιο και η Εφορεία Διακοσμητικής
του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.)

Στην έκθεση συμμετέχουν μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε.
ανεξάρτητα από το τμήμα στο οποίο ανήκουν, με έργα τα οποία εντάσσονται στις επιμέρους ειδικότητες οι οποίες καλύπτονται
από την Εφορεία Διακοσμητικής και αφορούν στις Εφαρμοσμένες Τέχνες (Σκηνογραφία, Ενδυματολογία, Κόσμημα, Μάσκες
Θεάτρου) μετά από ανοιχτή πρόσκληση και
επιλογή από την Επιτροπή Κατάταξης και
Κρίσης του Ε.Ε.Τ.Ε.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος ζωγράφος-χαράκτρια Εύα Μελά και μίλησε για
το σκεπτικό της έκθεσης ο Έφορος Διακοσμητικής του ΕΕΤΕ αγιογράφος- ψηφιδογράφος Ευθύμης Παπαϊωάννου. Η έκθεση
αυτή όπως και οι άλλες που διοργανώνει
το ΕΕΤΕ είναι βήμα επικοινωνίας για τους
σύγχρονους εικαστικούς δημιουργούς,
χωρίς μεσάζοντες και χωρίς αισθητικούς
αποκλεισμούς.

Διάλεξη του γλύπτη Μάρκου Γεωργιλάκη
με θέμα : «η Μάσκα στη ζωή και στην
Τέχνη», Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019,
στις 17.30 στο εργαστήριο Γυψοτεχνίας –
Χαλκοχυτικής της Ανώτατης Σχολής
Καλών Τεχνών Πειραιώς 256 στον Ταύρο
(Στάση ΗΣΑΠ: «Καλλιθέα»)
Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών με τους καραγκιοζοπαίκτες Άγγελο και Αλέξανδρο
Αλυμπέρτη το Σάββατο 19 Οκτωβρίου
2019 και ώρα 17.00 -20.00
στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" του Δ.
Αθηναίων (παλιό πιλοποιείο Ηλία Πουλόπουλου), Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης,
Θησείο, στάση Κεραμεικός.
Πληροφορίες τηλ. 2103300016, εσ. 103
και στην ιστοσελίδα του ΕΕΤΕ,
www.eete.gr.
Διάρκεια Έκθεσης: έως 29 Οκτωβρίου.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΒΔΟΜΗ

Nα εκτεθεί στο Δήμο
Μαραθώνα
το κράνος του
στρατηγού Μιλτιάδη
Η αυθεντική περικεφαλαία του στρατηγού Μιλτιάδη,
η ίδια που φορούσε στην ιστορική Μάχη του Μαραθώνα, φυλάσσεται κι εκτίθεται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο της Ολυμπίας.
Σε μία γενικότερη προσπάθεια και στη λογική της
ενίσχυσης, της προβολής, της κληρονομιάς πολιτιστικής
και
ιστορικής- του τόπου,
αλλά και τόνωσης της
επισκεψιμότητας,
ο
δήμαρχος Μαραθώνα
Στέργιος Τσίρκας προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να
διερευνηθεί η δυνατότητα έκθεσης για ένα χρονικό
διάστημα, του σημαντικού αυτού ευρήματος, με την
ιδιαίτερη αξία και σημασία για τον ιστορικό δήμο,
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα ή στο Μουσείο Προβολής του Μαραθωνίου Δρόμου.
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το Γραφείο του Δήμαρχου Μαραθώνα με την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας
απέστειλε στην υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Στυλιανή Μενδώνη επιστολή, στην οποία μεταξύ
άλλων αναφέρει: «Με τη διάθεση του ιστορικού
αυτού κειμηλίου και την παρουσία του στο χώρο της
ιστορικής μάχης του Μαραθώνα πιστεύουμε ότι θα
συμβάλλουμε στην αναβίωση της ιστορικής μνήμης,
στην ενίσχυση της προβολής της πολιτιστικής και
ιστορικής κληρονομιάς μας καθώς και την ισχυροποίηση της συλλογικής ταυτότητας του τόπου μας».
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75Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ - ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Νέα στοιχεία για τις θηριωδίες στο Κορωπί
Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 9
Οκτωβρίου 2019 στο Μνημείο της
πλατείας της 9ης Οκτωβρίου 1944
η ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση,
τιμής και μνήμης για την 75η θλιβερή επέτειο του ολοκαυτώματος
του Κορωπίου. Προηγήθηκε Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως
του Κυρίου.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής επετείου ήταν η συγκινησιακή
φόρτιση των παρευρισκόμενων από
το δρώμενο θρήνου («μοιρολόι»)
μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου.
Η ομιλία του Δημάρχου Κρωπίας,
Δημήτρη Κιούση ήταν μια σύντομη ιστορική παράθεση γεγονότων, συμπερασμάτων και νέων
αποκαλύψεων για τα ειδεχθή εγκλήματα πολέμου που διέπραξε
ισχυρή Γερμανική Ναζιστική Μονάδα, την 9η Οκτωβρίου 1944, με
υπαίτιους συγκεκριμένους αξιωματικούς των Ες-Eς και του Γερμανικού Στρατού Κατοχής.
Με αναφορές στην πρώτη Δημοτική Ημερίδα για τα γεγονότα του
Ολοκαυτώματος του Κορωπίου
που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο
του 2017 και την έκδοση των πρακτικών το 2018, ο Δ. Κιούσης προανήγγειλε νέες αποκαλύψεις και
τεκμηριώσεις όλων των βασικών
γεγονότων που οδήγησαν στην

εφαρμογή αντιποίνων και στις
Γερμανικές Ναζιστικές θηριωδίες
στο Κορωπί από την Ομάδα Ιστορικής Έρευνας, η οποία αποτελείται από τους, Γεώργιο Σπ.Ντούνη,
Νικόλαο Χρ. Λάζαρη, Αθανάσιο Γ.
Πουλάκη, Τάκη Πρόφη και Γεώργιο Αθ.Κόλλια.

μάτων για την καταστροφή του
Κορωπίου και της απώλειας 47
αμάχων από 2 ετών έως 80 ετών!

«Εν αναμονή των δημόσιων ανακοινώσεων των νέων αποκαλυπτικών στοιχείων, ο χρόνος πλέον
μετράει αντίστροφα για την επίσημη αίτηση προς την Ελληνική
Πολιτεία για την αναγνώριση της
πόλης μας ως Μαρτυρικής και τη
διεκδίκηση των νόμιμων δικαιω-

Μαρτυρικές πόλεις τα δικαιώματά
μας στο πλαίσιο της εθνικής διεκδίκησης για τις Γερμανικές αποζημιώσεις-επανορθώσεις.
Δεν
επιζητούμε εκδίκηση. Δικαιοσύνη
και επανόρθωση απαιτούμε. Τα
Ναζιστικά εγκλήματα δεν παραγράφονται» κατέληξε ο δήμαρχος.

Το Κορωπί ανήκει δικαιωματικά
στις Μαρτυρικές Πόλεις και στα
Μαρτυρικά Χωριά της Ελλάδας.
Διεκδικούμε όπως και οι άλλες
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ΕΒΔΟΜΗ

ΟΙ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΙ
ΧΑΡΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
οι Έλληνες γνώριζαν τις ακριβείς
διαστάσεις της Γης!
Χωρίς χάρτες με συντεταγμένες (ανατολ. μήκος/βόρ.
πλάτος) και χωρίς όργανα μετρήσεως θέσεως, δεν
μπορεί να γίνει καμμία διαδρομή ειδικότερα πλεύση
μη παράκτια. Τα όργανα πρέπει να μετράνε γωνίες (τετράντες, εξάντες), δηλαδή ύψος ηλίου και αστέρων
από ορίζοντα. Επίσης ώρες έως δευτερόλεπτα (κλεψύδρες άμμου ή ύδατος) για μέτρηση αν. μηκών (1΄΄
ώρας = 30,9x15 = 463 μέτρα). Να μετράνε μήκη με
οδόμετρα ξηράς (καρότσι δίροδο Δ=2,00 μ. με γρανάζι
30 δοντιών = 185,4 = 1 στάδιο!) και οδόμετρα θαλάσσης με προπέλα (= σταδιασμός).
Το 140 μ.Χ. ο Κλαύδιος Πτολεμαίος (Π) - με βοήθεια χαρτών και βιβλίων γεωγραφίας παλαιοτέρων χαρτογράφων λ.χ.
του Μαρίνου – παρ’ όλο που ο ίδιος δεν μέτρησε τίποτα –
εξέδωσε την «Γεωγραφικήν υφήγησην» με εισαγωγή και με
≈ 5.500! πόλεις ελληνικές, αλλά με συντεταγμένες μόνον
αυτός! Π.χ. Αλεξάνδρεια ξ #20΄ /λα και Βόννα (η σημερινή
Βοnn!) Γερμανίας κζ γο΄/ν #20΄γ.
Τα περίεργα αυτά γράμματα κάπως εύκολα μετέτρεψα σε
αριθμούς, όπως Αλεξάνδρεια =60° 30΄ μήκος/ 31° πλάτος
και Βόννα =27° 40΄/ 50° 50΄. Και ενώ τα πλάτη 31°και 50°
50΄ αντιστοίχως, ταυτίζονται απολύτως –όπως και όλων των
άλλων πόλεων – με τα σημερινά, τα μήκη είναι διαφορετικά
για δύο λόγους:
α. Λόγω διαφορετικού πρώτου (αρχικού) μεσημβρινού από
τον σημερινό του Greenwich
και β. Λόγω πιθανής (που απέδειξα αληθινή) καταγραφής με
μυστικό κώδικα για λόγους στρατιωτικούς και εμπορικούς,
ώστε μόνον οι γνώστες του κλειδιού (μαθηματικού Τύπου
μετατροπής σε πραγματικά /σημερινά) να χρησιμοποιούν τα
μήκη κατασκευάζοντας σωστούς χάρτες.
Ο κώδικας : Το σπάσιμο του κώδικα του Πτολεμαίου έγινε
με απλή σκέψη μου:
Μακάρων ν.
Αλεξάνδρεια

Κώττη
Αλεξάνδρεια Ισσού

Greenwich
Σήρα

Ε.————-——————Γ.—————-——Δ.———
———-Β.———————Α. ———————-—Ζ.
Κανάρια (Tarfaya Μαρόκο)
Αλεξάνδρεια
Iskenderum (Tουρκία)

Ceutta(Γιβλαρτάρ)
Χi’an

Διάλεξα δύο γνωστές πόλεις- λιμένες, την Αλεξάνδρεια και
την Αλεξάνδρεια Ισσού (Iskenderum) στην Τουρκία, με σημερινά μήκη 29° 53΄ και 36° 02΄αντιστοίχως δηλ. διαφορά
ΔG = 6° 09΄= 6,15°. Ο Π. δίνει μήκη αντίστοιχα 60° 30΄και
69° 30΄ δηλ. διαφορά ΔΠ= 9° . Ο λόγος ΔG: ΔΠ = 6,15: 9=
0,68333..= 41/60 ! Δηλ. ο Π. μέτραγε 1 ώρα=60΄ αλλά
έγραφε 41΄ με αποτέλεσμα να μικραίνει την ‘‘καθ’ ημάς οικουμένην’’ σε 180° τις πραγματικές 123° (180x0,6333)!
Βρίσκω και τη διαφορά μεταξύ μεσημβρινών Αλεξάνδρειας
και Greenwich ΒΕ- ΒΔ= 60,50° x0,6333 - 29,80° = - 11,55.
Άρα ο Τύπος μετατροπής μηκών από ΜΠ σε ΜG είναι ΜG
= ΜΠ x 0,6333 -11,55 . Π.χ. Μασσαλία ΜΠ = 24,5 και ΜG
= ΜΠ x 0,6333-11,55=5,25° = 5° 16΄, πραγματικό 5° 18΄!
Πόλεις του Πτολεμαίου:
Παραθέτουμε τις συντεταγμένες χαρακτηριστικών ελληνικών πόλεων του Π. σε όλη την ‘’οικουμένην’’ (Ευρώπη,
Ασία και Αφρική) και τις συγκρίνουμε με τις σημερινές.
Μακάρων ν. :Απρόσιτος 0° /ιζ (λάθος =κζ ) Κανάρια(Tarfaya Μαρόκο) -11,55° /27°
1. Πραγματικές G = -11° 45΄ /28°!;
2. Κώττη : ζ= 7° /35° 55΄ à-6,6°/ 35° 55΄ Ceutta(Γιβραλ-

τάρ) -6° 05΄/ 35° 53΄!
3.Υπό.δρομος : =στροφή 90° στην πορεία (από νοτίως της
Αφρικής εις ανατολικά)14°/5°
15΄ à- 2° / 5° 15΄ Takoradi (Accra = Άκρα !! Γκάνα) - 2°
/ 5° 15΄ !!
4. Τάρας : 41,5° / 40° à16,9° /40° Τaranto Ιταλία 16° 13΄
/40° 08΄!!
5. Καρχηδών :35/ 33 (λάθος =37) à11 40΄/ 37 Carthago
Tυνισία 10 20΄/ 36 55΄!
6. Πειραιεύς: 52/ 37 50΄ à 23 50/ 37 40΄
Πραγματικές G = 23 43/ 37 50΄ !!
7. Βυζάντιον: 57/ 43 à 28/ 43 Κωνσταντινούπολις 28 50΄/
41 10΄!
8. Βόννα: 27 40΄/ 50 50΄ à 7 20΄/ 50 50΄ Bonn Γερμανίας
7 16΄/ 50 46΄!!
9. Θούλη: = θολή! Από Αλεξάνδ. ≈ 2 ώρες =30/ 63 à21=
(29,5- 21=) 8,5 / 63 Fjord
Kristiansund Νορβηγία 8/ 63!
10. Ραπτόν άκρον: Ανατ. Αφρική 72 30΄/ νότ. ισημερινού
7à 38 20΄/ -7 Zanzivar
Τανζανία 38 50΄ /-7 !!
11. Ινδός ποτ. (εκβολές) 114 30΄ /24 à67 30΄/ 24 Πίσκα
Kori 67 30΄/ 24 !!
12. Γάγγη στόμα μέγα : 146 / 20 à 89 / 20
Πραγματικές G = 90 / 22!
13. Σατύρων άκρον: 173 / Iσημερινός à 98 / 0° 00΄ à106
/ 0
Singa.pore 104° 50΄/ /0° 49΄ = Σατύρων πόρος >
Suta.pore
14. Ζάβαι : 168 40΄ / 4 30΄ à 104 / 4 30΄ Jambi Sumatra
104 / 1 30΄
15. Καττίγαρα: 177 / νότ. 8 à 110 / -8 Υogya.karta (Jankarta;) Ιάβα 110 / -8 !!
16. Ασπίθρα / Βράμα : ΣΙΝΕΣ 175 /16 à108 / 16 Da Nang
/ Vietnam 108 / 16
17. Σήρα μητρόπολις:177 / 38 (λάθος 34)à 109 25΄/34
15΄! Xi’ an= αρχαία πρωτ. Κίνας
18. Κάσπιαι πύλαι /Δρόμος μεταξιού δ / λ =94(52) /36
30΄!! = Babol (Κασπία θάλασσα)
Τέλος στο βιβλίο μου ‘‘Εκπληκτικοί Πτολεμαίου Χάρτες’’
σ.106 έκδ. 2016, έχω αποκωδικωποιήσει 148 ελληνικά τοπονύμια στη Γερμανία και ταυτίσει με αντίστοιχα σημερινά (πόλεις
κ.ά.) ώστε να βρεθούν οι αρχαίες αυτές ελληνικές πόλεις!

Το ελληνικό μετρικό σύστημα
και η Περίμετρος της Γης
Σήμερα έχουμε δύο μετρικά συστήματα: το γαλλικό (metre
= μέτρον = 1m.) και το αγγλικό πόδι =1 foot [ft] = 0,30479
m. και το ναυτικό μίλι = n. mile =6076 ft= 1851,85 μ. ). Παλαιότερη η λεύγα = 3 n. miles = 5555,55 μ.
Όμως και τα δύο έχουν ληφθεί από την αρχαία Ελλάδα,
και μάλιστα από τον ναό της Αθηνάς τον Παρθενώνα!
α. Το ‘‘γαλλικό’’μέτρο: Η ανατολική πρόσοψη του Παρθενώνα με νέες ακριβέστατες μετρήσεις (16 Αυγούστου ημέρα
των Παναθηναίων) ευρέθη ΑΓ= 30,9017 εκ. δηλ. 100 Ιερούς
Πόδες: ‘‘εκατόμπεδος ναός’’το παγκόσμιο ελληνικό Μέτρον. Αν ΑΒ= ΒΓ και ΓΔ=ΑΓ, τότε το ΑΒΔ= ΦxΑΓ (όπου
Φ= Χρυσός αριθμός = 1,618034.. x30,9017= 50,0000 μ.
‘‘γαλλικά’’ ακριβώς!!
Αλλά οι Γάλλοι υποτίθεται ότι άρχισαν να μετρούν (1799
– 1808) την απόσταση Βαρκελώνης – Δουνκέρκης! με οργυιές και μοίρες, για να βρούν το μήκος του 1/ 40.000.000
της Περιμέτρου της Γης, δηλ. το ‘‘γαλλικό’’μέτρο .
Αυτό δεν έγινε ποτέ !! Απλώς ‘πήραν’ την πρόσοψη του
Παρθενώνα, κατασκεύασαν το Σχήμα, και διαίρεσαν το
ΑΒΔ σε 50 κομμάτια. Ένα κομμάτι είναι αυτό που κείται σε
βιτρίνα στις Sevres, βεβαιωμένο μικρότερο κατά 0,3 χλστ!
β. Ο ‘‘αγγλικός’’ πούς/ πόδι και το ναυτικό μίλι είναι παρόμοια
αλλά κάτι μικρότερα από τα αντίστοιχα ελληνικά ήτοι Ιερό
Πόδα και το 10πλάσιο του Σταδίου. Έπρεπε όμως να είναι
αυτά, για να έχουν σχέση με το ‘‘γαλλικό’’μέτρο, και τη Γη.
Έτσι το 1851,85 μ.x60= 111.111,1 μ.≈ 1° και επί 360°=
40.000.000μ. ακριβώς αλλά λάθος!

γ. Ο ελληνικός Ιερός Πούς είναι 0,309017 μ., το δε Πλέθρον = 100 πόδες = 30,9017μ= 1΄΄ δεύτερο λεπτό της μοίρας Περιμέτρου της Γης! Το στάδιον = x600 = 185,41. Το
1΄ πρώτο λεπτό= 30,9017x60 = 1.854,102μ. και η 1° μοίρα
= x60 = 111.246 μ. Τέλος η Περίμετρος της Γης = x60 =
40.048.600μ. Αλλά αυτός είναι ο Μέσος Όρος (ΜΟ) του
ισημερινού και ενός μεσημβρινού 40.086.500 + 40.010.700
: 2 = 40.048.600μ.
Άρα οι Έλληνες γνώριζαν τις ακριβείς διαστάσεις της Γης!
5. Οι υπολογισμοί των Ελλήνων: Οι Έλληνες αστρονόμοι
- γεωγράφοι χωρίζονταν σε δύο ομάδες επειδή θεωρούσαν
διαφορετικά το μέγεθος μίας μοίρας μέγιστου κύκλου της
Γης, μετρημένης σε στάδια. Οι Ποσειδώνιος, Πτολεμαίος,
Μαρίνος κ.ά. μετρούσαν 1 μοίρα = 500 στάδια και Περίμετρος της Γης = 500x360 = 180.000 στ. ή x185,41 =
33.373.800μ. άρα μικρότερη!
Οι Ερατοσθένης, Κλεομήδης, Θέων, Ιππόλυτος κ.ά. 700
και Π. Γης = 700x360 = 252.000 στ. ή x185,41 =
46.723.400μ. άρα μεγαλύτερη!

Mεγάλο μυστικό οι χάρτες των Ελλήνων
Θεωρώ ότι οι διαστάσεις της Γης ήταν ένα σοβαρό μυστικό
για την ακριβή κατασκευή χαρτών. Έτσι όλοι οι Έλληνες
σοφοί γνώριζαν τις πραγματικές διαστάσεις δηλ. ότι είναι ο
Μέσος Όρος των δύο παραδοχών δηλ. 1 μοίρα = 500 + 700
: 2 = 600 στάδια.
Πράγματι Μ.Ο. Περιμέτρου της Γης = 600x360 = 216.000
στ. ή x185,41 = 40.048.600 μ.!
Από το 140 μ.Χ. έως το 1500 οι μόνοι χάρτες που κυκλοφορούσαν επισήμως ήσαν οι χειρόγραφοι του Πτολεμαίου.
Όμως δεν ήσαν καθόλου ακριβείς επομένως άχρηστοι για
ταξίδια.Το 1505 τυπώνονται και κυκλοφορούν νέοι χάρτες
(novae chartae) με μεγαλύτερη ακρίβεια, [Χ. 1α ] έως το
1795 που το Αγγλικό Ναυαρχείο εμφανίζει από το πουθενά,
τους εκπληκτικής ακρίβειας χάρτες που χρησιμοποιούνται
μέχρι σήμερα!
Το ερώτημα είναι γιατί κυκλοφορούσαν οι λανθασμένοι αυτοί
χάρτες; Θεωρώ ότι ο Πτολεμαίος γνωρίζοντας ότι οι ακριβείς
χάρτες ήσαν μέγα κρατικό μυστικό (στρατιωτικό, οικονομικό) κατασκεύαζε ελάχιστους μόνο για λίγους!
Ετσι έχουν ανακαλυφθεί χάρτες εκπληκτικής ακριβείας που
κατείχαν ναύαρχοι, έμποροι και θαλασσοπόροι όπως ο χάρτης
του Κολόμβου που του έδωσαν οι Χιώτες ‘εξωκεανιστές’.
Επίσης οι περίφημοι χάρτες του Πύρι Ρεϊς (Πύρρος Ρεΐσης)
Έλλην πειρατής και ναύαρχος του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου, ανεψιού του Barbarossa.
Όλοι αυτοί οι χάρτες απέδειξα με άρθρο μου στο περιοδικό
‘Δαυλός’ τ. 252 (2002), ότι είναι αντιγραφές φωτογραφιών
από ισοστατικό δορυφόρο! Πού τις βρήκαν οι αρχαίοι Έλληνες; Τους είχαν τα λεγόμενα “Μουσεία” (αρχαία πανεπιστήμια) που φύλαγαν της υψηλής τεχνολογίας γνώσεις
(φωτογραφίες, συσκευές κ.ά.) του χαμένου “από τα χέρια
ανθρώπων” (Ησίοδος) ελληνικού προκατακλυσμιαίου Πολιτισμού του -10.000. Τέτοια κέντρα ήσαν οι Δελφοί, τα
Μυστήρια, Ασκληπιεία κ.ά.
Πλήν των δύο αυτών περίφημων χαρτών, υπήρχαν και άλλοι
ακριβέστατοι όπως ‘των δύο 16άκτινων ρόδων” ο χάρτης
του ‘di Canestris’ (1335), Dylcert Rortolano (1339), L. da
Vinci (1474), του Χρύσανθου (1390), κ.ά.
Οι χάρτες είναι ένας τομέας που αποδεικνύει την τεράστια
γνώση των Ελλήνων στην τεχνολογία. Υπάρχουν άλλοι δεκάδες τομείς που ερευνήθηκαν από εμέ (και άλλους) και δημοσιεύθηκαν στον “Δαυλόν” από 1982 έως 2008 σε 320
τεύχη. Μαθηματικά, ωρολόγια, ημερολόγια ακριβέστατα,
σφραγιδόλιθοι, σήραγγες, μπετόν και αντισεισμικά κτίρια,
αστρονομία, ιατρική, ναυτιλία κ.ά.
Οφείλουμε να ανακαλύπτουμε και άλλα για το καλό της ανθρωπότητας, για την παγκόσμια αλλαγή, σύμφωνα με την
ελληνική σκέψη και τρόπο ζωής.
Κωστής Καρμιράντζος
αρχιτέκτων -ερευνητής
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Ο λάτρης του ρεμπέτικου

Διονύσης Μανιάτης
Ένας ρέκτης της μελωδίας

T

oν Διονύση Μανιάτη, λίγο τον είχαμε

ακουστά αν και είναι πολυγραφότατος, με
πολλές εκδόσεις βιβλίων, όλα όμως γύρω

από τη μουσική, το ρεμπέτικο τραγούδι, τα χασικλίδικα και άλλα. Mια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη
στο ρεμπέτικο τραγούδι, από την εποχή του φωνόγραφου, του γραμμοφώνου, του τζουκ μποξ
και έπεται...
Ανατρέχοντας στο βιογραφικό του
4 τον βλέπουμε στη διασκευή (του Δημ. Βούλτσου)
της αρχαίας τραγωδίας του Ευριπίδη “Ιφιγένεια εν
Αυλίδι”,

Η εκ περάτων Ελληνική Δισκογραφία των 78 στροφών αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και
άνοιξε δρόμο για τη διάδοση του ρεμπέτικου τραγουδιού στο ευρύ κοινό.
Επιστέγασμα αποτελεί το γεγονός ότι πρόσφατα η
χώρα μας έτυχε μεγάλης τιμής από την Unesco με
την κατάταξη του ρεμπέτικου στον κατάλογο της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα στοιχεία
του φακέλου για την Ελληνική υποψηφιότητα βασίστηκαν στο έργο του “Εκ περάτων δισκογραφία του
Γραμμοφώνου”.

μέρους θέματα. (. . .) Και μόνον από το πανόραμα
αυτό γίνεται φανερό ότι έχουμε να κάνουμε με μια
εγκυκλοπαίδεια που μας προσφέρει εξαντλητική ανάπτυξη όλων των θεμάτων και ταυτόχρονα εξαντλητική καταγραφή όλων των στοιχείων, που σίγουρα
έχει γίνει το “λυτάρι” για όποιον έχει απορίες για το
λαϊκό τραγούδι, (από τον πρόλογο του βιβλίου, που
δυστυχώς είναι εξαντλημένο).

Ο Διονύσης Μανιάτης είναι ανεξάντλητος!
Ήδη βρίσκονται υπό έκδοση το βιβλίο: “Μάρκος, ο Συριανός”, προϊόν πολύχρονης έρευνας. Περιέχει όλα
τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, ακόμα και όσα
δεν αναγράφουν το όνομά του στην ετικέτα. Το βιβλίο υπογράφουν επίσης ο Γιώργος Θανόππουλος και
ο Στέλιος Βαμβακάρης.

Ζώντας μία περίοδο κοντά στους τσιγγάνους κατ’ επιλογή του, έγραψε τα βιβλία «Δίγλωσση γραμματική
των τσιγγάνων” (2013) και “Τρίγλωσσο τσιγγάνικο λεξικό” (2013).

Ακόμη στο στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται τα βιβλία
του: “Επιφυλίδα εκτελεστικών στις 78 στροφές, “Όργανα και οργανοπαίκτες”, “Το μελόδραμα διεθνώς και
εντοπίως”, “Από την αρχαιότητα, μέχρι το 1960” και
άλλα, μια που όπως είπαμε ο Διονύσης Μανιάτης
είναι ανεξάντλητος.

4 τον συναντάμε στα ράφια του βιβλιοπωλείου και
στις βιβλιοθήκες των εραστών του ρεμπέτικου, με μία
μεγάλη παραγωγή βιβλίων όπως Βασίλης Τσιτσάνης
ο ατελείωτος (1994), Οι φωνογραφητζήδες (2001), Η
εκ περάτων Ελληνική Δισκογραφία των 78 στροφών
(2006), Χασικλίδικα μελωδήματα (2009), Αμανέδες Τα κοσμικά Ηδύμελα (διαδικτυακή έκδοση 2013) και
άλλα.
4 τον αντικρίζουμε να πρωτοστατεί στην εκστρατεία
αναγνώρισης και κατάταξης, από την UNESCO, του
ρεμπέτικου στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς!
Μια πλούσια γνώση και εμπειρία, αφού επί 50 και
πλέον χρόνια ερευνά και μελετά συστηματικά και σε
βάθος το ρεμπέτικο τραγούδι.

ΟΙ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΤΖΗΔΕΣ
Πρακτικών μουσικών εγκώμιο και οι γραμμοφωνήσεις των ελληνικών λαϊκών - κυρίως - ρεμπέτικων

"Οι Φωνογραφητζήδες" αποτελούν μια εκτεταμένη
και φιλόδοξη προσπάθεια να πλησιάσουμε το λαϊκό
τραγούδι μέσα από την ιστορία του γραμμοφώνου,
που υπήρξε το πρώτο και κύριο μέσο για τη διάδοσή
του πριν από το ραδιόφωνο. Πρόκειται δηλαδή για μια
τεράστια τοιχογραφία που μας προσφέρει ο Μανιάτης γύρω από τα θέματα "τραγούδι" και γραμμόφωνο
ξετυλίγοντας στα μάτια μας τα πιο πολλά από τα επι-

Μεγάλο του όνειρο, όπως εκμυστηρεύθηκε αποτελεί
η έκδοση του έργο “Ιφιγένεια εν Αυλίδι” σε λαϊκό μελόδραμα με τη χρήση τραγουδιών και μουσικών του
Μάρκου Βαμβακάρη και του Βασίλη Τσιτσάνη. Τη διασκευή του έργου σε μορφή 15σύλλαβου την έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Βούλτσος.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε το
μεγάλο του όνειρο να γίνει
πραγματικότητα, γιατί ο Διονύσης Μανιάτης, με την
τόσων ετών εμπειρία και
γνώση, δεν πρέπει να την
αφήσει στα ...χειρόγραφα.
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Και αυτή τη φορά θ’ ασχοληθούμε με το δύσβατο του
πράγματος, σε ό, τι αφορά τα τεκταινόμενα κατά τη
διεξαγωγή της Oικονομικής Eπιτροπής αυτής της
εβδομάδας.
Τα δύο κυρίαρχα θέματα είχαν να κάνουν με τη «συντήρηση παιδικών χαρών» και με την «προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών χώρων του Δήμου» και ήταν κυρίαρχα και τα δύο
κυρίως λόγω των υψηλότατων δαπανών που προϋπολογίζουν.
Το πρώτο με συνολική δαπάνη 333.705 ευρώ, το δε
δεύτερο 370.000. Εννοείται, όπως πάντα, ότι όλα τα
θέματα υπερψηφίζονται ακόμη και όταν υπάρχει η
δική μας καταψήφιση ή το λευκό ως ψήφος. Σ’ αυτό
το σημείο πρέπει να ενημερώσουμε ό,τι η δική μας
ανάληψη ευθύνης συντελείται μόνο με το ΝΑΙ. Επομένως η ισχνή πράγματι μειοψηφία του ενός (δηλ.
της μίας) δεν αρκεί παρά μόνο για την άσκηση ελέγ-
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χου και αυτό γίνεται με τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις, διευκρινίσεις κ.λπ.
Υπήρξε, πάντως, αναπάντεχα ομολογώ και η δυσφορία από πλευράς ενός αντιδημάρχου* για το ότι από
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προκρίθηκε ο
ένας με 10.000 περίπου λιγότερα στο συνολικό ποσό,
κι εκείνος είπε «Τα ξέρουμε αυτά…». Τι άραγε ήθελε
να πει; Τι εννοούσε;
Σε ό,τι αφορά τη μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού προκειμένου για την αναβάθμιση
των αθλητικών χώρων μετέφερα την εξειδικευμένη
άποψη λόγω επαγγελματικής ιδιότητας του κ. Πέτροβιτς, πολιτικού μηχανικού και αντιπροέδρου του Δ.Σ.,
ότι το στέγαστρο στον «Άρη Βούλας» είναι σαθρό με
ελλειπή στήριξη και είτε θα πρέπει να γίνει εξαρχής
ανακατασκευή είτε θα πρέπει να αφαιρεθεί· γιατί
όταν διατίθεται ένα κονδύλι αυτής της τάξης μεγέθους για τις αθλητικές εγκαταστάσεις δεν νοείται να
παραμένει ήδη από το ’14 σαθρό, ένα υπόστεγο επικίνδυνο για την ασφάλεια των παιδιών μας!
Εμβρόντητη όμως άκουσα έναν άλλον αντιδήμαρχο**

Εκταφές - Παρατάσεις, τα θέματα
στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου ΒΒΒ
Οι 3 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου ΒΒΒ, (Καλλικρατικός Δήμος), έχουν ένα τοπικό συμβούλιο η καθεμιά.
Όταν ψηφίστηκε ο νόμος “Κλεισθένης” που αφορά την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, έδωσαν ενισχυμένες αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια των δημοτικών ενοτήτων.
Έτσι υπήρξε ενδιαφέρον από δημότες να ενταχθούν
στα συμβούλια για να έχουν παρέμβαση. Εγιναν οι
εκλογές, εξελέγησαν οι σύμβουλοι, ήρθε όμως η νέα
κυβέρνηση τροποποίησε το Νόμο Κλεισθένη και αφαίρεσε τις αρμοδιότητες αυτές, κάτι που θα έπρεπε να
διερευνηθεί αν και κατά πόσον είναι συνταγματικό να
εκλέγεσαι με άλλες νομικές διατάξεις, και να καλείσαι
να υπηρετήσεις με νέες. Και το σπουδαιότερο, να περιφρονείται ο “κυρίαρχος” λαός, η βάση του δημοκρατικού μας πολιτεύματος που είναι η λαϊκή κυριαρχία.
Ο λαός, την ώρα που ψήφιζε, τους ψήφιζε, τους ψήφιζε για συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφαιρέθηκαν. Μήπως πρέπει να γίνει μια προσφυγή στο ΣτΕ;

Ετσι και στις τρεις συνεδριάσεις των τριών ενοτήτων
που πραγματοποιήθηκαν, τα μόνα θέματα που τα απασχόλησαν ήταν οι εκταφές και οι παρατάσεις των νεκρων μας στα Κοιμητήρια.

Ενα θέμα στην ουσία, το οποίο είχε περίπου 24 περιπτώσεις, απασχόλησε το Κοινοτικό Συμβούλιο Βάρης,
την Τετάρτη 9/10/19. Ευχάριστο ήταν το ενδιαφέρον
και η παρουσία δημοτών.

Στην έναρξη της διαδικασίας ζήτησε το λόγο ο εκ της
μειοψηφίας σύμβουλος Βασίλης Σιαμέτης, επί της διαδικασίας.
Προσπάθησε να αναπτύξει το θέμα σημειώνοντας τη
διαφωνία του για τον τρόπο τήρησης των πρακτικών,
αλλά δυστυχώς παρήλθε ο χρόνος του. Του υπόμνησε
η πρόεδρος, Aσπασία Αντωνίου, ότι έχει 3 λεπτά χρόνο
και τα κάλυψε. Δεν τον άφησε να ολοκληρώσει τονίζοντας με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο: «Τελειώσαμε κε Σιαμέτη!» και προχώρησε στα θέματα.
Ο Βασίλης Σιαμέτης, κατέθεσε γραπτά τα ερωτήματα
που είχε και αφορούσαν τη δράση του ΚΑΠΗ, σε ποια
καταστήματα πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις και με
ποια κριτήρια· εάν έχει γίνει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της δημοτικής ενότητας Βάρης και ποια
είναι η ανταποδοτικότητα από το Δήμο προς τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία πληρώνουν δημοτικό φόρο 0,5%, για να ενεχειριστούν

να απαντά επί του ζητήματος «αυτά είναι αερολογίες» … Δηλαδή αν γίνουν «αεροπραξίες» και ένας
δυνατός αέρας το συμπαρασύρει με φευ αλίμονο δυσάρεστα αποτελέσματα, πώς θα δικαιολογηθεί η «αερολογία» του θέματος; Τα συμπεράσματα δικά σας.
Θα ήθελα επίσης να παρατηρήσω ότι στις τελευταίες
συνεδριάσεις, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ομολογώ,
προσέρχονται κάποια αναπληρωματικά μέλη αντί των
τακτικών και στη διάρκεια έρχονται και τα τακτικά.
Περιμένω τα πρακτικά για να δω αν σημειώνεται η
ψήφος όλων. Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στην έλλειψη συνεννόησης μεταξύ τους ή γίνεται επί τούτου;
Κι αν υπάρχει σκοπιμότητα, τι εξυπηρετεί; Μήπως δεν
υπάρχει πλειοψηφία ούτως ή άλλως ή μήπως συντρέχει άλλος λόγος;
Εν αναμονή της ολομέλειας της ερχόμενης Δευτέρας
ελπίζωœ είναι επιτέλους καιρός…
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι. Δόγκα
―――――
* και ** επιφυλάσσομαι για την αποκάλυψη των

στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λάβει απαντήσεις.
Η ημερήσια διάταξη λοιπόν είχε το μακάβριο θέμα, αιτήσεις συγγενών αγαπημένων προσώπων που ζητούσαν παράταση του χρόνου ταφής, αλλά και βεβαιώσεις
του Συμβουλίου για όσους έχουν ήδη εκταφεί! Κάτι
που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να διεκπεραιώνεται
υπηρεσιακά.
Θα μου πείτε, κάτι πρέπει να κάνουν και τα κοινοτικά
συμβούλια, για να δικαιολογούν την ύπαρξή τους,
εκτός και τους δώσει αρμοδιότητες ο Δήμαρχος, αφού
με την τροποποίηση του νόμου, είναι στη δική του ευχέρεια, ο οποίος ήρθε κατά τη διασικασία στο συμβούλιο και παρακολουθούσε.
Η πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη της ημερήσιας διάταξης και ρώτησε αν υπάρχει κάποιος από το ακροατήριο που θέλει το λόγο. Πράγματι σηκώθηκε ένας
κύριος που παραπονέθηκε για το δρόμο του που είναι
χωμάτινος, γεμάτος λάσπες και παρά τις υποσχέσεις
που έχει λάβει εδώ και πέντε χρόνια δεν γίνεται τίποτα, απευθυνόμενος προς το δήμαρχο.
Ο δήμαρχος παίρνοντας το λόγο, καυτηριάσε τη διαδικασία, γιατί έδωσε το λόγο η πρόεδρος σε δημότη,
χωρίς να λήξει η συνεδρίαση, λέγοντας μεταξύ άλλων:
«Εχω την αίσθηση ότι αυτή η ακρόαση είναι έξω και
πέρα από τις δραστηριότητες του Συμβουλίου. Ήταν
σωστό να λήξετε τη συνεδρίαση του συμβουλίου αν
δεν υπάρχουν άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη και
στη συνέχεια να συζητήσουμε με τους καλούς μας
συμπολίτες εδώ. Γιατί άλλως πως εγκαινιάζετε μια
διαδικασία η οποία δεν έχει ποτέ τέλος.
Δηλαδή ο κύριος δήμαρχος ήθελε συζήτηση καφενείου και όχι συμβουλίου, εξ όσων συνάγονται, διότι
μετά τη λήξη της συνεδρίασης οι συζητήσεις είναι
ανεπίσημες, στον “αέρα”. Μα ο δημότης, δεν θέλει καφενείο, θέλει να τα πει στον αιρετό εκπρόσωπο του
Δήμου για να μπορεί να καταγραφεί το θέμα και να
πάρει εν ευθέτω χρόνο απαντήσεις.
Aννα Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ

12 ΟΚΤΒΒΡΙΟΥ 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 17

Στα Πηγαδάκια Βούλας, η διαλογή στην
Πηγή, με συμμετοχή των πολιτών
Γράφαμε στο φύλλο μας (φ.1102/28.9.19) για τη διαχείριση των απορριμμάτων (οργανικών) που ξεκινάει
ο Δήμος στη Μηλαδέζα και Βουλιαγμένη.
Ενα πιλοτικό πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο 2019 για τα Πηγαδάκια. Σημειώναμε δε ότι
δεν είχαμε ενημέρωση για την εξέλιξή του.
Σήμερα, 11.10.19, από το γραφείο τύπου του Δήμου
ΒΒΒ ελάβαμε σχετική ενημέρωση, και το καταγράφουμε στα θετικά αυτό, όπου διαπιστώνουμε ότι
πράγματι δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ξεκινάει
την προσεχή Δευτέρα. Βέβαια όπως σημειώνουν έχει
γίνει ενημέρωση στους κατοίκους πόρτα - πόρτα.
Γράφουμε στο δελτίο μεταξύ άλλων:
Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου τα Πηγαδάκια Βούλας ξεκινάνε το πιλοτικό πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή – το
πιο καινοτόμα πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων
της χώρας.
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της
περιοχής να κάνουν με πολύ εύκολο τρόπο την καλύτερη
δυνατή Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) όλων των υλικών στα
σημερινά απορρίμματά τους.
Με βάση την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, το
οποίο θα διαρκέσει έξι μήνες, θα αποκτηθεί εμπειρία έτσι,
ώστε:
― Να επεκταθεί το πρόγραμμα σε όλο το Δήμο, έχει ήδη

εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση
― Να αποτελέσει οδηγό για το μοντέλο διαχείρισης
απορριμμάτων της χώρας
― να μειωθεί το κόστος διαχείρισης για το Δήμο ΒΒΒ, με
μελλοντική μείωση των δημοτικών τελών για τους δημότες που συμμετέχουν αποτελεσματικά στη Διαλογή
στην Πηγή και
― να πετύχουν, με την αποτελεσματική συνεργασία
Δήμου και κατοίκων, βέλτιστα αποτελέσματα ανάκτησης υλικών στην πηγή με πολλά περιβαλλοντικά και
κοινωνικά οφέλη.
Ήδη το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν γίνει δυο
σειρές πόρτα – πόρτα ενημερώσεων, με ταυτόχρονη διανομή των αρχικών προμηθειών συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ο Δήμος ως αρωγός των προσπαθειών των
πολιτών, θα βρίσκεται συνέχεια δίπλα στα νοικοκυριά που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα με συνεχή πληροφόρηση,
ανατροφοδότηση προμηθειών κ.λπ.)
Βασική προϋπόθεση για την πετυχημένη εφαρμογή του
προγράμματος είναι η αποφασιστική και αποτελεσματική
συμμετοχή όλων των πολιτών στα Πηγαδάκια, με βάση
τις οδηγίες υλοποίησης του προγράμματος οι οποίες συνοψίζονται ακολούθως:
Στα νοικοκυριά που συμμετέχουν δίνονται πορτοκαλί,
μπλε, κομποστοποιήσιμες και χάρτινες σακούλες.

Να αποκατασταθεί η αδικία των κατοίκων της
4ης Πολεοδομικής Ενότητας Νέας Μάκρης
Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Ο βουλευτής της Ν.Δ. Βασίλης
Οικονόμου, επανέρχεται με
ερώτησή του προς τον αρμόδιο
Υπουργό «αισιοδόξος αυτή την
φορά», όπως γράφει αφού
έχει καταθέσει δέκα ερωτήσεις
σε διαφορετικό χρόνο για το
ίδιο θέμα, που αφορά την επανένταξη στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της
4ης (Πολεοδομικής Ενότητας)
ΠΕ Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος η οποία μέχρι σήμερα είναι
εκτός ΑΠΑ αλλά και άλλων περιοχών του Δήμου Μαραθώνα
(Καλέντζι, Άνω Σούλι, παραλία
Μαραθώνα κτλ).
Από το 2002 έχει ξεκινήσει μια
απίστευτη και άδικη ταλαιπω-

ρία καθώς συγκεκριμένα η 4η
Π.Ε επανεντάχθηκε στο σχέδιο πόλης χωρίς να πραγματοποιηθεί και η αντίστοιχη
επανένταξη στο σύστημα αντικειμενικών αξιών που είχε
πριν την εξαίρεση από το σχέδιο πόλης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες της 4ης
Πολεοδομικής Ενότητας της
Νέας Μάκρης να αγωνίζονται
όλα αυτά τα χρόνια για την κατάφορη αδικία, την άνιση φορολογική μεταχείριση, την
υπέρογκη επιβάρυνση φόρων
στις ιδιοκτησίες τους και τον
εγκλωβισμό αυτών απο μεταβιβάσεις και αγοραπωλησίες.
Υπενθυμίζω ότι η 4η ΠΕ είναι
σήμερα εντός σχεδίου πόλεως
δεν έχει όμως ολοκληρωθεί η
κύρωση της πράξης εφαρμογής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να μην έχουν αφαιρεθεί τα
τμήματα που ο νόμος προβλέπει για εισφορά σε γη και δεν
είναι πολεοδομικά αξιοποιήσιμα. Επίσης δεν έχουν παραχωρηθεί οι κοινόχρηστοι και

οι κοινωφελείς χώροι και πολύ
περισσότερο όλες οι ιδιοκτησίες βαρύνονται με υπερβολική
εισφορά σε χρήμα λόγω επανένταξης που θα καταλογιστεί
μελλοντικά με την κύρωση της
πράξης εφαρμογής.
Στην όμορη 3η ΠΕ η οποία διαθέτει όμοιους συντελεστές δόμησης, η πράξη εφαρμογής
έχει ήδη κυρωθεί από το 2009
και όλα τα οικόπεδα έχουν
αποδώσει την εισφορά τους.
Ερωτάται ο Υπουργός:
1. Πότε επιτέλους θα γίνει η
επανένταξη;
2. Προτίθεστε μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξης να δοθεί η δυνατότητα
στους ιδιοκτήτες για τις μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιών, γονικές παροχές κ.λ.π.
πράξεων, να ισχύει η τιμή των
146 ευρώ /τ.μ. αντικειμενικής
αξίας, στην Δ.Ο.Υ Παλλήνης
δηλαδή η τιμή που πληρώνεται
από το 2014 και μέχρι σήμερα
ο ΕΝΦΙΑ;

Στην πορτοκαλί σακούλα τοποθετούνται PMD (πλαστικά,
μέταλλα και λοιπά ανακυκλώσιμα, όπως κουτιά από χυμούς, γάλατα κλπ.). Τη σακούλα τη βγάζουν κάθε Τρίτη
βράδυ έξω ή Τετάρτη μέχρι τις 04:00 π.μ.
Στην μπλε σακούλα τοποθετείται μόνο χαρτί. Τη βγάζουμε κάθε Τρίτη βράδυ έξω ή Τετάρτη μέχρι τις 04:00
π.μ.
Στην χάρτινη σακούλα τοποθετούνται μόνο οργανικά της
κουζίνας και την μπαίνουν στον καφέ κάδο που θα πάρει
το κάθε νοικοκυριό που επιθυμεί για το κτίριο του.
Στις κομποστοποιήσιμες σακούλες τοποθετούνται μόνο
τα υπολείμματα, ό,τι δηλαδή δε μπορεί να ανακυκλωθεί
και δεν μπαίνει στις υπόλοιπες σακούλες.
Ο κλειδωμένος καφέ κάδος, που θα συνοδεύεται και από
αντίστοιχο κλειδί, θα πρέπει να βγαίνει στο πεζοδρόμιο
κάθε Κυριακή ή Τετάρτη βράδυ για να αδειάσει από το
Δήμο το επόμενο πρωί.
Κάθε Τρίτη βράδυ ως και Τετάρτη πρωί κάθε νοικοκυριό
αφήνει έξω από το σπίτι του στην άκρη του πεζοδρομίου
την γεμάτη πορτοκαλί ή/και την γεμάτη θαλασσί σακούλα για να συλλεχθούν από το Δήμο το πρωί κάθε Τετάρτης.
Για να μπορεί ο Δήμος να αναγνωρίσει το κάθε νοικοκυριό
και να δώσει κάποια δώρα ή και να πιστώσει «πόντους»
για μελλοντική μείωση δημοτικών τελών πρέπει να εγγραφούμε στην πλατφόρμα και να κολλάμε τα αυτοκόλλητα με τα barcode στις σακούλες. Η πλατφόρμα
βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.3v-bas.gr/#/landing.
Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της
εφαρμογής στο, www.vvv.gov.gr/zerowaste ή στα τηλέφωνα 213 2020002 και 213 2020147.

Nομιμοποίηση της κάνναβης και της καλλιέργειάς της
Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ
Τη νομιμοποίηση της πώλησης, της χρήσης και της
καλλιέργειας κάνναβης σε
μια σειρά από χώρες και
την επικείμενη χρηματοδότηση της καλλιέργειάς της
από τη νέα ΚΑΠ (Κοινή
Αγροτική Πολιτική) καταγγέλλει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με
ερώτηση του ευρωβουλευτή του Κόμματος Λευτέρη Νικολάου - Αλαβάνου
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Από το 2017 διατίθενται
και με το νόμο προς πώληση φυτική κάνναβη και
κανναβινέλαια σε «καταστήματα υγιεινής διατροφής» ή σε εξειδικευμένα
καταστήματα σε αρκετές
χώρες της ΕΕ. Τα προϊόντα
αυτά πωλούνται με τον
ισχυρισμό ότι έχουν ελάχιστη ή μηδενική ψυχοτρόπο

δράση και, συνεπώς, δεν
είναι ελεγχόμενα βάσει
της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Η φυτική κάνναβη
και τα εκχυλίσματά της
είναι γνωστά για δύο κανναβινοειδή που περιέχουν,
τη δέλτα -9- τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και την
κανναβιδιόλη (CBD). Η
THC έχει ψυχοτρόπο
δράση, ενώ για τη CBD που
επιχειρείται να συνδεθεί
«με οφέλη για την υγεία»,
επί του παρόντος, «υπάρχουν ελάχιστα επιστημονικά στοιχεία για τις
περισσότερες παθήσεις
που έχουν μελετηθεί»
όπως αναφέρει κι η έκθεση
του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA). Η ίδια έκθεση
αναφέρει ότι πραγματοποίησε τέσσερις αξιολογήσεις
κινδύνου το 2017 στα συν-

θετικά κανναβινοειδή που
κυκλοφορούσαν σαν νόμιμα υποκατάστατα της φυτικής
κάνναβης
και
αποκαλύφθηκε ότι συνδέονται με θανάτους και δηλητηριάσεις.
Επιπλέον, πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το Λουξεμβούργο προτίθεται να
προβεί στη νομιμοποίησή
της κάνναβης και για «ψυχαγωγικούς σκοπούς».
Σε όσες χώρες έχει νομιμοποιηθεί
η
πώληση,
χρήση και καλλιέργειά κάνναβης έχουν αυξηθεί οι
χρήστες.
Χρήστες που οι ηλικίες
τους κυμαίνονται από από
15 έως 34 ετών.
Με βάση τα παραπάνω,
πώς τοποθετείται η Επιτροπή;
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Δημοτικό Ελεύθερο
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
στο Δήμο Γλυφάδας
Χαιρετίζουμε την ευρύτητα πνεύματος του Δήμαρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου, που ίδρυσε
το Δημοτικό Ελεύθερο, Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(ΔΕΑΠ) Γλυφάδας.
Η ενέργειά του έρχεται να εγκαινιάσει μια καινοτόμα πρόταση στην εκπαίδευση, να εδραιώσει ένα
νέο θεσμό πολιτισμού και παιδείας, έναν φορέα δια
βίου μάθησης) στο Δήμο Γλυφάδας.
Η σύσταση ενός τέτοιου εκπαιδευτικού ιδρύματος
θα δώσει την ευκαιρία στους δημότες του να
αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα τους, να αποκτήσουν
νέες γνώσεις και δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή
με νέα γνωστικά πεδία και αντικείμενα επιστήμης
προκειμένου να διευρυνθούν οι ορίζοντές τους και
να θωρακιστούν ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων της σύγχρονης ζωής στον τόπο μας.
Eλπίζουμε και ευχόμαστε να τον μιμηθεί και ο Δήμοαρχος του Δήμου ΒΒΒ, Γρ. Κωνσταντέλλος γιατί του
έχουν γίνει ήδη προτάσεις και από τις στήλες της εφημερίδας, αλλά και από τον καθηγητή Παν/μίου Θράκης,
Θ. Γεωργίου, ο οποίος έχει πλαισιωθεί από πολλούς ενδιαφερόμενους συναδέλφους του.
To πρώτο εξάμηνο στο Δήμο Γλυφάδας ξεκινάει στις
21 Οκτωβρίου με θέματα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Για την υλοποίηση του ΔΕΑΠ έχει συγκροτηθεί Επιστημονική Επιτροπή, που έχει και την ευθύνη για την μορφή διάρθρωσης των προγραμμάτων σπουδών, που θα διευρύνονται
στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα τόσο των θεωρητικών όσο
και των θετικών επιστημών. Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από έγκριτους καθηγητές Πανεπιστημίου.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεργάζεται και υλοποίει
τις αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής. Η Συντονιστική Επιτροπή φέρει την ευθύνη για τις απαραίτητες
ενέργειες και διεργασίες, που σκοπό έχουν την εύρυθμη
οργάνωση και λειτουργία του ΔΕΑΠ όπως αυτά αφορούν
το οριστικό σχήμα, τα προγράμματα σπουδών, τον κανονισμό λειτουργίας του, την χωροθέτηση και την στελέχωση.
3. Τα μαθήματα - διαλέξεις ή και βιωματικά εργαστήρια
του ΔΕΑΠ Γλυφάδας θα πραγματοποιούνται ανάλογα
με τα ενδιαφέροντα των πολιτών σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Γλυφάδας «Μελίνα Μερκούρη» (Ανατολικής Ρωμυλίας 123,
Γλυφάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109620117).
Το Πρόγραμμα Επιστημονικών Διαλέξεων Χειμερινού Εξαμήνου 2019 – 2020 έχει κατεύθυνση Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και ξεκινάει τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου
2019, ώρα 19.00, με θέμα: «Βυζάντιο: Σταθμός της Ελληνικής
Ιστορίας», με ομιλήτρια την Ελένη Γλύκαντζη –Αρβελέρ,, Βυζαντινολόγος –Ιστορικός, Πρύτανης Πανεπιστημίου Σορβόνης, Διευθύντρια Κέντρου Έρευνας Βυζαντινής Ιστορίας,
Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας
https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/deappage
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ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΗ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ
ΦΡΕΝΑΡΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ
Δήλωση δημάρχου Κερατσινίου- Δραπετσώνας
Χρήστου Βρεττάκου
«Η απόφαση της Επιτροπής
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Λιμένων (ΕΣΑΛ) να απορρίψει την πρόταση για επέκταση του car terminal στον
Νέο Μόλο Δραπετσώνας
και την πρόταση για επέκταση του container terminal, με τη δημιουργία
τέταρτης προβλήτας που
είχε συμπεριληφθεί στο νέο
master plan της Cosco, βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση, αλλά, σε καμία
περίπτωση, δεν μας καθησυχάζει», δηλώνει ο δήμαρχος Χρ. Βρεττάκος και
συνεχίζει:
Η χθεσινή απόφαση της

ΕΣΑΛ (9.10.19) είναι προφανώς αποτέλεσμα των
σφοδρών αντιδράσεων που
προκάλεσαν τα σχέδια μετατροπής του λιμανιού και
της ευρύτερης περιοχής
του Πειραιά σε αποκλειστικό χώρο εργασιών της
Cosco, με αποκλειστικό
γνώμονα τα οικονομικά
συμφέροντα του ιδιώτη

θηκε από τα μέλη της ΕΣΑΛ
μη υλοποιήσιμη, καθώς δεν
είναι ώριμες οι συνθήκες».
Η παραδοχή αυτή μας θέτει
σε ετοιμότητα και μπροστά
σε νέα καθήκοντα, ώστε
όποτε και όταν επανέλθει
με κάθε τρόπο η πρόταση
της Cosco που υποβαθμίζει
την πόλη, το περιβάλλον
και τις ανθρώπινες ζωές,

επενδυτή. Ωστόσο η απόφαση της ΕΣΑΛ έχει να
κάνει με την ανετοιμότητα
των εμπλεκόμενων πλευρών για ένα τέτοιο έργο,
καθώς όπως διέρρευσε
στον Τύπο «η πρόταση κρί-

να δώσουμε εμείς την τελική απάντηση.

Υγειονομικοί
έλεγχοι στις
σχολικές
μονάδες της
Ανατ. Αττικής
Με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς η αρμόδια Δ/νση Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ.
Αττικής προχώρησε σε
υγειονομικούς ελέγχους
των σχολικών μονάδων
της ως προς την τήρηση
των κανόνων υγιεινής
στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους
χώρους και στα κυλικεία.
Από τον πρώτο έλεγχο σε
πάνω από 90 σχολικά συγκροτήματα Α΄θμιας και
Β΄θμιας εκπαίδευσης και
βρεφονηπιακούς
σταθμούς προκύπτει η ικανοποιητική υγειονομική τους
κατάσταση.
Ο
Αντιπεριφερειάρχης
Αθανάσιος Αυγερινός, ζήτησε από την αρμόδια
υπηρεσία να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι εντός
Οκτωβρίου 2019.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX
: 210 6624963
e-mail
: tykoropi@gmail.com
Kορωπί: 11-10-2019
Αρ. Πρωτ.: 17041
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Προκηρύσσει ότι Θα γίνει συνοπτικός δημόσιος
διαγωνισμός για την εργασία
«Ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης υπηρεσίας.
Η παροχή Υπηρεσίας αφορά στην
ασφάλιση των οχημάτων και του κτιρίου της αποθήκης του Δήμου.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές
δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται αναλυτικά στους όρους διακή-

Ο Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας από την πρώτη
στιγμή αντιστάθηκε στην
προσπάθεια να εγκριθεί εν

ρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 21
Oκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00 πριν
από την ημέρα του Διαγωνισμού,
χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι
την 23η Οκτωβρίου 2019 ώρα λήξης
11:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 23η Οκτωβρίου 2019 με
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών

κρυπτώ το νέο master plan
της Cosco, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα, αλλά και
συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες συντονισμού όλων
των συναρμόδιων φορέων,
των όμορων Δήμων, των δημοτικών παρατάξεων και
των κινημάτων πόλης.
Είμαστε χαρούμενοι γιατί
σε πρώτη φάση σταματήσαμε όλοι μαζί μια επιθετική
ενέργεια απέναντι στην
πόλη και τους κατοίκους
της. Όμως δεν εφησυχάζουμε. Το επόμενο διάστημα, θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε από κοινού με
την τοπική κοινωνία, τους
φορείς και συλλόγους της
περιοχής, για ένα λιμάνι
που θα λειτουργεί με προτεραιότητα τον άνθρωπο και
τις ανάγκες του και όχι το
κέρδος του ιδιώτη επενδυτή
σε βάρος της πόλης, των
πολιτών, του περιβάλλοντος
και των εργασιακών δικαιωμάτων. Με αυτές τις προτεραιότητες θα πορευτούμε
στους μεγάλους και κρίσιμους αγώνες που έχουμε
μπροστά μας.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,

11:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων). Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από
ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 2.2.4
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικές
πληροφορίες στους Αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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στα πεταχτά
Υποστήριξη της Εθνικής
Ομάδας Καλαθοσφαιριστών
με Αμαξίδιο
από μέλη του ΕΒΕΑ
Με επιστολή του ο πρόεδρος του Ελληνικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κων/νος Μίχαλος,
προτείνει την υποστήριξη της ομάδας καλαθοσφαίρισης ατόμων με αμαξίδιο.
Γράφει σχετικά:
Μετά από το αξιέπαινο γεγονός του Αυγούστου 2019,
όταν η Εθνική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα ανδρών επικρατώντας της ομάδας της
Σερβίας με 54-44, σας παροτρύνουμε να υποστηρίξετε την ομάδα, ενισχύοντάς την είτε οικονομικά είτε
με οποιουδήποτε τύπου προσφορά (π.χ. δωροεπιταγές για διάφορες αλυσίδες καταστημάτων, εκπτώσεις
σε ξενοδοχεία, κάλυψη μεταφορικών εξόδων κ.ά.).
Θεωρούμε πως αυτή η σπουδαία διάκριση δεν πρέπει
να περάσει απαρατήρητη και ελπίζουμε στην ανταπόκρισή σας. Προσφέροντας έμπρακτη αρωγή, ενδυναμώνεται η κοινή μας προσπάθεια, ενθαρρύνεται η
ομάδα και το απαιτητικό της έργο, και αναγνωρίζεται
ουσιαστικά ο αγώνας των αθλητών. Κάνοντας πράξη
όλες τις αξίες της ανθρωπιάς που μας χαρακτηρίζουν,
ανάγουμε τον αθλητισμό σε παράδειγμα προς μίμηση.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων
του Ε.Β.Ε.Α. στο τηλ.: 210 3625342 ή στο e-mail:
pr@acci.gr.

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

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

210 8960118

ΧΑΜΗΛΗ ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 2019 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κατά δύο θέσεις υποχώρησε το 2019 η Ελλάδα στην
παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας και κατατάσσεται στην 59η θέση μεταξύ 141 χωρών έναντι
της 57ης θέσης (μεταξύ 140 χωρών) που είχε στην
περυσινή έκθεση, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση
Global Competitiveness Report 2019 του World Economic Forum (WEF).
Η χώρα μας είναι η τελευταία από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννέα θέσεις κάτω από την Ρουμανία. Δυο θέσεις μετά την Ελλάδα βρίσκεται η
γειτονική Τουρκία (στην 61η θέση).

Aρνητικό ρεκόρ στα κόκκινα
δάνεια για τις τράπεζες
Αρνητικά ρεκόρ στα κόκκινα δάνεια και στη ρευστότητα διαπιστώνει η ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες.
Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της ΕΚΤ, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέχουν σε ολόκληρη
την Ευρωζώνη το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων διαθέτοντας ταυτοχρόνως την χαμηλότερη
ρευστότητα.
Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει
υποχωρήσει στην Ευρωζώνη στο 3,56% το δεύτερο
τρίμηνο του 2019, ενώ στην Ελλάδα αγγίζει το 40%
(39,2%) το οποίο είναι και το υψηλότερο ποσοστό
στην ευρωζώνη.

σ.σ. Ναι, αφού μας έκοψαν τα πόδια, μας γονάτισαν
με την οικονομική αφαίμαξη κάθε νοικοκύρη, αναχρηματοδωτήσαμε τρις, τις τράπεζες με κρατικό χρήμα,
τώρα μας κουνάνε και το δάχτυλο γιατί δεν εξυπηρετούμε τα δάνεια!!! Μας έκλεψαν - κυριολεκτικά - την
οικονομία της χώρας για να καλύψουν τις γερμανικές
και γαλλικές τράπεζες και τώρα μας ζητάνε και τα
ρέστα!

210 8943.258

Διαδόχου Παύλου 8

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ: 2294321224, 229402850
Ακτή Παπανδρέου Ανδρέα

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Λιμένας Πόρτο Ράφτη Αττικής

229 907 1205

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
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 Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.
Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.
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, επαγγελματιΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
“Ο ΡΟΒΑΣ”
Μικράς Ασίας 3 Βούλα 16673
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942.449544

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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό

Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων “Ο ΡΟΒΑΣ”
προσκαλεί τα μέλη του στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής που θα διεξαχθούν την
Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2919 και ώρα 11.00 έως 14.00 στο
γραφείο του Συνδέσμου, Μικράς Ασίας 3 στη Βούλα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας οι αρχαιρεσίες θα γίνουν στις
3 Νοεμβρίου στον ίδιο χώρο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγμένο,
θέση Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικοδομησιμότητας από 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,
άμεσα διαθέσιμο. Τηλέφωνο: 6977186855
email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000

Απόλλωνος 40 Βουλιαγμένη

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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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
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...για την υγειά μας
Εύκολοι Τρόποι για να ανακουφιστείτε απο τα συμπτώματα του πονοκεφάλου
Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε
την αίσθηση του πονοκέφαλου. Στην
πραγματικότητα, το πιο διαδεδομένο
είδος πονοκέφαλου (κεφαλαλγίας) είναι
ο Πονοκέφαλος Τάσεως, ο οποίος εμφανίζεται περιοδικά στο 80% των ανθρώπων και δίνει την αίσθηση ότι «σας
σφίγγει το κεφάλι μια πρέσα».
Υπάρχουν πολλές αιτίες με τις οποίες
μπορείτε να δικαιολογήσετε την εμφάνισή του π.χ. η πολύωρη εργασία μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, η
παράλειψη γευμάτων ή έλλειψη ύπνου, η
κακή στάση του σώματος κ.α.
Οι αιτίες όμως αυτές δεν εξηγούν πραγματικά την πηγή του πόνου. Έρχεται από
την κεφαλή σας ή συμβαίνει κάτι άλλο;
Πράγματι, σήμερα γνωρίζουμε ότι η ουσιαστική αιτία για την εμφάνιση του πονοκέφαλου τάσης είναι οι συσπάσεις και

οι πιθανές θλάσεις στους 36 διαφορετικούς τύπους μυών της κεφαλής του αυχένα και των ώμων, τους οποίους
χρησιμοποιούμε κάθε μέρα για τη όρθια
στάση της κεφαλής, την ομιλία και για τις
εκφράσεις του προσώπου. Αυτοί με την
σειρά τους στέλνουν σήματα πόνου στον
εγκέφαλο τα οποία τελικά αντιλαμβανόμαστε ως απλό πονοκέφαλο (κεφαλαλγία τάσης).
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ώστε να βοηθήσετε τους καταπονημένους μύες της
κεφαλής του αυχένα και των ώμων σας.
Ανακούφιση από το στρες: Αν είστε πολυάσχολοι και στρεσαρισμένοι, τεχνικές
χαλάρωσης όπως ο διαλογισμός ή απλές
ασκήσεις αναπνοής μπορεί να σας βοηθήσουν να μειώσετε το στρες και την ένταση των μυών. Ο χρόνος με τους φίλους
ή μιας μικρής διάρκειας ύπνος μπορεί να

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
Κάθε 40 δευτερόλεπτα κάποιος πεθαίνει από αυτοκτονία!
Τα τραγικά στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα γύρω από την ψυχική υγεία είναι
ο λόγος που η προαγωγή της ψυχικής υγείας και η πρόληψη της αυτοκτονίας είναι
το θέμα στο οποίο επικεντρώνεται η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.
Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω στοιχεία:
• Τα ποσοστά των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να διπλασιαστούν σε πληθυσμούς που πλήττονται από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
• Αντιστοιχούν λιγότεροι από δύο εργαζόμενοι ψυχικής υγείας ανά 100.000 άτομα,
σε χώρες χαμηλού εισοδήματος όπου συμβαίνουν οι περισσότερες ανθρωπιστικές
κρίσεις.

• Κάθε 40 δευτερόλεπτα κάποιος πεθαίνει από αυτοκτονία - 800.000 άτομα ετησίως. Σχεδόν το 80% αυτών των ανθρώπων ζουν σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο
εισόδημα.
• Το 80% των ατόμων με ψυχικές παθήσεις δεν λαμβάνουν καμία θεραπεία.
Κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων η έγκαιρη ψυχοκοινωνική υποστήριξη μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Η έγκαιρη υποστήριξη της ψυχικής
υγείας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων
που απευθύνονται σε παιδιά, αποτρέπει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις και συμβάλλει στην ψυχική ανθεκτικότητα, την καλύτερη σωματική υγεία και τη μακροζωία.
Το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου τονίζει την
ανάγκη της επιπλέον αναγνώρισης των συνεπειών των ανθρωπιστικών κρίσεων στην
ψυχική υγεία και την ενίσχυση δράσεων.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις
και τάσεις, υλοποιεί μέσω του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας καινοτόμα προγράμματα και
αναπτύσσει παρεμβάσεις για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε ένα ευρύ φάσμα επωφελούμενων, καλύπτοντας πολύπλευρες ανάγκες διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

φέρει τα επίπεδα του στρες σε φυσιολογικά επίπεδα.
Μασάζ: Την επόμενη φορά που θα έχετε
ένα επίμονο πονοκέφαλο, δοκιμάστε ένα
απαλό μασάζ στον αυχένα και τους
ώμους ώστε να βοηθήσετε την χαλάρωση των μυών στα σημεία αυτά.
Αναλγητικά: Εάν αντιμετωπίζετε συχνά
προβλήματα πονοκεφάλου, τα αναλγητικά που διατίθενται από το φαρμακείο,
χωρίς συνταγή ιατρού, μπορεί να σας
βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπισή του.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κατάλληλο
σκεύασμα θα πρέπει να δρα τόσο κεντρικά
όσο και περιφερικά, να έχει γρήγορη δράση
και να προσφέρει αποτελεσματική αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας καθώς και να είναι

καλά ανεκτό.
Επιπρόσθετα, τελευταίες έρευνες αποδεικνύουν ότι για να έχουμε το καλύτερο
δυνατό
αποτέλεσμα
στην
αντιμετώπιση του πόνου, τα αναλγητικά
πρέπει να λαμβάνονται με τα πρώτα συμπτώματα και στη χαμηλότερη αλλά συνάμα αποτελεσματική δόση.
Αν ο πονοκέφαλος είναι αρκετά συχνός,
αλλάζει χαρακτήρα ή δεν ανταποκρίνεται
στα συνήθη αναλγητικά, ασφαλώς και θα
πρέπει να συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.
Δρ. Μιχάλης Βικελής
Νευρολόγος
MSc in Headache Medicine, PhD
www.headaches.gr
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Ερχεται ο χειμερινός
Διάπλους στο ΝΟΒ
Πιστός στο ραντεβού του με τους λάτρεις της κολύμβησης
και για 16η συνεχή χρονιά, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει τον αυθεντικό Χειμερινό Διάπλου, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, ώρα εκκίνησης 11.00 στον όρμο της
Βουλιαγμένης.

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει αυτή την
ανοιχτή γιορτή για την απόλαυση της χειμερινής κολύμβησης, με κορυφαίο έπαθλο την εμπειρία της συμμετοχής. Τα
έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση των
Αθλητικών Σχολών του Ομίλου, ώστε να φέρουν ακόμη περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό του υγρού στίβου.
Οπως σημειώνει στο δελτίο του, ο ΝΟΒ, για τον Όμιλο, δεν
έχει καμία σημασία εάν είσαι αθλητής ή ερασιτέχνης κολυμβητής: σημασία έχει να δηλώσεις το παρών στην ιστορική διοργάνωση του Χειμερινού Διάπλου της
Βουλιαγμένης και να γίνεις ένα με το μοναδικό κολυμβητικό γεγονός που έχει τόσο βαθιά ιστορία.
Στη φετινή διοργάνωση ο ΝΟΒ θα τιμήσει τη μνήμη μίας εκ
των εμπνευστών του, της Λίλας Κολοκοτρώνη. Λάτρη της
κολύμβησης όλο το χρόνο, ενθουσιώδης με την επαφή με
τη φύση και ιδιαίτερα τη θάλασσα, η ψυχή της ομάδας των
χειμερινών κολυμβητών του Ομίλου.
Oι εγγραφές άρχισαν. Κόστος συμμετοχής: 25 € / άτομο
Ομαδικές εγγραφές, ανά μέλος 15 €, γίνονται δεκτές εφόσον είναι άνω των 10 ατόμων και εκπροσωπούν αθλητικά
σωματεία ή corporate teams.

ΕΒΔΟΜΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων
Δυναμική επιστροφή - ένα χρόνο μετά την επέμβασή του
στον ώμο - έκανε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στη
Στουτγκάρδη της Γερμανίας.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης στους κρίκους, εκτός από τη διάκριση
στη διοργάνωση είχε στόχο και την εξασφάλιση της συμμετοχής του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Έτσι και τυπικά
την εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας τη συμμετοχή του

Η Ιουλιάννα Κοντονή στην
οικογένεια του ΝΟΒ
O Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ανακοίνωσε την προσθήκη της Ιουλιάννας Κοντονή στο ρόστερ της γυναικείας
ομάδας υδατοσφαίρισης.

στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής της Στουτγκάρδης, ο οποίος θα διεξαχθεί το
Σάββατο. 12/10. Μετά την ολοκλήρωση όλων των προκριματικών γύρων στο αγώνισμα ο Ελληνας αθλητής, που συγκέντρωσε 14.700 βαθμούς, προκρίθηκε στον τελικό με την 4η
καλύτερη επίδοση ανάμεσα στους συμμετέχοντες.
Αξιόλογη ήταν και η παρουσία του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη στο ίδιο αγώνισμα. Με 14.133 βαθμούς τερμάτισε 17ος
στη γενική κατάταξη. Με 78.032 βαθμούς έμεινε εκτός της
προνομιούχου 12άδας αλλά και εκτός της 10άδας των επιλαχόντων που ενδέχεται να καλύψουν τις εναπομείνασες θέσεις αν αυτές δεν καλυφθούν στους τελικούς των οργάνων.
Ο Ελληνας αθλητής θα έχει μία ακόμα ευκαιρία για Τόκιο στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020.
Στις γυναίκες η Αργυρώ Αφράτη στο σύνθετο ατομικό δεν
κατάφερε να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους
Ολυμπιακούς, καθώς οι 47.865 β. τους οποίους συγκέντρωσε
δεν ήταν ικανοί να τη στείλουν στον τελικό. Η Ελληνίδα
αθλήτρια θα έχει άλλη μία ευκαιρία για Τόκιο στο προσεχές
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

ΠΟΛΟ

Η Ιουλιάννα Κοντονή είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές
ομάδες, αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά της επίθεσης
ως επί το πλείστον και έχει γεννηθεί το 2001.

Η μεγάλη νίκη του Υδραϊκού με 10-9 επί της Βουλιαγμένης
στο Κολυμβητήριο του Λαιμού ήταν το αποτέλεσμα που ξεχώρισε στην 1η αγωνιστική της Α1 πόλο ανδρών. Σημαντικό
«διπλό» πήραν και τα Χανιά στη Χίο, νικώντας 13-7 την τοπική ομάδα. Επίδειξη δύναμης έκανε ο πρωταθλητής Ολυμπιακός στο - τύποις - ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο
νίκησε 17-5. Με τη νίκη έφυγε από τον Πειραιά ο Απόλλων
Σμύρνης, επικρατώντας του Εθνικού με 11-8.
Nίκος Γεωργόπουλος

Δυναμικό ξεκίνημα στα ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ
για την ομάδα optimist του Ν.Α.Ο.B.
Στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2019 (5-6 Οκτωβρίου)
που συνδιοργάνωσαν ο Ναυτικός
Όμιλος Ελλάδος, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ο Ιστιοπλοϊκός
Όμιλος Πειραιώς, η αγωνιστική
ομάδα optimist του ΝΑΟΒ κατάφερε για ακόμη μία φορά να διακριθεί.
Συγκεκριμένα ο αθλητής του NOB,
Γιάννος Τουρνής κατέκτησε την
1η θέση στην κατηγορία παίδων
και την 6η θέση στη γενική κατάταξη, ενώ η αθλήτρια Δανάη Μιχάλαινα κατέκτησε την 3η θέση στα
κορίτσια και την 7η θέση στη γενική κατάταξη.
Δυναμική εμφάνιση έκαναν και οι
υπόλοιποι αθλητές του ΝΑΟΒ οι
οποίοι στη γενική κατάταξη κατέκτησαν τις εξής θέσεις: Ευάγγελος Κουκούδης 18η, Βασίλειος
Κουκούδης 25η, Παπαδάκη Μιράντα 48η, Χρήστος Τσαβδαρίδης

77η, Ιωάννα Μαρία Βλάχου 87η,
Χαρά Νασούφη 96η, Στέλιος Παπαστεργίου 100η, Νέστορας Μιχάλαινας 107η
και Σταύρος

Ζαχαρίας 131η.
Προπονητές της αγωνιστική ομάδας optimist είναι οι Πάχος Παπαστεφάνου και Αντώνη Τσότρα.

ΕΒΔΟΜΗ

12 ΟΚΤΒΒΡΙΟΥ 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 23

...στο κύλισμα της μπάλας
SUPER LEAGUE 1
Της ανατροπής και... του VAR
Τα σημαντικά «διπλά» για Ολυμπιακό, Ξάνθη και ΠΑΟΚ, που
εξακολουθούν να ηγούνται στη βαθμολογία της Super
League 1, οι ανατροπές στο σκορ των περισσότερων αγώνων,
τα νέα σοβαρά παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του VAR, και τα πολλά γκολ,
συνθέτουν την εικόνα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας.
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο
Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τον Αρη και παρέμεινε στην κορυφή
της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν νωρίς πίσω
στο σκορ με γκολ του Ντιγκινί (7'), έφτασαν όμως στην ανατροπή πριν από την ανάπαυλα, με σκόρερ τους Μασούρα (33')
και Ελ Αραμπί (38'). Πέτυχαν μάλιστα και τρίτο γκολ, με τον
Σουντάνι (43'), το οποίο όμως μετά από χρήση VAR ακυρώθηκε για χέρι.
Στο κατόπι των πρωτοπόρων παρέμεινε η Ξάνθη, που «χτύπησε» στην τελευταία φάση (95') του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Ριζούπολη και έφυγε νικήτρια με 1-0. Το γκολ, το
οποίο σημείωσε ο Φοσέ, προκάλεσε σφοδρές διαμαρτυρίες
από την πλευρά των «πρασίνων», οι οποίοι φωνάζουν για οφσάιντ που δεν είδαν ούτε ο πρώτος διαιτητής του αγώνα Κομίνης ούτε ο διαιτητής VAR Σκουλάς, ενώ διαμαρτύρονται
επίσης για δικό τους κακώς ακυρωθέν γκολ του Ζαχίντ στο
πρώτο μέρος.
Στους 41 αγώνες έφτασε ο ΠΑΟΚ το εντυπωσιακό αήττητο
σερί του στο πρωτάθλημα, νικώντας 2-1 τον Αστέρα στην Τρίπολη και μένοντας μόνος 3ος στη βαθμολογία, σε απόσταση
αναπνοής από τη 2η θέση. Οι πρωταθλητές προηγήθηκαν με
τον Σφιντέρσκι (33') και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 47'
με αυτογκόλ του Μαρτίνεθ, ενώ το μόνο που κατάφερε ο
Αστέρας ήταν να να μειώσει με τον Σουάρεθ (58') στο τελικό
1-2. Οι γηπεδούχοι πάντως διαμαρτύρονται για μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ τους στο 39', σε δύο ανατροπές στην ίδια
φάση, των Σουάρεθ και Μπαρέλες από Βαρέλα και Μάτος αντίστοιχα.
Τις εξαιρετικές εμφανίσεις συνέχισε ο ΟΦΗ, νικώντας 4-1 τον
Πανιώνιο στο Ηράκλειο και ανεβαίνοντας στην πρώτη τετράδα. Αντίθετα η ΑΕΚ έχασε έδαφος από τις πρώτες θέσεις
μετά το 0-0 με την ΑΕΛ στη Λάρισα, σε έναν κάκιστο και επικίνδυνο αγωνιστικό χώρο. Και οι δύο ομάδες έχουν παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα.
Συναρπαστικό ματς και με ανατροπές έγινε στο Πανθεσσαλικό
Στάδιο, όπου ο Ατρόμητος πήρε σπουδαία νίκη 3-2 επί του
Βόλου, και τέλος Λαμία και Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ
Φινάλε με σπουδαίες επιδόσεις και εκπλήξεις
Με συναρπαστικό τρόπο, αρκετές εκπλήξεις σε μια σειρά από
αγωνίσματα και σπουδαίες επιδόσεις έπεσε η αυλαία του
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στην Ντόχα του Κατάρ.
Μία από τις σπουδαιότερες επιδόσεις της διοργάνωσης ήταν
αυτή που σημείωσε η Ολλανδή αιθιοπικής καταγωγής Σιφάν
Χασάν στα 1.500 μ. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο
3.51.94, που αποτελεί νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ, καταρρίπτοντας
το 3.52.47 της Σοβιετικής Τατιάνα Καζάνκινα από το 1980!
Παράλληλα η Χασάν έγινε η πρώτη αθλήτρια σε παγκόσμιο
πρωτάθλημα που κάνει «νταμπλ» με χρυσά μετάλλια στα
1.500 μ. και στα 10 χλμ., 2η ήταν η Κενυάτισσα Κιπιέγκον με
3.54.22 και 3η η Αιθίοπας Τσεγκάι με 3.54.38.
Εξίσου εντυπωσιακή επίδοση σημειώθηκε και στο μήκος των
γυναικών, όπου η Γερμανίδα Μιχάμπο «πέταξε» στα 7,30 μ. καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο και μόλις 6 εκατοστά

κάτω από το ρεκόρ αγώνων της Τζάκι Τζόινερ Κέρσι - και
στέφθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Ουκρανίδα Μπεκ - Ρόμαντσουκ με 6,92 μ. έκανε
την έκπληξη κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο και αφήνοντας 3η το φαβορί του αγωνίσματος, την Κενυάτισσα
Μπρούμε, με 6,91 μ.
Μεγάλη έκπληξη πραγματοποιήθηκε στον ακοντισμό των ανδρών, όπου ο Αντερσον Πίτερς από τη Γρενάδα κατέκτησε
το χρυσό με καλύτερη βολή στα 86,69 μ., αφήνοντας 2ο τον
κάτοχο της καλύτερης φετινής επίδοσης στον κόσμο (90,61
μ.), Εσθονό Μάγνους, με 86,21 μ., και 3ο τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή, Γερμανό Βέτερς, με 85,37 μ. Ο Πίτερς
έγινε ο πρώτος αθλητής από τη Νότια Αμερική που κατακτά
χρυσό μετάλλιο παγκόσμιου πρωταθλήματος σε αγώνισμα ρίψεων.
Ιδιαίτερα συναρπαστικός ήταν ο τελικός της σφαιροβολίας
ανδρών, όπου ο Αμερικανός Κόβακς στην τελευταία του βολή
πήρε την πρωτιά με 22,91 μ., αφήνοντας 2ο τον συμπατριώτη
του, Κρούσερ, με 20,90 μ., και τρίτο τον Αυστραλό Γουόλς,
επίσης με 20,90 μ.
Στα 10 χλμ. των ανδρών έγινε αφρικανική κόντρα με νικητή
τον Τσεπτεγκέι από την Ουγκάντα, ο οποίος έκανε 26.48.36
και άφησε 2ο τον Αιθίοπα Κεγελχάμ με 26.49.34 και 3ο τον
Κενυάτη Κιπρούτο με 26.50.32.
Η κυριαρχία της Βενεζουελανής Ρόχας στο τριπλούν συνεχίστηκε και στην Ντόχα, όπου κατέκτησε το χρυσό με άλμα
στα 15,37 μ. 2η ήταν η Τζαμαϊκανή Ρίκετς με 14,92 μ. και 3η
η Κολομβιανή Ιμπαργκουέν με 14,73 μ.
Στις σκυταλοδρομίες, τέλος, κυριάρχησαν οι ΗΠΑ, με χρυσά
μετάλλια στα 4x100 μ. ανδρών με τους Κόλμαν, Γκάτλιν, Ρότζερς και Λάιλς (37.10), στα 4x400 μ. ανδρών με τους Κίρλεϊ,
Τσέρι, Λόντον και Μπέντζαμιν (2.56.69) και στα 4x400 μ. γυναικών με τις Φράνσις, ΜακΛάφλιν, Μουχάμαντ και Τζόναθας
(3.18.92). Στα 4x100 γυναικών την πρωτιά πήρε η Τζαμάικα
με τις Γουάιτ, Σμιθ, Φρέιζερ - Πράις και Τζάκσον (41.44).

BASKET LEAGUE
Η μεγάλη νίκη του Ηρακλή με 82-66 επί του Αρη στο «Ιβανώφειο», στο πρώτο μεταξύ τους σαλονικιώτικο ντέρμπι εδώ και
χρόνια για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, ήταν το
αποτέλεσμα που ξεχώρισε στη 2η αγωνιστική της Basket
League. Να σημειωθεί ότι ήταν η δεύτερη νίκη του «Γηραιού»
επί του συμπολίτη του μέσα σε λίγες μέρες, καθώς είχε
θριαμβεύσει και στον αγώνα του Κυπέλλου.
Κατά τ' άλλα επικράτησαν τα φαβορί. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία το Λαύριο εκτός έδρας (11281), όπως και η ΑΕΚ τον Κολοσσό Ρόδου στο ΟΑΚΑ (93-69).
Στην Πάτρα ο νεοφώτιστος Ιωνικός Νικαίας έβαλε δύσκολα
στον γηπεδούχο Προμηθέα, ο οποίος τελικά πήρε τους δύο
βαθμούς με σκορ 87-80. Εκτός έδρας νίκες πέτυχαν ο Ηφαιστος Λήμνου με αντίπαλο τον Πανιώνιο (83-69) και το Περιστέρι με αντίπαλο το Ρέθυμνο (79-60). Τέλος, ο ΠΑΟΚ
ξέσπασε πάνω στη Λάρισα για την ήττα του στο ντέρμπι της
πρεμιέρας με τον Αρη, νικώντας με 87-61 στην Πυλαία.
Η βαθμολογία: Παναθηναϊκός 4, Ηφαιστος 4, Περιστέρι 4,
Προμηθέας Πάτρας 4, Αρης 3, ΑΕΚ 3, Ηρακλής 3, ΠΑΟΚ 3,
Κολοσσός 3, Λαύριο 3, Ιωνικός Νικαίας 2, Ρέθυμνο 2, Λάρισα
2, Πανιώνιος 2.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Εντείνει την προετοιμασία της
ενόψει Ιταλίας
Με μία ακόμα αλλαγή στη σύνθεσή της, που πραγματοποιήθηκε την τελευταία στιγμή, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου
εντείνει την προετοιμασία για τις δύο προσεχείς αναμετρήσεις με την Ιταλία εκτός (12/10) και τη Βοσνία εντός έδρας

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

(15/10) στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2020. O
τραυματισμός του Κώστα Τσιμίκα στον πρόσφατο αγώνα του
Ολυμπιακού με τον Αρη για το πρωτάθλημα υποχρέωσε τον
ομοσπονδιακό τεχνικό Τζον Φαν Σιπ να καλέσει στη θέση του
τον Λεονάρντο Κούτρη.
Θυμίζουμε ότι ο Ολλανδός τεχνικός έχει προβεί σε σημαντικές αλλαγές στις κλήσεις των παικτών και έμειναν εκτός
αποστολής αρκετά μέχρι πρότινος βασικά στελέχη, οι Κώστας Μανωλάς, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Ανδρέας Σάμαρης, Αλέξανδρος Πασχαλάκης και Βασίλης Τοροσίδης, ο
οποίος άλλωστε βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αποχώρησή
του από την Εθνική. Σημαντικό ρόλο στις περισσότερες μη
κλήσεις πάντως έπαιξε το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει ουσιαστικές ελπίδες πρόκρισης στα τελικά της διοργάνωσης,
ενώ ο ίδιος ο Φαν Σιπ σε πρόσφατες δηλώσεις του έκανε
λόγο για την ανάγκη να τεθούν από τώρα οι βάσεις της ομάδας που θα διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2022.
Από τους παίκτες που κλήθηκαν, ο Γιαννούλης απουσίασε
από τις πρώτες προπονήσεις λόγω θεραπείας, ο Μπακάκης
αισθάνθηκε ενοχλήσεις και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί, ενώ στην αποστολή εντάχθηκε και ο Βλαχοδήμος.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ήττα από τη Βιλερμπάν στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας είχε
ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Αμερικανοϊσραηλινού
Ντέιβιντ Μπλατ από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, λιγότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη της συνεργασίας
των δύο πλευρών. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε αναζήτηση νέου τεχνικού, ενώ στην αναμέτρηση με την Βαλένθια
για τη 2η αγωνιστική της Ευρωλίγκας η ομάδα θα αγωνιστεί
υπό τις οδηγίες του πρώην συνεργάτη του Μπλατ, Κεστούτις
Κεμζούρα.

ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Την αντίθεσή του δηλώνει ο ΣΕΓΑΣ
Αντίδραση και από τον πρόεδρο
της ΕΟΚ Γ. Βασιλακόπουλο
Θέση κατά του αθλητικού νομοσχεδίου που κατέθεσε
προς δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση πήρε ο ΣΕΓΑΣ
και με σχετική του ανακοίνωση δηλώνει την αντίθεσή του
στις νέες αλλαγές που προωθούνται από τον υφυπουργό
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το νομοσχέδιο στοχεύει στην αποσταθεροποίηση
του αθλητισμού στη χώρα, ενώ χαρακτηρίζονται αντισυνταγματικές οι διατάξεις του. Ο ΣΕΓΑΣ επισημαίνει πως η
κυβέρνηση θα πρέπει πρώτα να ασχοληθεί και να δώσει
λύση σε βασικά ζητήματα, όπως αυτό της κατάστασης των
αθλητικών εγκαταστάσεων της χρηματοδότησής τους, και
μάλιστα σε μια κρίσιμη προολυμπιακή περίοδο. Ειδικά για
την προετοιμασία ενόψει Ολυμπιακών του Τόκιο, η Ομοσπονδία Στίβου αποκαλύπτει πως αυτή έχει ξεκινήσει σε
συνθήκες κατώτερες από αυτές που η πολιτεία όφειλε να
διασφαλίζει.

