
«το εὔδαιµον τό ἐλεύθερον,
τό δ᾽ἐλεύθερον τό εὔψυχον»3

Δεν θα καταπιανόμουν ποτέ με τούτο δω το θέμα

αν δεν μ’ άγγιζε ένα ρεύμα κατευθυνόμενο μάλλον,

στην τριγύρω μου πολιτική ατμόσφαιρα, ότι «ο καη-
μένος ο Τσίπρας και οι συν αυτώ, με μεγάλο καημό
έκαναν ό,τι καταστροφικό, προδοτικό και ανέντιμο
έκαναν για να μας γλιτώσουν απ΄ τον όλεθρο!!!»

Ο ένας φοβήθηκε πως θα γινόμα-

σταν Συρία, ο άλλος θυμήθηκε

την Ουκρανία και ο τρίτος τη Σερ-

βία (την πρώην Γιουγκοσλαβία,

που διαλύθηκε). Ένας καλός ανα-

γνώστης θυμήθηκε την Αντιγόνη

του Σοφοκλή και για την ακρίβεια

τα λόγια του Αίμωνα στον αυταρ-

χικό, πεισματάρη και στενόμυαλο

τύρρανο, πατέρα του, που δεν

έκανε πίσω με τίποτα, στις άφρο-

νες, άδικες, υβριστικές και αντιδημοκρατικές απο-

φάσεις του.

«Βλέπεις, στα ρείθρα των χειμάρρων, πως σώζον-
ται, όσα δέντρα λυγίζουν τα κλωνάρια τους, ενώ
χάνονται σύριζα όσα αντιστέκονται;»1

Είναι μια φράση που έχω επικαλεσθεί αρκετές

φορές, για να αντικρούσω αντιδημοκρατικές πει-

σματάρικες εμμονές. Γνωρίζετε όμως, ότι δεν κά-

νουν όλα τα φάρμακα καλό για ΟΛΕΣ τις ασθένειες,

ούτε σε όλους τους ασθενείς.

Τουτέστιν δεν κάνουν όλες οι συνταγές καλό, κατά

τη γνωστή ρήση, «δια πάσαν νόσον και πάσαν μα-
λακίαν»!

Δεν θ’ αναλύσω, βέβαια, το αθάνατο έργο του Σο-

φοκλή, που διδάσκει ακριβώς τ’ αντίθετα: Γιατί και

ο Αίμωνας έφυγε θυμωμένος μπροστά στην αλαζο-

νική ξεροκεφαλιά του τύρρανου πατέρα του, άρα

πήγε κόντρα στο ρέμα και χάθηκε, και η Αντιγόνη

βεβαίως, κι έμεινε αιώνιο παράδειγμα αντίστασης,

ήθους, θάρρους, υψηλοφροσύνης, ανιδιοτέλειας,

ευσέβειας στους ιερούς θεσμούς του φυσικού δι-

καίου και όχι στους αυθαίρετους, άδικους και ιδιο-

τελείς θετούς νόμους, μιας αυταρχικής εξουσίας.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Δειλίας φόβητρον

εκατομμύρια € 

χρωστάνε

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ &

ΠΑ.ΣΟ.Κ!!!

Διαβάστε μας και στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

“Το αποχετευτικό στο
Σαρωνικό” ο Δήμαρχος

ενημερώνει
Σελίδα 6

Παγκόσμια Ημέρα
Διατροφής ή διαστροφής!

Σελίδα 18

“Στα ίχνη των ορυχείων
της Αττικής”

Σελίδα 12

Φρένο στη σύμβαση 
παραχώρησης του 

“Ελληνικού” από Ε.Ε.
Σελίδα 17

ΕΠΟ: Οι εκλογές και

η όξυνση κόντρας

συμφερόντων
του Νίκου Γεωργόπουλου

Σελίδα 22

Με κλαρίνα

και χορό

άνοιξε τα

νέα του γραφεία 

o Σύνδεσμος

Ηπειρωτών

“O Ρόβας” 

στη Βούλα

Σελίδα 13

“Kοινωνική, οικονομική και

περιβαλλοντική ανασυγκρό-

τηση” προωθεί ο Στρατηγικός

Σχεδιασμός Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής
Σελίδα 7
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Δεν θα αποπληρωθούν ΠΟΤΕ!
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ασφαλώς και απωλέσθηκαν «τα δέντρα» που αντι-

στάθηκαν στον ορμητικό και ανελέητο «χείμαρρο»,

μα χάθηκε και ο χείμαρρος! (Ο Κρέοντας).

Στην πραγματική μας ιστορία, στην αυτοχειρία του

Πρωθυπουργού, του Συνεταίρου του, και των συν αυ-

τοίς, ο Τσίπρας «έπαιξε» το ρόλο της Ισμήνης (αδελ-

φής της Αντιγόνης – της αδύναμης, φοβισμένης,

(καλοβολεμένης) και νομοταγούς «αρχοντοπού-

λας»!) Δυστυχώς, δεν είχαμε «Αντιγόνη», ή βρισκό-

ταν στο «χορό».

Να σας θυμίσω ότι στην αθάνατη τραγωδία του Σο-

φοκλή, ο κλήρος (ο Τειρεσίας) εξακοντίζει τα προφη-

τικά του βέλη κατά της αλαζονικής εξουσίας και ο

λαός-χορός (κοινή γνώμη) αντιδρά και σωφρονίζει τε-

λικά τον Κρέοντα, που αλλάζει γνώμη και προσπαθεί

να επανορθώσει αλλά ματαίως · ήταν ήδη αργά.

Κι ο καλοπροαίρετος αναγνώστης μου καταλήγει: «η
συμφωνία – συνθηκολόγηση, την χαρακτήρισε και ο

Τσίπρας και ο Καμμένος – όσο δύσκολη κι αν είναι,
ήταν καλλίτερη, λέει, από τον όλεθρο που μας είχαν
ετοιμάσει».
Για να μη με θεωρείτε «αιθεροβάμονα» θα σας πω ότι

γνωρίζω πολύ καλά, πως το σύστημα δεν διακρίνεται

για ηθικές και δημοκρατικές αναστολές. Η τακτική

του είναι καθαρά γκανκστερική. Εκείνο που «προσφέ-

ρει» στην αρχή είναι η εξαγορά, με υποσχέσεις, απει-

λές και εκφοβισμό. Η άλλη όψη του Ιανού  είναι η βία,

που συνήθως δεν ασκεί ο «κυρίαρχος» ο ίδιος, αλλά

τα όργανά του. Τα όργανά του μπορεί να είναι μισθο-

φόροι, ή (και) μωροφιλόδοξοι «αντιφρονούντες», ή

προδότες, συνεργαζόμενοι με τον εχθρό ή «φιλήσυ-

χοι – νομοταγείς» φοβισμένοι και αδαείς που θεω-

ρούν υπαίτιους όχι τους δυνάστες, τους

εκμεταλλευτές, τους εκβιαστές, τους ληστές, αλλά

θεωρούν υπαίτιους αυτούς που αντιστέκονται, γιατί

τους εκθέτουν όλους σε κίνδυνο!

Αυτοί όλοι, (μισθοφόροι, μωροφιλόδοξοι, προδότες,

συνεργαζόμενοι, «φιλήσυχοι νομοταγείς» είναι επι-

κίνδυνοι ακόμη και για εμφύλια σύρραξη. Αυτός είναι

ο «όλεθρος»! Όχι «τα λεφτά μας στις τράπεζες, που

θα τα χάναμε», όπως είπε ο Τσίπρας για να δικαιολο-

γηθεί. Δεν θα τα «χάναμε, αν είχαμε κυβέρνηση!

Σε ποιους λοιπόν, πρέπει να σταθούμε πλάι; Σ’ όλους

αυτούς που ανέφερα, σ’ όλο αυτόν τον  εσμό των

αχρείων και επικίνδυνων δοσίλογων, ή πλάι μ’ αυτούς

τους πατριώτες και έντιμους αγωνιστές που αντιστέ-

κονται για την ίδια μας τη ζωή, τα παιδιά μας, την

ιστορία μας, την αξιοπρέπειά μας! Η απάντηση είναι

του καθενός μας. Ανάλογα με το ήθος του, την υπε-

ρηφάνειά του, τις αρχές του, το χαρακτήρα του.

Ομως, ο φόβος είναι η χειρότερη προφύλαξη.

Τα σκυλιά μυρίζουν το φόβο και σου ορμάνε να σε

κατασπαράξουν (κυριολεκτικά και μεταφορικά).

Επειδή έχω ζήσει την ξενική κατοχή του 1941-1944,

παιδί 7-10 χρονών, σας λέω υπεύθυνα πως αν ήμουν

15-16, θα είχα πάει στο βουνό. Ήμουν πιο εξασφαλι-

σμένος πολεμώντας και κάνοντας το καθήκον μου,

παρά αν έμενα «φιλήσυχος», να με πιάσουν στα

μπλόκα κ.λπ. ή να πεθάνω από την πείνα και κατα-

φρονεμένος, από μένα τον ίδιον, τους απογόνους

μου, τον ίδιο ...τον εχθρό! 

Σημειώνω ότι οι νεκροί Έλληνες στρατιώτες των πο-

λέμων 1940-41 ανέρχονται σε 13.327. 

• Του άμαχου πληθυσμού από βομβαρδισμούς 10.620.

• Νεκροί αντιστασιακών οργανώσεων 20.650

• Νεκροί από την πείνα και τις ασθένειες υπολογίζον-

ται σε 600.000! (μόνο το χειμώνα 1941-42 υπολογί-

ζονται σε 300.000).

• Οι εκτελεσθένες Έλληνες στα διάφορα στρατόπεδα

είναι 56.225 και 

• οι θανόντες όμηροι στα γερμανικά στρατόπεδα θα-

νάτου 105.0002

για όλο αυτά το ολοκαύτωμα μιλάει κανείς; Μίλησε

και μιλάει και «για ανταμοιβή». Στείλαμε στη Βουλή

αντί του Μανώλη Γλέζου τον ...Λεβέντη!!!

Εξ’ άλλου η ιστορία διδάσκει: «φωτιά και τσεκούρι
στους προσκυνημένους» (Θ. Κολοκοτρώνης).

Τώρα, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρχε ή

υπάρχει κίνδυνος να γίνουμε «Συρία»; ΟΧΙ! Κατηγο-

ρηματικά όχι!

Άλλη είναι η Συρία και οι λοιπές χώρες της «Αραβικής

Ανοιξης» που αποδείχθηκε βαρύτατος χειμώνας, και

άλλη η Ελλάδα του σήμερα.

Η Συρία συσχετίζεται με τα πετρέλαια του Ιράν και

τις ρωσικές βάσεις. Εμπλέκεται επίσης με τους Κούρ-

δους, το Ιράκ και την Τουρκία.

Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ

και της Ευρωπαϊκής Ενωσης κ.λπ. ενώσεων. Οποι-

αδήποτε ανωμαλία στην Ελλάδα θα είχε επιπτώσεις

σ’ όλο αυτό το σύμπλεγμα, με απρόβλεπτες αλυσι-

δωτές συνέπειες. Το «σύστημα» μπορεί να είναι

σκληρό και ανήθικο, αλλά δεν είναι ηλίθιο και δεν λει-

τουργεί με το θυμικό· παρορμητικά. Λειτουργεί επι-

στημονικά και ψύχραιμα. 

Μ’ όλα ταύτα κάνει λάθη, αλλά σπανίως κάνει τέτοια

λάθη.

Ποντάρει όμως στον εκφοβισμό και τη δειλία και των

αντιπάλων και των «συμμάχων και εταίρων». Και την

καλλιεργεί τεχνηέντως και την τρέφει.

Όλη η «φρόνηση» της ανάξιας, για την ιστορία, ηγε-

σίας μας, αλλά και όσοι την ακολουθούν, είναι δειλά

φρονήματα, δειλών ανδρών και γυναικών.

«Ανήρ ο φεύγων και πάλιν μαχήσεται» (αυτός που

αποφεύγει τη μάχη, στο τέλος θα την δώσει) Μέναν-

δρος. Το ‘χει πει δεύτερος και ο Μακιαβέλλι στον

«Ηγεμόνα».

Όμως, για τους ανδρείους ο εξευτελισμός της δει-

λίας είναι χειρότερος απ’ τον γενναίο κι αναπάντεχο

θάνατο!3

Εξ’ άλλου «καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή...»
Ρήγας Φεραίος.

――――――

1. Σοφοκλέους: ΑΝΤΙΓΟΝΗ στιχ. 712-714

2. Μ. Γλέζου: «Και ένα μάρκο να ήταν. Οι οφειλές της Γερμανίας
στην Ελλάδα».
3. Θουκυδίδης: Περικλέους Επιτάφιος § 43: “γε φρόνημα ἔχοντι ἡ
μετά τοῦ μαλακισθῆναι κάκωσις ἤ ὁ µετά ρώµης καί κοινῆς
ἐλπίδος ἅµα γιγνόµενος ἀναίσθητος θάνατος”.

Διεθνές Συνέδριο για την Ειρήνη Σελ. 6

Κρήτες αθλητές, 3ο γιάννης κορναράκις Σελ. 8

Πριν 2.506 χρόνια Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκ-

κόλα Σελ. 9

Κινδυνεύουμε από πυρηνικό πόλεμο,
επισημαίνει ο Πωλ Ρόμπερτς Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Εκ Αρχαιοελληνο-γλωσσομαθείας άρχε-

σθαι και Αρχαιοελληνο-γλωσσομαχίας

παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Πανεπιστημιακή γνώση για όλους από
το σπίτι Σελ. 16 

10 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές
Σπουδές από ΕΒΕΑ Σελ. 16 

Διαβάστε ακόμη

Δειλίας φόβητρον

Συνεδριάζει η Kοινότητα Βουλιαγμένης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας Βουλιαγμένης

συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης τη

Δευτέρα  17-10-2016,  και ώρα  9 μ.μ., με τα παρακάτω θέ-

ματα:

1ο  «Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου «ΛΑΣΙΘΙ».

2ο «Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου  στη «ΘΕΣΗ Α».

3ο «Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου  στη «ΘΕΣΗ Γ».

4ο «Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου «ΑΓΝΑΝΤΙ».

Οι κάδοι απορριμμάτων ταξιδεύουν... 

Οι κάδοι απορριμμάτων από την οδό Ευριδίκης στη

Βάρκιζα, έκαναν φτερά... Ο Αντιδήμαρχος μας δή-

λωσε ότι δεν τους πήρε υπηρεσία καθαριότητας της

Δημοτικής Αρχής 3Β, αλλά κάποιος που ενοχλείτο!!! 

Δεν ξαναμπήκαν όμως στη θέση τους, με αποτέλε-

σμα να ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι πηγαίνοντας

στην ...πέρα γειτονιά.
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Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πολυ-

πληθής ημερίδα για τη Λαυρεωτική

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7

Οκτωβρίου στο Παλαιό Μηχανουργείο

Λαυρίου με θέμα "Χωροταξία και
Αστικό Περιβάλλον". 
Η ημερίδα που διοργανώθηκε απο τον

Δήμο Λαυρεωτικής και το Υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συ-

νεργασία με τις Ομοσπονδίες Οικισμών,

επικεντρώθηκε σε σημαντικά ζητήματα

όπως ειναι η αναδιάρθρωση του χωρο-

ταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού,

η οριοθέτηση οικισμών, η αυθαίρετη δό-

μηση και η ρύθμιση προστίμων, ο καθο-

ρισμός χρήσεων γης και όρων

δόμησης, αλλά και η αναθεώρηση ρυ-

μοτομικών σχεδιασμών και η αστική

ανάπλαση - δασικοί χάρτες. 

Στην ημερίδα παραβρέθηκε εκ μέρους

του υπουργείου, ο Αναπληρωτής

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας Γιάννης Τσιρώνης με τους συνερ-

γάτες του για ανάπτυξη

εποικοδομητικού διαλόγου και ανά-

δειξη και επίλυση σοβαρών ζητημάτων

του Δήμου Λαυρεωτικής. Στην εισή-

γησή του ο Γ. Τσιρώνης αναφέρθηκε

στην πολιτική και τον προγραμματισμό

της κυβέρνησης ειδικά στο θέμα της

αντιμετώπισης των χωροταξικών προ-

βλημάτων της χώρας εστιάζοντας κυ-

ρίως στα μείζονα ζητήματα της

οριοθέτησης των οικισμών, της τακτο-

ποίησης των αυθαιρέτων και ιδιαίτερα

στα προβλήματα που έχουν προκύψει

στις περιπτώσεις κάθετης ιδιοκτησίας. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λαυ-

ρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, έκανε

εκτενή αναφορά στα προβλήματα που

αντιμετωπίζει ο Δήμος Λαυρεωτικής

και κυρίως η Κερατέα τόσο με τις προ-

ωθήσεις των σχεδίων πόλεως όσο και

με τις οριοθετήσεις των - περισσότερο

από 50 - οικισμών της περιοχής. Το με-

γαλύτερο ζήτημα εντοπίζεται στα ιδιο-

κτησιακά προβλήματα που

παρουσιάζονται στην ανάρτηση του

Κτηματολογίου που θα ξεκινήσει τις

επόμενες ημέρες για τη Λαυρεωτική.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέ-

τρος Φιλίππου δήλωσε ότι η

συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ιδιαί-

τερα θετική διότι μέσα από τον διάλογο

με τους πολίτες και τις τοπικές κοινω-

νίες, βρίσκονται λύσεις σε προβλήματα

που διαιωνίζονται. Ζήτησε δε από τον

Υπουργό να προχωρήσει το Υπουργείο

σε "πάγωμα" των προστίμων για τα αυ-

θαίρετα μέχρι να ολοκληρωθούν οι δια-

δικασίες της οριοθέτησης των οικισμών

και απευθυνόμενος στον Δήμαρχο Λαυ-

ρεωτικής τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττι-

κής είναι δίπλα στον δήμο,

χρηματοδοτώντας τις ώριμες πολεοδο-

μικές μελέτες προκειμένου να ολοκλη-

ρωθούν το ταχύτερο δυνατό. Τέλος,

πρότεινε επειδή τα προβλήματα της

Λαυρεωτικής με την αυθαίρετη δόμηση

εντοπίζονται σε όλη την Ανατολική Ατ-

τική, να γίνουν ανάλογες ενημερωτικές

συναντήσεις και σε άλλους δήμους της

Ανατολικής Αττικής. 

"Χωροταξία και Αστικό Περιβάλλον"



4 ΣΕΛΙΔΑ -  15  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016                                                                                                                                                                                                ΕΒΔΟΜΗ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, προσκαλεί την Παρασκευή, 21

Οκτωβρίου 2016 και ώρα 8 το βράδυ, στην Κεντρική

Πλατεία Μαρκοπούλου, να απολαύσετε την μοναδική

συναυλία, με το κουαρτέτο σαξοφώνων Sax 4th Avenue

από τις Η.Π.Α., που έρχεται για πρώτη φορά σε περιο-

δεία στην Ελλάδα!

Το κουαρτέτο σαξοφώνων Sax 4th Avenue ξεκίνησε το

1990. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η μπάντα με τους ταλαν-

τούχους σαξοφωνίστες ταξίδεψε στις Η.Π.Α., στη Λατι-

νική Αμερική και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.

Συνδυάζοντας μεγάλη ποικιλία ακουσμάτων, από τον

Μπαχ έως τους U2, και από το «Summertime», το «Pink

Panther» και το «Amazing Grace» έως το «Zorba the

Greek», οι συναυλίες τους αποτελούν πάντοτε ένα απο-

λαυστικό οπτικοακουστικό ταξίδι.

Τα μέλη της μπάντας είναι επαγγελματίες μουσικοί και

δάσκαλοι μουσικής, που κάθε χρόνο ξεκλέβουν λίγες

μέρες από το βαρύ τους πρόγραμμα, για να ταξιδέψουν

σε κάποιο διεθνή προορισμό, προσφέροντας παραστά-

σεις και λίγη από τη χαρά της μουσικής τους. 

Θα εκπλαγείτε από τα πόσα «μουσικά χρώματα» μπο-

ρούν να δημιουργηθούν,  απλά με 4 σαξόφωνα!

Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς

διαρκείας στο χώρο της εκδήλωσης, για το Κοινωνικό

Παντοπωλείο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Συναυλία με το κουαρτέτο σαξοφώνων Sax 4th Avenue, 

στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Μαρκοπούλου!

Μαθήματα με τη Χορωδία

Βουλιαγμένης
Η Χορωδία Βουλιαγμένης ξεκίνησε μαθήματα με δύο κα-

τηγορίες ηλικιών:

-Χορωδία / Ορχήστρα Νέων με την Stacy Koulouris κάθε

Παρασκευή στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης 18:30-20:00. 

-Χορωδία Ενηλίκων με τον Χαράλαμπο Μιχαηλίδη κάθε

Παρασκευή στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης 20:00-21:30. 

Πληροφορίες στα: 6985848888, 6972890961, 6937328886

Έκθεση φωτογραφίας του

Γιάννη Σεφερλή  

Ο Δήμος Μαρκοπούλου εγκαινιάζει την έκθεση φωτογρα-

φίας του Γιάννη Σεφερλή, με τίτλο: «Ανατολική Αττική –
Ανακαλύψτε τη μαγεία της φύσης», το Σάββατο 29 Οκτω-

βρίου 2016 και ώρα 7 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου (οδ. Γ. Παπαβασιλείου 34).

Ο Μαρκοπουλιώτης Γιάννης Σεφερλής κάνοντας την

υπέρβαση, πέρα από την πανεπιστημιακή και επαγγελμα-

τική του παρακαταθήκη ως αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχα-

νικός και πολεοδόμος, καλεί να ανακαλύψουμε τη

μοναδικότητα της «αρχιτεκτονικής» της φύσης. Αφετηρία

γι’ αυτό το «ταξίδι», αποτελεί η «χρυσή ώρα» του πρωινού

και «καμβάς» του οι γραμμές του ορίζοντα...

“Ελλάς Ελλήνων Καψερών”

Το 3ο ΓΕΛ Κορωπίου ανεβάζει το Σάββατο 15 Οκτω-

βρίου στις 7.30 μ.μ., την παράσταση με τίτλο:

«Ελλάς Ελλήνων Καψερών” στο αμφιθέατρο του

Δημαρχείου (Βασ. Κων/νου).

Μια πολιτική σάτιρα με άφθονο γέλιο για όλους
τους πολιτικούς και τη δράση τους που οδήγησε στη
σημερινή κοινωνικοπολιτική κατάσταση.

Το Αρχείο Πολέμου, συμμετέχοντας

με τον τρόπο του στον εορτασμό της

28ης Οκτωβρίου, άλλαξε, μόνο για το

μήνα Οκτώβριο, το καθιερωμένο Σάβ-

βατο των εκδηλώσεών του.

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα

19:30, ο σκηνοθέτης Βασίλης Κοσμό-

πουλος θα  μοιραστεί σκέψεις και συμ-

περάσματα από το υπό εξέλιξη

ντοκιμαντέρ «Η Aπόκρυψη». Θέμα του

μια συγκλονιστική και μάλλον άγνω-

στη πλευρά της γερμανικής κατοχής

στην Αθήνα: η επιχείρηση προστασίας

και απόκρυψης των αρχαιοτήτων στην

Ελλάδα κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πό-

λεμο καθώς και η στάση των γερμανι-

κών δυνάμεων κατοχής απέναντι στην

πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα προ-

βληθούν αποσπάσματα από σπάνιο κι-

νηματογραφικό και φωτογραφικό

αρχειακό υλικό, Ανδρέας και Αναμ-

πέλλα Φρέρη.

Η Απόκρυψη παρουσιάζει την άγνωστη

επιχείρηση απόκρυψης των αρχαιοτή-

των της Ελλάδας κατά τον Β΄ παγκό-

σμιο πόλεμο, αποκαλύπτει την στάση

των δυνάμεων κατοχής απέναντι στους

πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας και

αναζητά το μίτο αυτής της συγκλονιστι-

κής ιστορίας στον λαβύρινθο της ήδη λε-

ηλατημένης Ευρώπης και στα θεμέλια

της ιδεολογίας του ναζισμού.

Η έρευνα για το σχέδιο ντοκιμαντέρ

«ΑΠΟΚΡΥΨΗ» ξεκίνησε το 2006

εστιάζοντας στη στάση των φορέων

που ασκούσαν την «πολιτιστική πολι-

τική του Γ΄ Ράιχ» στην Ελλάδα της

Κατοχής, όπως το Γερμανικό Αρχαι-

ολογικό Ινστιτούτο, η Γερμανική Υπη-

ρεσία Προστασίας της Τέχνης

(Kunstschutz), η Ahnenerbe, το Τμήμα

Προϊστορίας της Reichsbund fu ̈r
Deutsche Vorgeschichte, το Son-

derkommando Rosenberg του E.R.R.

καθώς και στη σχέση τους με την ελ-

ληνική αρχαιολογική υπηρεσία. Ακόμη,

στην ανάδειξη του διεθνούς πλαισίου

της συστηματικής λεηλασίας έργων

τέχνης που πραγματοποιήθηκε από το

καθεστώς της ναζιστικής Γερμανίας

(π.χ. τη δράση του “E.R.R.” και της

“Ahnenerbe” σε άλλες κατεχόμενες

χώρες) και του ιδεολογικού πλαισίου

του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού ως

προς την ιδιότυπη χρήση της ελληνι-

κής (και ρωμαϊκής) αρχαιότητας για

τους σκοπούς της προπαγάνδας τους

καθεστώτος.

Eνημερώστε για τη συμμετοχή σας,

τηλεφωνικά με την διδα. Μάκα Ντοκ-

χνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου ή

στο κινητό 69-98088220, η email

afreris@wararchivegr.org το αργότερο

μέχρι 24-10-2016 καθώς ο χωρος είναι

περιορισμένος.

“Απόκρυψη”: Η άγνωστη επιχείρηση απόκρυψης των 

αρχαιοτήτων της Ελλάδας κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο

Προβολές στο Κινηματοθέατρο

“Αρτεμις”

«Πελαργοί»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρ-

τεμις» παρουσιάζει τις παρακάτω δύο ταινίες, από

την Πέμπτη 13, έως και την Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου

2016.

«ΠΕΛΑΡΓΟΙ» (μεταγλωτ.) (STORKS)

Προβολές: 5.45 μ.μ.
Ο Τζούνιορ (Άντι Σάμπεργκ), ο καλύτερος πελαργό-πωλητής της
εταιρίας, πρόκειται να πάρει προαγωγή, όταν κατά λάθος θέτει
σε λειτουργία τη Μηχανή Παραγωγής Μωρών, η οποία φτιάχνει

ένα αξιολάτρευτο, αλλά μη εγκεκριμένο, μωρό – κοριτσάκι.

«Πού πάω Θεέ μου;»  
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΑΡΟ ΝΟΥΤΖΙΑΝΤΕ

Προβολές: 7.30 μ.μ. και 9.15 μ.μ.
Μέχρι που θα έφτανε ένας δημόσιος υπάλληλος για να μην χάσει
την θέση του; Ως την άκρη του κόσμου! Ο Κέκο από μικρό παιδί
ονειρευόταν να γίνει δημόσιος υπάλληλος...

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο 
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

διοργανώνει την έκθεση φωτογραφίας «Η Αρ-

χαιολογία “δικτυώνει“ τα Μεσόγεια» στο Πα-

λαιό Εμφιαλωτήριο του Αγροτικού

Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Κορωπίου

(Βασ. Κων/νου 31 Κορωπί), με παράλληλη πα-

ρουσίαση του αρχαίου πατητηριού που έχει

μεταφερθεί στον προαύλιο χώρο του Συνεται-

ρισμού.

Τα εγκαίνια της έκθεσης και η παρου-

σίαση του πατητηριού θα πραγματοποι-

ηθούν το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 και

ώρα 18:30.

Η έκθεση περιλαμβάνει ενδεικτικό φωτο-

γραφικό υλικό από τις πρόσφατες ανα-

σκαφές της ΕΦΑΑΝΑΤ που εκτελούνται

στο πλαίσιο του αρχαιολογικού υποέργου

«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες». Η

διενέργεια 160 σωστικών ανασκαφών

(2013-2016) στα 120 χλμ. που εκτείνεται

το έργο ΕΣΠΑ «Συλλογή, Μεταφορά,

Επεξεργασία και Διάθεση Ακαθάρτων πε-

ριοχών Κορωπίου-Παιανίας», έφερε στο

φώς πλήθος αρχαιολογικών θέσεων και

ευρημάτων, τα οποία έρχονται να εμπλου-

τίσουν σημαντικά τις γνώσεις μας για την

πεδιάδα των Μεσογείων, μια περιοχή με

συνεχή κατοίκηση από την 6η χιλιετία

έως και τον 16ο αιώνα μ.Χ.

Το αρχαίο πατητήρι, που αποτελεί ένα

από τα βασικά στοιχεία της έκθεσης και

εντοπίστηκε στην περιοχή ΝΑ του Αερο-

δρομίου, στο κέντρο της πεδιάδας των

Μεσογείων, μαρτυρεί την καλλιέργεια και

την παραγωγή κρασιού στην περιοχή ήδη

κατά τους αρχαίους χρόνους. Με την

απόσπαση και τη μεταφορά του στον

Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Κο-

ρωπίου επιτυγχάνεται η άμεση σύνδεση

της αρχαίας αμπελουργίας και οινοπαρα-

γωγής με το παρόν.

Διάρκεια έκθεσης: 22 Οκτωβρίου 2016 -

30 Ιουνίου 2017.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Σάββατο

8.00-15.00, Κυριακή 10.00-15.00

Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός

Κορωπίου (Βασ. Κων/νου 31, Κορωπί)

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

«Η Αρχαιολογία “δικτυώνει“ τα Μεσόγεια» 

«Παντέχνου πυρός σέλας – Λαμπερές ιστορίες φωτιάς»
Η πανελλαδική δράση «Περιβάλλον και Πο-

λιτισμός», που διοργανώνει η Γενική Διεύ-

θυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής

Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού

και Αθλητισμού, έχει στόχο την ανάδειξη

του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της

χώρας και την ευαισθητοποίηση των πολι-

τών για την προστασία του. 

Το θέμα της φετινής εκστρατείας «Παντέ-
χνου πυρός σέλας – Λαμπερές ιστορίες
φωτιάς» εμπνέεται από τον Προμηθέα Δε-

σμώτη του Αισχύλου και, επομένως, οι δρά-

σεις αφορούν στις μεταμορφώσεις της

φωτιάς, επιχειρώντας να σκιαγραφήσουν το

διττό της χαρακτήρα: αιτία καταστροφής
αφενός, αφετέρου διαχρονικό σύμβολο δύ-
ναμης, ενέργειας, φωτός και αισιοδοξίας.
Oι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από 20

έως 30 Οκτωβρίου, όπως παρακάτω.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής,

συμμετέχοντας και εφέτος στον εορτασμό

διοργανώνει θεματικές ξεναγήσεις και εκπαι-

δευτικά προγράμματα στα μουσεία του Μα-

ραθώνα, της Βραυρώνας και στην

Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών καθώς και

στους αρχαιολογικούς χώρους του Ιερού των

Αιγυπτίων θεών Μαραθώνος στο έλος

«Μπρεξίζας» και των αρχαίων μεταλλουργι-

κών εργαστηρίων στην περιοχή Αρύ Κερα-

τέας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι

ακόλουθες εκδηλώσεις:

Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας: Εκ-

παιδευτικό πρόγραμμα: «Άρτεμις και
φωτιά»
Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Οκτωβρίου

2016 ( 9:00 – 12:00) Το πρόγραμμα είναι προ-

σαρμοσμένο για παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης και περιλαμβάνει τρεις

εκπαιδευτικές ενότητες.  α) Αφήγηση παραμυ-

θιού βασισμένου στο μύθο της Περσεφόνης.

β) Ξενάγηση στο μουσείο με θέμα τη σχέση

της Αρτέμιδος με τη φωτιά, καθώς και τη

χρήση της φωτιάς. 

γ) Παιχνίδι με ζωγραφική και φωτογραφίες εκ-

θεμάτων με θέμα «Άρτεμις και φωτιά».

Δηλώσεις συμμετοχής:  Κ. Πέτρου, Κ. Νικο-

λάκη, τηλ.: 22990-27340, 22990 27020

Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών: Εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα: «Ο μύθος της φωτιάς»
Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Οκτωβρίου

2016 (9:30-11:30). Περιλαμβάνει δύο εκπαι-

δευτικές ενότητες:
α) Αφήγηση παραμυθιού: «Κόκκινη κλωστή δεμένη,

στη φωτιά παραδομένη, φύσηξέ τη για να σβήσει, πα-

ραμύθι ν’ αρχινήσει… .ο μύθος της φωτιάς». Ακο-

λουθεί συζήτηση.

β) Παιχνίδι: Στέλνοντας μηνύματα με … φρυκτω-
ρίες. Η φωτιά ως μέσο μετάδοσης μηνυμάτων. Τα

παιδιά γίνονται φρυκτωροί (κρατώντας φακούς

αντί για δάδα) και μεταδίδουν μηνύματα.

Δηλώσεις συμμετοχής: Στ. Κατσανδρή, τηλ.: 210-

2466122 (Αρχ. Συλλογή Αχαρνών)

Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 76, Αχαρνές

Μαραθώνας: «Οι λύχνοι της Ίσιδας»
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 (09:00-14:00)

Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα 

Πρόγραμμα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκ-

παίδευσης. Τα παιδιά θα γνωρίσουν τους Αι-

γύπτιους θεούς που λατρεύονταν στο ιερό

του Μαραθώνα και θα μάθουν για την «λυ-

χνοκαΐα» και το «νυκτέλιον», νυκτερινές

εορτές της Ίσιδας που τελούνταν με αναμ-

μένους λύχνους.  

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου (10:00-14:00)

Αρχαιολογικός χώρος Ιερού των Αιγυπτίων

θεών Μαραθώνος στο έλος «Μπρεξίζας»
Πρόγραμμα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης στον. Τα παιδιά θα γνωρίσουν τους Αιγύπτι-

ους θεούς που λατρεύονταν στο ιερό, το μνημείο

και τα αρχαιολογικά ευρήματα, μέσα από παιχνίδι

για τον μύθο του ταξιδιού της Ίσιδας και την ανα-

ζήτηση του Όσιρι. 

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 (12:00-14:00)

Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα 
Θεματική ξενάγηση για ενήλικες και οικογένειες.

Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των μοναδικών

τελετουργικών λύχνων μεγάλου μεγέθους αλλά

και των κοινότερων αναθηματικών λύχνων από

το ιερό των Αιγυπτίων θεών του Μαραθώνα. Θα

ακολουθήσει αφήγηση μύθων σχετικών με τη

φωτιά.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Φωτιάδη Καλλιόπη, τηλ.: 22940 55155 (Αρχ.

Μουσείο Μαραθώνα), 697-1994920

(για τις συμμετοχές σχολείων θα τηρηθεί

αυστηρά σειρά προτεραιότητας)

Διεύθυνση: Πλαταιών 114, Βρανάς,

Μαραθώνας.

Ανοιχτός αρχαιολογικός χώρος αρχαίων

μεταλλουργικών εργαστηρίων

στην περιοχή Αρύ ΔΕ Κερατέας, Δήμου
Λαυρεωτικής

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 

Η κοιλάδα και οι κλιτύες των γύρω υψωμά-

των στο Αρύ Κερατέας είναι γεμάτες από

ορατά κατάλοιπα των αρχαίων μεταλλουρ-

γικών εργαστηρίων και μεταλλευτικών

έργων.  
Σημείο συνάντησης: Άγιος Παντελεήμων Ανα-

βύσσου, ώρα 10:30 π.μ. (βλ. χάρτη και συνημμένο

αρχείο, όπου σημειώνεται το σημείο συνάντησης

και εναλλακτικά η διαδρομή μέχρι την αρχή της

περιήγησης από την Κερατέα)

Απαιτούνται κλειστά παπούτσια, μακρύ παντε-

λόνι, αδιάβροχο και νερό.

Πληροφορίες: Ανδρέας Καπετάνιος, τηλ.:

2103216700, εσωτ. 148, 22920 22817 (Αρχ.

Μουσείο Λαυρίου)

Η είσοδος στους χώρους που θα επισκε-

φθούν, όσοι συμμετέχουν  θα είναι ελεύ-

θερη. Στους επισκέπτες θα διανεμηθεί

ενημερωτικό υλικό.

Eκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης
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«ΕΛΛΗΝΙΚΟ: 
Μια κρίσιμη επένδυση

για την ευρύτερη περιοχή
και τη χώρα»

Η Ένωση Πολιτών Βούλας οργανώνει εκδήλωση με θέμα:

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Μια κρίσιμη επένδυση
για την ευρύτερη περιοχή και τη χώρα» με σφαιρική και

κατά το δυνατόν αντικειμενική ενημέρωση

(χωρίς φόβο και πάθος) από τον πολεοδόμο – χωροτάκτη

μηχανικό Γιάννη Δημητριάδη Πρόεδρο της Ένωσης Πο-

λιτών Βούλας, την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016 Ώρα

7μ.μ. στην Αίθουσα «ΙΩΝΙΑ» (παραπλεύρως Δημαρχείου

3Β) Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, Βούλα.

Διεθνές Συνέδριο 
για την ΕΙΡΗΝΗ

Το πρώτο Διεθνές Συνέδριο για την ΕΙΡΗΝΗ διοργανώνει

το «Ίδρυμα Γρηγόρη Λαμπράκη» σε συνεργασία και με

την αμέριστη στήριξη των Δήμων Ηλιούπολης, Αλίμου,

Αργυρούπολης-Ελληνικού, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-

νης, Γλυφάδας και Παλαιού Φαλήρου υπό την αιγίδα της

Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπου-

λου.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο του Δημαρ-

χείου Ηλιούπολης το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 με τη

συμμετοχή διεθνών φορέων και παρουσία έγκυρων διε-

θνών μέσων ενημέρωσης. 

Την εισαγωγική ομιλία του συνεδρίου θα εκφωνήσει ο Δή-

μαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.

Έναρξη συνεδρίου 09.00 π.μ. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.ebdomi.com/πολιτι-

στικά.

Δωρεάν μαθήματα θεάτρου 
στο Κορωπί

Ο Δήμος Κρωπίας και το Ν.Π.Δ.Δ «ΣΦΗΤΤΟΣ» στηρίζον-

τας τον πολιτισμό παρέχουν δωρεάν μαθήματα θεάτρου.

Η εγγραφή και η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και τα μαθή-

ματα ξεκινούν την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 στις 19:30

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Πέμπτη 19:30 - 21:30 στο

Μέγαρο Ι.Κ. Γκιόκα, στη Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου

160 και Πτεράρχου Ι.Γκιόκα 1 (1ος Οροφος, είσοδος από

Πτ.Ι.Γκιόκα).

Στο τέλος του διδακτικού έτους θα πραγματοποιηθεί πα-

ράσταση από τους συμμετέχοντες.

Kαι για εφήβους

Παράλληλα οργανώνονται και δωρεάν μαθήματα θεάτρου

και για εφήβους 12-18 ετών.

Η εγγραφή και η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και τα μαθή-

ματα ξεκινούν την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 στις 15:00

στον ίδιο χώρο. Τα μαθήματα που απευθύνονται σε έφη-

βους 12 - 18 ετών.

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Σταματίνα Παπαμιχάλη, απόφοι-

τος της Δραματικής Σχολής "Βεάκη" και κάτοχος μεταπτυ-

χιακού στη θεατρολογία από το Πανεπιστήμιο Paris 8.

Πληροφορίες και εγγραφές: Σταμ. Παπαμιχάλη, 6944 319818

Τη Δευτέρα 3η Οκτωβρίου 2016, στον

ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου της

Βούλας έλαβε χώρα, η εξόδιος Ακο-

λουθία του κεκοιμηθέντος Πατέρα Νε-

κταρίου και η σωρός του ετάφη στο

Κορωπί.

Παρόντες, όπως αρμόζει στο βαθμό

του Πατέρα Νεκταρίου, ο Σεβασμιότα-

τος Μητροπολίτης της Περιοχής μας

κκ. Παύλος,  ο Πανοσιολογιότατος και

Πρωτοπρεσβύτερος του ναού του

Αγίου Νεκταρίου της Βούλας, Πατέ-

ρας Σεραφείμ και 20 Ιερείς.

Επίσης, ο Αντιδήμαρχος Παν. Σωτηρό-

πουλος, τρία παλαιότερα, πολύ άξια

Μέλη, του Εκκλησιαστικού Συμβου-

λίου του Ναού, συγγενείς και δυστυ-

χώς ελάχιστοι ενορίτες.

Για όσους δεν γνωρίζουν, αλλά κυ-

ρίως γι’ αυτούς που ξέχασαν, ο Πατέ-

ρας Νεκτάριος υπηρέτησε πολλά

χρόνια στο Ναό του Αγίου Νεκταρίου

της Βούλας, και μάλιστα

κάτω από πενιχρότατες και αντίξοες

συνθήκες και, όπως πολύ σωστά, το-

νίσθηκε από τον Σεβασμιότατο Μη-

τροπολίτη της περιοχής μας κκ.

Παύλο, αλλά και τον Πρωτοπρεσβύ-

τερο του Ναού Αρχιμανδρίτη Σερα-

φείμ, ήταν αυτός, που πήρε την

πρωτοβουλία και βέβαια ξεκίνησε την

ανέγερση του σημερινού Ναού.

Η θητεία του Πατέρα Νεκταρίου, που

συγχρόνως ήταν και υψηλόβαθμος

Αξιωματούχος της Πολεμικής Αερο-

πορίας, περιορίστηκε στα στενά εκ-

κλησιαστικά πλαίσια, και έως τη

στιγμή που απεχώρησε, απέφυγε κάθε

κοσμικότητα  και εκδηλώσεις που

αφορούν στην, εκτός Ναού και Εκκλη-

σίας, κοινωνία.

Πλέον, ο Ναός,  ευρισκόμενος κάτω

από την Ιερατική καθοδήγηση του Πα-

νοσιολογιότατου Πατέρα Σεραφείμ

και μάλιστα σε καιρούς χαλεπούς, θα

πορευθεί στο Δρόμο που προβλέπει το

Ευαγγέλιο και χάραξέ ο Ιησούς Χρι-

στός.

Δημήτριος Π. Ηλιού

“Εκοιμήθη” o Ιερομόναχος Πατέρας Νεκτάριος

κατά κόσμον Νεκτάριος Σοφικήτης

Στα πλαίσια ενημέρωσης της Δημοτι-

κής Αρχής - δια του δημάρχου - γιατί

αποφάσισε να αποκτήσει η περιοχή

δικό της αποχετευτικό, πραγματοποι-

ήθηκε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση

την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στην Πα-

λαιά Φώκαια,  παρουσία του Δημάρχου

Σαρωνικού, Γιώργου Σωφρόνη.

Η εισαγωγική ομιλία έγινε από το Δή-

μαρχο Σαρωνικού, Γιώργο Σωφρόνη, ο

οποίος αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στην

υφιστάμενη κατάσταση, τονίζοντας

ότι η μη επίλυση του προβλήματος

υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και την

περιουσία των πολιτών, δημιουργεί

κινδύνους για το περιβάλλον και για

τη δημόσια υγεία.

Στη συνέχεια παρουσίασε αναλυτικά

τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν

διερευνηθεί στο παρελθόν, τεκμηριώ-

νοντας με στοιχεία τους λόγους για

τους οποίους οι λύσεις αυτές δεν είναι

εφικτές. 

Ακολούθως ανέλυσε την πρόταση του

Δήμου  Σαρωνικού για την κατασκευή

ΚΕΛ κλειστού τύπου, Πράσινου Ση-

μείου και Κέντρου Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης στη ΒΙΟΠΑ Καλυβίων. 

Μετά την εισήγηση του Δημάρχου

ακολούθησε συζήτηση με τους κατοί-

κους της Παλαιάς Φώκαιας, οι οποίοι

είχαν  ερωτήσεις πάνω στην πρόταση

του Δήμου, αλλά και προβληματι-

σμούς. Απαντώντας σε ερώτηση δη-

μότη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης του έργου, ο Γ. Σωφρόνης

ανέφερε ότι αναμένεται μέχρι το

τέλος του έτους η ανάθεση των απαι-

τούμενων μελετών από την ΕΥΔΑΠ,

ώστε στα μέσα του 2017 να έχουν

ολοκληρωθεί και να δρομολογηθεί η

κατασκευή του ΚΕΛ. Πρόσθεσε, μάλι-

στα, ότι «θα έχουμε και τότε την ευ-
καιρία να ελέγξουμε τις μελέτες και
να επιβεβαιώσουμε ότι το έργο θα κα-
τασκευαστεί σύμφωνα με τις αυστη-
ρές προδιαγραφές που έχουμε θέσει
και ότι θα αποφέρει τα αναμενόμενα
οφέλη για όλους τους Δημότες.»
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ανα-

φέρθηκε επίσης ότι εντός των ορίων

του Δήμου Σαρωνικού λειτουργούν

ήδη αρκετές ιδιωτικές εγκαταστάσεις

βιολογικού καθαρισμού, στις ξενοδο-

χειακές μονάδες αλλά και σε κατοι-

κίες, χωρίς να δημιουργείται κανένα

πρόβλημα για τους περιοίκους.

Η επόμενη ενημέρωση θα γίνει θα

γίνει στην Ανάβυσσο, την Παρασκευή

21 Οκτωβρίου, 7μ.μ. στο ΚΑΠΗ.     

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση 

για το αποχετευτικό στην Παλαιά Φώκαια
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Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Αττικής για την περίοδο 2015 - 2019, παρουσίασε ανα-

λυτικά, στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής

Περιφερειών της Βουλής, η Περιφερειάρχης Αττικής,

Ρένα Δούρου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτη Κουρουμπλή,

του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής  Ανασυγ-

κρότησης, Γιάννη Μπαλάφα και του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννη Τσιρώνη.

Η διαδικασία κράτησε πάνω από 6 ώρες. Και ήταν η μο-

ναδική Περιφερειάρχης που παρέθεσε τόσο αναλυτικά

στρατηγικό σχεδιασμό και απάντησε εξαντλητικά σε

όλες τις ερωτήσεις των βουλευτών μετά την εισήγησή

της.

Στην εισήγησή της, η Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως

το αναπτυξιακό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής, το

οποίο στηρίχθηκε στη διαβούλευση με φορείς και συλ-

λογικότητες των τοπικών κοινωνιών, στη διαφάνεια των

διαδικασιών και στην εξωστρέφεια, δίνει έμφαση στην

«κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανασυγκρό-

τηση με μοχλούς ανάπτυξης την πολιτιστική της ταυτό-

τητα, τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, την προστασία

της εργασίας, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Κεντρικό σημείο αναφοράς του σχεδιασμού είναι η

ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και η ενθάρ-

ρυνση της συμμετοχής τους στην ολοκληρωμένη και

ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής». Στην τοποθέτησή της

η Περιφερειάρχης αναφέρθηκε σε σειρά συγκεκριμένων

αναπτυξιακών δράσεων και έργων υποδομής (αντιπλημ-

μυρικά, κ.α.), προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνι-

κής πολιτικής, που υλοποιούνται από την Περιφέρεια. 

Αναφέρθηκε αναλυτικά στους πόρους χρηματοδότησης

- το ΠΕΠ Αττικής, το ΠΔΕ, τους ίδιους πόρους - του

στρατηγικού σχεδιασμού. 

Παράλληλα η Περιφερειάρχης περιέγραψε τις παρεμβά-

σεις της Περιφερειακής Αρχής για την οικοδόμηση ενός

νέου πρότυπου εξουσίας, επισημαίνοντας «συγκεκρι-

μένα βήματα» που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση

αυτή, όπως, η καταγραφή για πρώτη φορά των αρμοδιο-

τήτων της Περιφέρειας, η ομογενοποίηση των διοικητι-

κών πράξεων των Υπηρεσιών, η μείωση του επιπέδου

των υπογραφών ακόμη και σε μία για τις περιπτώσεις

που ο πολίτης πρέπει να εξυπηρετείται αυθημερόν, η κα-

τάρτιση της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πο-

λιτών, η μηδενική ανοχή που επιδεικνύει στους

επίορκους υπαλλήλους θέτοντάς τους αμέσως σε δια-

θεσιμότητα και παραπέμποντάς τους στη δικαιοσύνη. 

Ανέφερε αναλυτικότερα μεταξύ άλλων: «Η Αττική, με τη

βαρύνουσα θέση της στον αναπτυξιακό άξονα της χώρας,

τη συμβολή της στην εθνική οικονομία, την πληθυσμιακή

της σύνθεση, τη γεωγραφική της θέση, έχει επιλέξει να

δώσει τη μάχη της ανάπτυξης με όρους αλλαγής του υπο-

δείγματος άσκησης διοίκησης και όχι επιφανειακών, άνευ

ουσιαστικού περιεχομένου, εξαγγελιών. 

Σήμερα το ΠΕΠ Αττικής έχει προϋπολογισμό εξειδίκευ-
σης, δηλαδή ενεργοποίησης, που ανέρχεται στα

524.058.000€. Πρόκειται για ενεργοποίηση της τάξης

περίπου του 50%. Έχουν εκδοθεί 35 προσκλήσεις συνο-

λικού προϋπολογισμού 430.041.684€ και έχουν πραγμα-

τοποιηθεί 31 νέες εντάξεις συνολικού προϋπολογισμού

115.196.000€.

Με την ψήφιση της 2ης αναθεώρησης του ΠΕΕ στις

30.8.2016 έχουμε εντάξει 863 έργα συνολικού προϋπο-
λογισμού 1.154.206.699,73€. Από αυτά, 34 έργα έχουν

δημοπρατηθεί και 107 είναι εκτελούμενα.

Εκείνο που απαιτείται, προκειμένου η Αττική να ανταπο-

κριθεί στο ρόλο της και να μην ταλαιπωρούνται πολίτες

και επιχειρήσεις, είναι, στη βάση της αρχής της επικου-

ρικότητας, να υπάρξει ανακατανομή αρμοδιοτήτων
στην κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης των πο-
λεοδομικών ζητημάτων.
Κάθε προσπάθεια αναπτυξιακού σχεδιασμού, στήριξης

της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της έρευνας,

της προσέλκυσης επενδύσεων, είναι καταδικασμένη, αν

δε συνοδεύεται από ένα νέο πρότυπο οργάνωσης και

άσκησης Διοίκησης, χωρίς γραφειοκρατία, διαφθορά,

αδιαφάνεια».

Ολοκληρώνοντας σημείωσε ότι: «το 2016 είναι το

πρώτο οικονομικό έτος για το οποίο η ΠΑΤΤ θα δημοσι-

εύσει ισολογισμό ελεγμένο από ορκωτούς ελεγκτές.

Ανάμεσα στα ευρήματα είναι και η ύπαρξη τραπεζικού

λογαριασμού στο όνομα της ΠΑΤΤ, ο οποίος δεν ήταν

καταγεγραμμένος στις καταστάσεις μας και μέσω του

οποίου υπήρξαν συναλλαγές σε βάρος της ΠΑΤΤ στο

διάστημα 2006 -2013, διερευνώμενου ύψους 925.000

ευρώ. Έχουμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά και ήδη

του θέματος έχει επιληφθεί η Διεύθυνση Οικονομικής

Αστυνομίας».

Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφερειάρχης στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής 

Αρνητική εικόνα αποκόμισε ο

πρώην Περιφερειάρχης Γιάννης

Σγουρός από την παρουσία της

Περιφερειάρχου Ρένας Δούρου,

στην παρουσίαση του στρατηγι-

κού σχεδιασμού της στην Ειδική

Μόνιμη Επιτροπή των Περιφε-

ρειών της Βουλής, σημειώνοντας

ότι εκτέθηκε ανεπανόρθωτα.

Οπως τόνισε ο Γ. Σγουρός, σύμ-
φωνα με το αναρτηθέν πρό-
γραμμα, η κα Δούρου θα
παρουσίαζε στους βουλευτές τον
Στρατηγικό της Σχεδιασμό για την
Περιφέρεια Αττικής για την πε-
ρίοδο 2015-2019. Έκπληκτοι οι
βουλευτές άκουσαν αντί σχεδια-
σμού την κα Δούρου να το ρίχνει
στον… απολογισμό, αυτό-εκθει-
αζόμενη για όσα (δεν) έχει πετύ-
χει στα δύο χρόνια της θητείας
της.
Αφού λοιπόν κατά τα ειωθότα είπε
ότι, αν και παρέλαβε «καμένη γη»,
όλα πλέον πάνε ρολόι και αφού οι-
κειοποιήθηκε ό,τι είχαμε κάνει
εμείς, για την ανάπτυξη, για την

απορρόφηση πόρων, για το ΕΣΠΑ
έκλεισε την τοποθέτησή της,
χωρίς να μιλήσει καθόλου γι΄
αυτό για το οποίο εκλήθη. 
Η αιτία βεβαίως δεν είναι άλλη
από το γεγονός ότι ο πενταετής
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός της
Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται
ακόμη στα χαρτιά.

Αν και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί
μέχρι τον Ιούνιο του 2015, αυτή τη
στιγμή βρίσκεται στο πρώτο ακόμη
στάδιο του Στρατηγικού Σχεδια-
σμού.

Έπονται σύμφωνα με τη σχετική
Υπουργική Απόφαση το Επιχειρη-
σιακό Σχέδιο, το Πενταετές Πρό-
γραμμα Δράσεων και Οικονομικό
Πρόγραμμα, οι Δείκτες Παρακο-
λούθησης και Αξιολόγησης.
Έχουμε δηλαδή δρόμο ακόμα.
Ίσως εάν το υπουργείο Εσωτερι-
κών τροποποιήσει τον καταστα-
τικό χάρτη των αιρετών και κάνει
από πενταετή, δεκαετή τη θητεία
των αυτοδιοικητικών τότε η κα
Δούρου να προλάβει να ολοκλη-
ρώσει τον Σχεδιασμό της…

«Η Περιφέρεια Αττικής πορεύεται
χωρίς μακροπρόθεσμο σχέδιο,
χωρίς πρόγραμμα, χωρίς πυξίδα
αλλά με τη λογική του όσα πάνε
και όσα έρθουν. Είναι ανάγκη να
εκπονηθεί ολοκληρωμένος σχε-
διασμός γιατί όσο ο χρόνος περνά
ανεκμετάλλευτος, χάνονται ευκαι-
ρίες ανάπτυξης για την Αττική και
τους πολίτες της», κατέληξε ο

Γιάννης Σγουρός.

Σγουρός: «Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 
εκθέτει την Περιφέρεια»
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Ο Εργοτέλης υπήρξεν ο πρώτος  από την

Κρήτη  αρχαίος Ολυμπιονίκης, ο οποίος

όμως «έμελεν  ως το εικός “Ιμεραίος” εν
τοις αγώσι αναγορευθήσεσθαι». 

Ο Εργοτέλης λοιπόν  είχε γεννηθεί στην

Κνωσό  γύρω στα μέσα του 5ου προ Χρι-

στού αιώνα. Ο πατέρας του λεγόταν Φιλά-

νωρ και η μητέρα του Ευμολπία. 

Φαίνεται πως είχε ηγηθεί  δυναμικά  κά-

ποιου αντικαθεστωτικού   πολιτικού κόμμα-

τος kαι όταν τελικά ηττήθηκε, αναγκαστικά

γνώρισε την εξορία.   Κατέφυγε δε στην

Ιμέρα της Σικελίας, την οποία από τότε θε-

ωρούσε  και σαν θετή του πατρίδα. Εξ ού

και έκτοτε στους αθλητικούς αγώνες του

προσήρχετο με το όνομα Εργοτέλης ο Ιμε-

ραίος.   

Στην Ιμέρα  τύραννος τότε ήταν ο Ιέρων, ο

αδελφός τού Γέλωνα. Του  μεγάλου εκείνου

Γέλωνα  που το 480 π.Χ. την ίδια μάλιστα

χρονιά με την νίκη των Ελλήνων στη Σαλα-

μίνα, αυτός, είχε απωθήσει νικηφόρα τον

Καρχηδόνιο Αμίλκα όταν επεχείρησε να ει-

σβάλλει στη Σικελία και δι’ αυτής κατακτη-

τικά σε όλη την Ευρώπη.

Η Ιμέρα, εκείνη την  εποχή  βρισκόταν στην

ακμή της και είχε γίνει  ο πόλος έλξης σχε-

δόν ολόκληρου του πνευματικού  κόσμου,

που από παντού και ιδιαίτερα από την Ελ-

λάδα την κατέκλυζε.  Ενδεικτικά μεταξύ

των άλλων αναφέρονται τα ονόματα  Αι-

σχύλου, του Βακχύλου, Σιμωνίδη  Επιχάρ-

μου και Πινδάρου.    Με το δεδομένο πάλι

ότι ο Ιέρων ήταν και ένθερμος αθλητής και

μάλιστα Ολυμπιονίκης, η πόλη του, η Ιμέρα

για τον κάθε αθλητή ήταν ιδιαίτερα φιλική,

αλλά και  ερέθισμα προς μετοίκηση. 

Ο Ιέρων κοντά του είχε φέρει κα τον

Αστύλο τον  Κροτωνιάτη, τρεις φορές

Ολυμπιονίκη στον Δίαυλο και στον Οπλίτη

δρόμο.  

Στις δυό τελευταίες του  νικηφόρες συμμε-

τοχές στους Ολυμπιακούς αγώνες, για κά-

ποιους λόγους, είτε από ευγνωμοσύνη προς

τη χώρα που τον φιλοξενούσε,  ίσως δε  και

από  δωροδοκία  είχε προσέλθει με την

επωνυμία  Συρακούσιος αντί το Κροτωνιά-

της, πράξη που γι’ αυτόν είχε  ολέθριες συ-

νέπειες.

Οι Κροτωνιάτες, αυτό το θεώρησαν σαν πα-

τριωτική προσβολή, εθνική  απόρριψη  και

απαξίωση, εξοργίστηκαν και τον διέγραψαν

από τα μητρώα τους. Δήμευσαν την  όποια

περιουσία του στην πόλη του  Κρότωνα, ο

δε όχλος εκμανής πυρπόλησε το σπίτι του

και ό,τι απ’ αυτό απέμεινε, λειτούργησε σαν

φυλακές. 

Παρεπιπτόντως το αγώνισμα του “Οπλίτη

δρόμου” προϋπέθετε ο αθλητής να τρέχει

φορτωμένος με όλο του τον  βαρύ πολεμικό

εξοπλισμό.  

Δίαυλος δε δρόμος, ήταν το αγώνισμα δρό-

μου  ταχύτητας,  με  αντιστροφή διπλή στη

διαδρομή ενός στίβου  1200 ποδών η περί-

που 360 μέτρων.

Εντύπωση πάλι προκαλεί η λεπτομέρεια,

όπου η  ειδοποιός διαφορά της τεχνικής

των δρομέων  βλέπομε να απεικονίζεται   σε

αθλητικές παραστάσεις  αγγείων μελανό-

μορφων.  

Στο δρόμο ταχύτητος,  ο βηματισμός δεί-

χνεται να είναι ανοικτός σε διασκελισμό  και

με το σώμα σε κλίση ελαφρά προς τα εμ-

πρός, ενώ τα άνω άκρα  με τα χέρια, ολό-

κληρα  να έρχονται δυναμικά και ορμητικά

προς τα εμπρός  σε ενδεικτική ελεύθερη αι-

ώρηση.  Κατά το δυνατόν δε να είναι  και

οριζοντιωμένα   και με  τις παλάμες  και τα

δάχτυλα ανοικτά.  

Τουναντίον στους δρομείς αντοχής, ο δια-

σκελισμός  δίνεται  να είναι  μικρός και πε-

ριορισμένος με μικρή βηματική αιώρηση. 

Ο κορμός παρατηρείται να είναι ορθωμένος

στο ίσιο του,  και τα χέρια κρατημένα στο

ύψος της μέσης με την παλάμη και τα δά-

χτυλα κλεισμένα σε γροθιά. 

Ο Αστύλος στην Ιμέρα, γνώρισε τον Εργο-

τέλη, διείδε την ικανότητα που είχε να επι-

ταχύνει το τρέξιμό του μετά το 12ο στάδιο,

δηλαδή μετά τα 2300 μέτρα, τότε  που οι

συναθλητές του παρουσίαζαν τα πρώτα

ίχνη κούρασης και  κάμψης.  Τον πλησίασε,

τον έπεισε   και ανέλαβε  την προπόνησή

του για τον Δόλιχο δρόμο, έχοντας κοντά

του  πάντοτε και την αμέριστη βοήθεια του

Ιέρωνα.  

Για δε το αγώνισμα Δόλιχου δρόμου, εννο-

ούμε τον  δρόμο μεγάλης αντοχής, που σε

απόσταση  έφτανε συνήθως  στα 20 στάδια.   

Και η προπόνηση φαίνεται  πως άρχισε

μόλις πέντε ημέρες πριν από τον αγώνα. 

Ο Εργοτέλης αγωνίστηκε και ήρθε πρώτος

Ολυμπιονίκης κατά την 77η Ολυμπιάδα.

Αλλά και  κατά την 79η  έρχεται πάλι πρώ-

τος.

Και σε ανακεφαλαίωση ο Εργοτέλης  κατα-

γράφεται  συνολικά ως Ολυμπιονίκης στις

δύο Ολυμπιάδες 79η και 77η. Αργότερα δε

από δυο φορές νικητής  και πάντα στον δό-

λιχο, στα  Πύθια, Νέμεα και Ίσθμια. 

Και ο Πίνδαρος επιστρατεύεται από τον Ιέ-

ρωνα και τον υμνεί:  Η Ωδή που ακολουθεί

παρουσιάζεται  σε σταχυολόγηση και σε

μετάφραση ελεύθερη. Ο δε  Wilamovitz κλα-

σικός φιλόλογος στο πανεπιστήμιο του Βε-

ρολίνου  αιώνες αργότερα την χαρακτήρισε

σαν εξαίρετη και με βαθύ περιεχόμενο. 

Η  Πινδαρική αυτή Ωδή στην αρχή της, τηρεί

τον κανόνα της καθιερωμένης  θρησκευτι-

κής προσευχής και παράκλησης: 

«προς την Τύχη Σώτειρα, του Ελευθερίου
του Δία κόρη / δέομαι να προστατεύεις την
ένδοξη πόλη της Ιμέρας» 

Και ο ποιητής συνεχίζει βυθισμένος στον

παρακάτω  φιλοσοφικό στοχασμό:

«Οι ελπίδες των ανθρώπων, /  άλλοτε ανα-
πηδούν  και άλλοτε πέφτουν  προς τα κάτω
/ όταν τα είδωλα ορέγονται απατηλά και
πλάνα. /  Ο θνητός δεν προμαντεύει, δεν
μπορεί. /   Ο θεός δεν επιτρέπει σε κανένα
να γνωρίζει,/ τι πρόκειται στο μέλλον να
συμβεί./  Τυφλές του μέλλοντος οι ημέρες.
/  Πολλά είναι τα απροσδόκητα και τα απρό-
βλεπτα συχνά. /  Και αιφνίδια η χώρα τα πε-
ριζώνει /  κι άλλοτε πάλι  μέσα στων πικριών
το κύμα / μια ευτυχία απροσδοκήτως περι-
μένει/»   

Και μετά η φιλοσοφική κλίμακα  σε τόνο κα-

τεβαίνει και εστιάζεται   στο βιωματικό  του

Εργοτέλη: «Και συ υιέ του Φιλάνορα /
όμοια με τον πετεινό /  που αδιάκοπες
μάχες στην αυλή του δίνει /  η γρηγοράδα
των ποδιών σου, άγνωστη θα έμενε /  άν
από την Κνωσό /  η διχοστασία των συμπο-
λιτών σου, δεν σε απόδιωχνε.»      
Σε απότοκο συμπέρασμα «δεν θα ήσουνα

τίποτα, αν  ο εμφύλιος σπαραγμός της
χώρας σου δεν σε έδιωχνε  από αυτή».
«Ουδέν κακόν λοιπόν αμιγές καλού,» όπως

μας παρηγορούσαν από  παιδιά.  

Αλλά  μήπως  όμως η οικονομία της φύσης

άλλως δοκεί όταν συνεχώς δείχνει πως

«ουδέν καλόν  και  παντοτινόν.»  
Το παράδειγμα γίνεται σαφές και διαχρο-

νικά επιβεβαιώνεται  για το κατάντημα του

Ολυμπιονίκη  Σπύρο Λούη. 

Σε πρώτη φάση, τον Λούη κάποιοι μεταγε-

νέστεροι, ορμώμενοι από τοπικιστικό εγωι-

σμό, με άστοχα και αστεία επιχειρήματα

προσπάθησαν να αμαυρώσουν ανεπιτυχώς

τη νίκη του. 

Αλλά σε δεύτερη φάση, το τότε επίσημο

κράτος φρόντισε να δείξει μια εμπαθή προς

αυτόν αντιπαλότητα και  χωρίς ενδείξεις να

τον προφυλακίσει  για ένα χρόνο με το αι-

τιολογικό μιας παρανομίας η οποία ποτέ

δεν αποδείχθηκε αφού τελικά και χωρίς μά-

λιστα συγγνώμη ο Λούης αθωώθηκε.  

Και τελικά ο Ολυμπιονίκης,  που τόσο μας

τίμησε, να πεθάνει  στην ψάθα αγνοημένος

και πάμπτωχος.

Και να σκεφτεί κανείς, ότι αυτός ήταν  ο

άνθρωπος που με την ελληνική νίκη του,

σφράγισε  την αναβίωση των από τους βυ-

ζαντινούς   κατηργημένων  αρχαίων Ολυμ-

πιακών αγώνων.

Ακόμη ότι αυτός πάλι ήταν ο άνθρωπος που

απέσπασε και τον σεβασμό του Χίτλερ,

όταν με ειδική πρόσκληση τον έφερε  το

1936 στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου, να

φωτογραφηθεί μαζί του   και να του δώσει

το δικαίωμα με την ελληνική σημαία στο

χέρι να σταθεί μπροστάρης στην εναρκτή-

ρια τελετή.

Αλλά και να ήταν μοναχά αυτός ο Ολυμπιο-

νίκης, που   το χαμόγελο και τα ζήτω της

νίκης,  η αδυσώπητη μοίρα τα έσβησε στον

ποταμό της πικρίας; 

Φέρνω στο νου μου τον Εμιλ Ζάτοπεκ,

εκείνο  τον Τσεχοσλοβάκο “δρομέα ατμομη-

χανή” όπως τον αποκαλούσαν.  

Αντιγράφω από  την “Ελευθεροτυπία” της

Παρασκευής της 28 /7 / 2004:

«Εμιλ Ζάτοπεκ: 1948 Λονδίνο   στα 10.000
μέτρα 1ος, στα 5.000  2ος..     
1952 Ελσίνκι   στα 10.000 μέτρα 1ος,  στα
5000 μέτρα 1ος,  στο Μαραθώνιο 1ος.  
1956 Μελβούρνη στον Μαραθώνιο 6ος.
Αντιστάθηκε στην εισβολή του στρατού του
Συμφώνου της Βαρσοβίας, εκείνης της ονο-
μαστής  “Άνοιξης της Πράγας”. Με τις νίκες
του ο Ζατοπεκ,  από “υποδηματοποιός” είχε
φτάσει να  γίνει προφανώς και  κατ΄ απονο-
μήν αξιωματικός του στρατού και προοδευ-
τικά  συνταγματάρχης.   Υπερασπίστηκε την
ελευθερία της πατρίδας του  και γι΄ αυτό
από τους εισβολείς της  όταν επεβλήθηκαν
τιμωρήθηκε και καθαιρέθηκε.  Σε κατάληξη
δε  κατάντησε   ρακοσυλλέκτης και εργάτης
σε ορυχείο,» μαζί με όλα τα άλλα τα ωραία.

Η δόξα όπως βλέπομε, το πρώτο  βραβείο

της καλής τύχης, δεν  το χαίρεται  και δεν

το νέμεται εσαεί.

Ο Εργοτέλης  όμως  φαίνεται να αποτέλεσε

την εξαίρεση. Και αυτό με επιφύλαξη και

από όσα μπορούμε να ξέρομε για την λοιπή

ζωή του.  

Πάντως  ο Παυσανίας, όταν  κατά  την πε-

ριήγησή του έφτασε στην αρχαία Ολυμπία

έγραψε  στα “Ηλιακά” του  πως είχε δει

στημένο  στην ιερή Άλτη ανάμεσα στους

άλλους Ολυμπιονίκες και το άγαλμα  του

Ολυμπιονίκη Εργοτέλη. 

Στο βάθρο του μάλιστα μας λέγει να έχει

χαραγμένο ένα ενδεικτικό επίγραμμα.   

Επ’ αυτού δε, στην περιοδική  έκδοση των

“Κρητικών Χρονικών“ του 1953  αναφέρον-

ται,  πως η Γερμανική Αρχαιολογική Εταιρία

με τον καθηγητή  Kunze  είχε ανακαλύψει

σε σπασμένο βάθρο  την επιγραφή:

«Εργοτέλης μ ‘ανέθηκεν Φιλάνορος αγλαός
υιός Έλληνας  νικών  δόλιχον, δις Ολυμπιά-
δες, Πυθώ δις,  δις Ίσθμια, και Νέμεα  δις,
δια  Ιμέραν αθάνατον μναμάρετος έμμεναι».

Αυτό το παραπάνω της ανακάλυψης, το

βρήκα  να αναγράφεται  στη σχετική  εμπε-

ριστατωμένη μελέτη του  Στυλ. Καψωμένου

καθηγητού του πανεπιστημίου της Θεσσα-

λονίκης, και εγώ τουλάχιστον δεν έχω

καμιά δικαιολογία να αμφιβάλλω.   

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Αρχαίοι Κρήτες αθλητές
Συνέχεια τρίτη

Εργοτέλης  ο Ιμεραίος από την Κνωσό 

γράφει ο γιάννης κορναράκις τoυ μάνθου
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Κινδυνεύουμε από πυρηνικό
πόλεμο!!

Ο πυρηνικός αρμαγεδών είναι πολύ κοντά, διατυπώνει

εδώ και καιρό ο Δρ. Πωλ Κρεγκ Ρόμπερτς (Paul Craig

Roberts), πρώην Ρεπουμπλικάνος υπουργός επί Ρήγ-

καν, αλλά και ο  Ουΐλλιαμ Πέρρυ (William Perry), (30

Seconds To Midnight | Foreign Policy Journal), πρώην

υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, δηλώνει ότι  η ανθρωπό-

τητα είναι στα πρόθυρα της πυρηνικής καταστροφής.

Μια τέτοια καταστροφή μπορεί να προέλθει από την

εξωτερική και αμυντική πολιτική των νεοσυντηρητικών,

φιλοσιωνιστικών εγκεφάλων (όπως η Χίλλαρυ Κλίντον).

Μπορεί, όμως, να συμβεί και από ένα λάθος στα ηλε-

κτρονικά συστήματα έγκαιρης αναγνώρισης.

Ως πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ από το 1994 έως

το 1997, ο Πέρρυ ήταν από τους γνωρίζοντες “από τα

μέσα” τα μυστικά των πυρηνικών όπλων. Όπως ο ίδιος

αποκαλύπτει, από τύχη και μόνο ο κόσμος έχει αποφύ-

γει έναν παγκόσμιο πόλεμο, γι' αυτό τα πυρηνικά, αντί

να ενισχύουν την ασφάλειά μας, “τώρα την θέτουν σε
κίνδυνο”.

Στην πραγματικότητα,     Υπήρξαν πολυάριθμα περι-

στατικά που έφεραν τον κόσμο στα πρόθυρα της κατα-

στροφής, σημειώνει, όπως αυτό που ο πυρηνικός

Αρμαγεδώνας αποτράπηκε χάρη στον Ρώσσο διοικητή

υποβρυχίων Βασίλι Αρχίπωφ, ο οποίος ανακάλεσε την

εντολή πλήγματος με πυρηνική τορπίλλη κατά αμερικα-

νικού αντιτορπιλλικού (We May Be at a Greater Risk of

Nuclear Catastrophe Than During the Cold War).

Η Μ.Κ.Ο. “Αλληλεγγύη”  
και η ...μάσα

Η είδηση είναι ότι: «Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπονται με βούλευμα
του Συμβουλίου Εφετών, τέσσερις υπεύθυνοι της ΜΚΟ
”Αλληλεγγύη” της Εκκλησίας, της περιόδου 2005-
2006, σχετικά με την υπόθεση χρηματοδοτήσεων για
δράσεις που παρέμειναν ημιτελείς ή δεν πραγματοποι-
ήθηκαν καθόλου».
Η “Αλληλεγγύη” της Εκκλησίας, δηλαδή πήρε τα εκα-

τομμύρια για βοήθεια συνανθρώπων μας, αλλά τα

...έχασε στη διαδρομή. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε

ότι τα 5 εκατομμύρια ευρώ που πήρε δεν πήγαν στη

βοήθεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απ’ αυτά αγόρασε

371.093 κιλά κατεψυγμένων πουλερικών  τα οποία μετά

από έλεγχο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Πειραιά,

κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση!

Δηλαδή η Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) παίρνει

5,6 εκατ. ευρώ από το κράτος για πρόγραμμα επισίτι-

σης, αλλά πήγαν για σάπια κρέατα και σε τσέπες! 

Τώρα θα μου πείτε τί δουλειά έχει η εκκλησία με τις

ΜΚΟ; Αυτό είναι αλλού ...παπά ευαγγέλιο.

Τέτοια αλληλεγγύη από πατέρες της εκκλησίας! Εκτός

και αν αποδειχθούν αθώοι στο δικαστήριο. Δύσκολο!

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που έλαβε χώρα 40 χιλιό-

μετρα έξω από την Αθήνα, πριν 2.506 χρόνια, έμελλε

να σώσει από την υποδούλωση όχι μόνο την Ελλάδα,

αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη!

Στην παραλία του Μαραθώνα συγκεντρώθηκαν εννιά χι-

λιάδες  Αθηναίοι και χίλιοι Πλαταιείς, με δέκα στρατη-

γούς· έναν από κάθε αθηναϊκή φυλή, υπό την αιγίδα του

στρατηγού Μιλτιάδη και ύψωσαν τα ανδρεία κορμιά

τους, αψηφώντας τις ζωές τους, στήνοντας μια ζων-

τανή ασπίδα, ενάντια στην τεράστια περσική δύναμη

των χρυσοφόρων Μήδων!

Οι δυνάμεις των Περσών υπολογίστηκαν από τους ιστο-

ρικούς από 20.000 έως 100.000 πεζοί, 1000 ιππείς  και

κατ’ άλλη εκδοχή 10.000 ιππείς και 600 πλοία.

Η ημερομηνία στο αθηναϊκό ημερολόγιο ήταν 12 Σε-

πτεμβρίου, ενώ των Σπαρτιατών έδειχνε ένα μήνα πίσω,

γιατί είχαν 12 του Κάρνειου μήνα· δηλαδή του Αυγού-

στου.

Οι Σπαρτιάτες γιόρταζαν τη δεύτερη μεγάλη γιορτή των

Δωριέων, μετά τα Υακίνθια, η οποία γιορταζόταν μαζί

με τον Τρύγο. Διαρκούσε εννέα ημέρες· ήταν αφιερω-

μένη στον Απόλλωνα, λεγόταν “Κάρνεια” και κατά τη

διάρκεια της γιορτής απαγορευόταν οι νέοι να αναχω-

ρούν από την πόλη για οποιονδήποτε λόγο!

Ο Μιλτιάδης γνώριζε τις πολεμικές μεθόδους των Περσών,

γιατί παλαιότερα είχε πολεμήσει στις τάξεις του περσικού

στρατού. Μόλις πληροφορήθηκε από κάποιους Ίωνες, ότι

οι Πέρσες άρχισαν να αποσύρουν το ιππικό τους, αμέσως

έδωσε εντολή για επίθεση, χωρίς να περιμένει τους Σπαρ-

τιάτες που έφτασαν την επόμενη της μάχης.

Ο Μιλτιάδης ενίσχυσε τις πτέρυγες της παράταξης, εις

βάρος του κέντρου, επιτρέποντας την περικύκλωση της

περσικής στρατιάς, η οποία κατελήφθη από πανικό, που

τον απέδωσαν σαν βοήθεια του θεού Πάνα και γι’ αυτό

οι Αθηναίοι, για να τον ευχαριστήσουν του έφτιαξαν τέ-

μενος στα βόρεια της Ακρόπολης.

Η μάχη είχε μικρή διάρκεια, το αποτέλεσμα ήταν νικη-

φόρο για τους Έλληνες, με μικρές απώλειες σε σύγ-

κριση με τις μεγάλες απώλειες των αντιπάλων.

Πληροφορίες και συμβουλές στις περσικές δυνάμεις,

προκειμένου  να νικήσουν, έδινε ο τύραννος Ιππίας, γιος

του τύραννου Πεισίστρατου, με αντάλλαγμα να ξανα-

κυβερνήσει την Αθήνα, παρ’ ότι ήταν υπέργηρος και

μετά τη μάχη πέθανε, ίσως απ’ τη ...στενοχώρια του!

Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει χορτάσει από παλιούς και

σύγχρονους “Ιππίες”!...

Μεταξύ των ηρωικά πεσόντων Ελλήνων, ήταν και ο πο-

λέμαρχος Καλλίμαχος από τις Αφίδνες!

Πληροφορίες για τη μάχη του Μαραθώνα, μας δίνει ο

Πλάτωνας, ο Λυσίας, ο Παυσανίας και ο Πλούταρχος.

Ο μέγιστος ιστορικός Θουκυδίδης, αμφισβητεί το έργο

του Ηροδότου, καθώς και ο Πλούταρχος στο έργο του

“Περί Ηροδότου κακοήθειες”, αντίθετα με το Ρωμαίο Κι-

κέρωνα, που τον ονομάζει “πατέρα της ιστορίας”. Φυ-

σικά δεν αμφισβητείται το ταλέντο του Ηροδότου, αλλά

οι ανακρίβειες που γράφει.

Τη χαρμόσυνη είδηση της νίκης, μετέφερε ο αγγελιο-

φόρος - ημεροδρόμος Φειδιππίδης, ο οποίος φτάνοντας

στην Αθήνα, φώναξε το ιστορικό “Νενικήκαμεν” και

έπεσε νεκρός, σύμφωνα με όσα γράφει ο Φιλόστρατος.

Με ιερό σεβασμό φυλάει ο αιματοβαμμένος Τύμβος του

Μαραθώνα τα οστά των 192 Ελλήνων μαχητών, ενώ ο

ποιητής Σιμωνίδης ο Κείος, στην επιτύμβια στήλη

έγραψε: “Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι
χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν!”.
Οι Πέρσες όσα δεν κατάφεραν να κερδίσουν στα πεδία

των μαχών, τα κέρδισαν με δόλο και με αγορά συνειδή-

σεων, κατορθώνοντας να μπλέξουν τους Έλληνες σε

μακροχρόνιο εξαντλητικό εμφύλιο αλληλοσπαραγμό,

τον λεγόμενο Πελοποννησιακό πόλεμο!

Κάποιοι επιστημονικοί ισχυρισμοί αναφέρουν ότι στη

μάχη του Μαραθώνα, ίσως χρησιμοποιήθηκαν από τους

Έλληνες, μυστικά υπερό-

πλα, τα οποία έμοιαζαν με

πυροβόλα όπλα, από με-

ρικά σημάδια που παρατήρησαν και έγιναν εκείνη την

εποχή!

Ο μεγάλος Αθηναίος ποιητής Αισχύλος, ζήτησε να γρά-

ψουν στον επιτύμβιό του ότι πολέμησε στο Μαραθώνα,

σαν το σπουδαιότερο γεγονός της ζωής του, όταν πέ-

θανε στη Γέλα της Ιταλίας. 

Ο Μιλτιάδης είχε τάξει στην Άρτεμη να θυσιάσει τόσες

κατσίκες, αν νικούσαν, όσοι θα ήταν οι νεκροί εχθροί,

αλλά δεν βρέθηκαν 6.400 ζώα και κάθε χρόνο θυσίαζαν

από 50 μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός.

Το χάλκινο κράνος του ο Μιλτιάδης το αφιέρωσε στο

Δία και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο της αρχαίας

Ολυμπίας!

Η μοίρα όμως φύλαγε τραγικό τέλος για το μεγάλο

στρατηγό, γιατί ένα χρόνο αργότερα κατηγορήθηκε για

προδοσία, επειδή δεν νίκησε τους Πάριους τιμωρώντας

τους, γιατί δεν βοήθησαν στη μάχη του Μαραθώνα και

φυλακίστηκε· πέθανε δε στη φυλακή από γάγγραινα,

που του προκάλεσε ένα τραύμα στην Πάρο, ενώ το

βαρύ πρόστιμο που του επέβαλαν των 50 ταλάντων, το

πλήρωνε ο γιος του Κίμωνας!

Προς τιμήν του Φειδιππίδη, ο Γάλλος γλωσσολόγος και

ελληνιστής Michle Breal, πρότεινε στο φίλο του και

ιδρυτή της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων Πιερ

ντε Κουμπερτέν να καθιερωθεί από το 1896 το τρέξιμο

της Μαραθώνιας διαδρομής των 42.195 μ. σαν ένα από

τα Ολυμπιακά αθλήματα.

Σήμερα περισσότεροι από 800 μαραθώνιοι αγώνες διε-

ξάγονται σ’ όλο τον κόσμο κάθε χρόνο!

Αιωνία τιμή και δόξα στους αθάνατους ήρωες!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Εχω μία μεγάλη απορία: Ολόκληρη χώρα - οι ΗΠΑ -
με εκατομμύρια πολίτες, ανάμεσα σε έναν ΤΡΑΜΠ
ή μια ΚΛΙΝΤΟΝ είχε να επιλέξει για αρχηγός τους;;;

Πριν 2.506 χρόνια!
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Νέος γύρος παζαριών στη Λοζάνη

ΜΟΣΧΑ - ΔΑΜΑΣΚΟΣ - ΑΓΚΥΡΑ

Με φόντο την κλιμάκωση της κόντρας ανάμεσα σε Δύση -

Ρωσία για την προώθηση των μονοπωλιακών συμφερόντων

τους στη Συρία, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών

ανακοίνωσε   την πραγματοποίηση μίνι υπουργικής

συνόδου στη Λωζάνη της Ελβετίας το Σάββατο, 15

Οκτώβρη, μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ Τζον

Κέρι, Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και στη συνέχεια την πιθανή

συνάντησή τους με ομολόγους τους από τη Σαουδική

Αραβία, την Τουρκία, το Ιράν και ενδεχομένως το Κατάρ.

Βασικό θέμα στο τραπέζι των επικείμενων συνομιλιών θα

είναι (όπως υποστηρίζουν ρωσικές διπλωματικές πηγές) οι

προσπάθειες για την επίτευξη μίας εκεχειρίας στη Συρία...

Σύμφωνα με πληροφορίες ρωσικών ΜΜΕ, το υπουργείο

Εξωτερικών στη Μόσχα εκτιμούσε ως πιθανό ένα ψήφισμα

στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «αν η Δύση απόσχει
από προσπάθειες προπαγανδιστικού σόου». Οι ίδιες πηγές

ανέφεραν ως σημείο αναφοράς την πρόταση που έκανε την

περασμένη βδομάδα το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών,

να συνδυαστούν το γαλλικό και το ρωσικό σχέδιο

απόφασης στο ΣΑ του ΟΗΕ, ώστε να καταστεί εφικτή μία

παύση των εχθροπραξιών στο Χαλέπι.

Αργότερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι

Λαβρόφ, μιλώντας στο CNN εμφανίστηκε αισιόδοξος για

την πραγματοποίηση ενός νέου γύρου διαπραγμάτευσης

για εκεχειρία στο Χαλέπι «μεταξύ χωρών με επιρροή στον

πόλεμο της Συρίας»...

Η υπουργική συνάντηση στη Λωζάνη επιβεβαιώθηκε

αργότερα από τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ

ο εκπρόσωπος του απεσταλμένου του ΟΗΕ στη Συρία,

Στάφαν ντε Μιστούρα, επιβεβαίωσε ότι και αυτός

προσκλήθηκε να συμμετάσχει.

Πυρά Πούτιν κατά Ολάντ
Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, νωρίτερα

κατηγόρησε την κυβέρνηση του Γάλλου Προέδρου,

Φρανσουά Ολάντ, πως παίζει το ρόλο του «λαγού» των

ΗΠΑ στη Συρία, «κάνοντας τη βρώμικη δουλειά για τον
Πρόεδρο Ομπάμα».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών,

Μαρία Ζακχάροβα, επίσης απάντησε στις προκλητικές

δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Μπόρις

Τζόνσον, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία πως ευθύνεται για

το βομβαρδισμό κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία

στις 19/9 και προέτρεψε να γίνουν αντιρωσικές

διαδηλώσεις έξω από τη ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο.

«Φαίνεται πως ο Μπόρις Τζόνσον πέρασε από τα λόγια στα
έργα, κάνοντας χρήση όπλων κατά της Ρωσίας - ντροπή!»,
είπε η Ζακχάροβα. Επιπροσθέτως, ο εκπρόσωπος του

ρωσικού υπουργείου Αμυνας, Ιγκόρ Κονασένκοφ, σημείωσε

πως «στη Μόσχα έχουμε συνηθίσει στη ρωσοφοβική
υστερία μελών της βρετανικής ελίτ» και πως οι κατηγορίες

του Μπόρις Τζόνσον κατά της Ρωσίας «δεν είναι τίποτα
άλλο παρά “τρικυμία” μέσα σε ένα ποτήρι θολό λονδρέζικο
νερό...».

Συνεχίζεται η ιρακινο-

τουρκική κόντρα
Στο μεταξύ, ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης και στην

κόντρα Ιράκ - Τουρκίας με αφορμή την επικείμενη

επιχείρηση ανακατάληψης της Μοσούλης. Εκπρόσωπος

του ιρακινού στρατού επέμεινε πως στην επικείμενη

επιχείρηση στη Μοσούλη θα επιτραπεί «μόνον η είσοδος
ιρακινών ειδικών δυνάμεων, στρατιωτών, Κούρδων μαχητών

και σιιτικών πολιτοφυλακών... σε κανέναν άλλο».
Οι Τούρκοι επέμειναν ότι έχουν «κάθε δικαίωμα» να

συμμετάσχουν στην επιχείρηση για την «απελευθέρωση

της Μοσούλης» και πως επιβάλλεται να το κάνουν «για να
προστατεύσουν τα συμφέροντα της μειονότητας
Τουρκμάνων» που ζει στη Μοσούλη. Ο αντιπρόεδρος της

τουρκικής κυβέρνησης, Νουμάν Κουρτουλμούς, δήλωσε

πως τα τουρκικά στρατεύματα θα παραμείνουν στο

στρατόπεδο Μπασίκα στο βόρειο Ιράκ, μέχρις ότου να

απομακρυνθούν όλα τα μέλη του «Ισλαμικού Κράτους» από

τη γειτονική Μοσούλη. Επέμεινε έτσι ότι ο τουρκικός

στρατός θα συμμετάσχει στην επιχείρηση για την εκδίωξη

των τζιχαντιστών από τη Μοσούλη, με την προϋπόθεση ότι

δεν θα πάρει μέρος η πολιτοφυλακή των Κούρδων της

Συρίας, YPG, και πως η σύρραξη στη Συρία έχει φέρει όλο

τον κόσμο «στο χείλος ενός μεγάλου περιφερειακού ή
παγκόσμιου πολέμου».
Ρόλο στην ένταση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους δύο

εταίρους των ΗΠΑ πήρε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ,

σημειώνοντας ότι όλες οι διεθνείς δυνάμεις στο Ιράκ

«πρέπει να βρίσκονται στη χώρα σε συμφωνία και
συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση, υπό την αιγίδα του
διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού κατά του “Ισλαμικού
Κράτους”».
Τέλος, επανήλθε στο προσκήνιο η χρήση μη επανδρωμένων

μικρών αεροπλάνων (drones) από τους τζιχαντιστές.

Σε ρεπορτάζ της «Ουάσιγκτον Ποστ» και της «Λε Μοντ»

αναφέρεται ο θάνατος δύο Κούρδων του Ιράκ και ο

σοβαρός τραυματισμός δύο Γάλλων κομάντος από επίθεση

τζιχαντιστών με τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος στις 2

Οκτώβρη και η απόφαση του Πενταγώνου να εντείνει τις

έρευνες για τη δημιουργία πιο αποτελεσματικών όπλων

κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ( drones), που

χρησιμοποιούνται πλέον από στρατούς και ποικίλες

οργανώσεις στα πεδία των συγκρούσεων.

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Κάποτε στα χρόνια, που ο σταυρός

ήταν στην ταυτότητα, στην σημαία,

στα σχολεία, στους Δημόσιους Ορ-

γανισμούς και προπάντων στην καρ-

διά μας, κάποτε που οι Υπουργοί και

οι Πρωθυπουργοί ήταν βαφτισμένοι

Χριστιανοί Ορθόδοξοι από τον καιρό

της Φιλικής Εταιρίας για να φτιάξουν

ένα κράτος "με του Χριστού την
πίστη την Αγία", ξόδευαν ζωή και πε-

ριουσία και τα Θεοφάνεια δεν έπια-

ναν περιστέρια αντί για το σταυρό

για να στραβώσουν το λαό. Τώρα

στον καιρό της αθεΐας, της προδο-

σίας, του ανθελληνισμοού, τι ζητώ

εγώ και τι ονειρεύομαι!

Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν κά-

ποιος παράγων από το Πανεπιστήμιο

μού είπε να κατεβάσω την εικόνα του

Χριστού, που είχα στο γραφείο μου,

του είπα: "Μόνο πάνω από το πτώμα
μου θα περάσεις για ν' αγγίξεις την
εικόνα"  και να δείτε μετά μίσος

εναντίον μου!

Λοιπόν Έλληνες και Ελληνίδες

στους δύσκολους καιρούς που

ζούμε, ας σεβαστούμε τον σταυρό,

την θρησκεία, την πατρίδα μας, τα

έθιμά μας και προπάντων την Ιερά

Παράδοση και μην ακούτε κάποιους

"της" ...εκκλησίας. Ποιούς; Αυτούς

που κρύβουν τον σταυρό όταν επι-

σκέπτονται τους αλλόθρησκους. 

Θυμάμαι ότι όταν ζήτησα να βαφτίσω

ένα αγοράκι, που το είχαν τάξει στην

Παναγία και το είχαν απιθώσει στα

σκαλοπάτια της εικόνας, μου είπαν

ότι απαγορεύεται από την Ιερά Παρά-

δοση, γιατί προηγουμένως είχα βα-

φτίσει ένα κορίτσι,  και το βάφτισε η

μητέρα μου.

Παρευρέθηκα πρόσφατα σε βάφτιση,

όπου προέκυψε το ίδιο θέμα· ο υπο-

ψήφιος νονός να έχει ήδη βαφτίσει

αγοράκι και τώρα θα βάφτιζε κορι-

τσακι. Στο δισταγμό του υποψήφιου

νονού να βαφτίσει αυτός ή η μητέρα

του, ο ιερέας του είπε: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΥΤΟ. Ο

άγραφος νόμος είναι πιο ισχυρός

πάτερ.

Τα βαφτιστήρια που έχουν τον ίδιο

νονό θεωρούνται πνευματικά αδέλ-

φια και κάποτε διαλύθηκαν αρραβώ-

νες, γιατί οι παπάδες δεν

στεφάνωσαν δύο τέτοια πνευματικά

αδέλφια. Σε ακραία περίπτωση ένας

συγγραφέας (δεν θυμούμαι το όνομά

του) διηγείται ότι αυτοκτόνησαν δύο

ερωτευμένα πνευματικά αδέλφια

γιατί δεν μπορούσαν να στεφανω-

θούν. 

Επίσης μια ξεχασμένη όμορφη και

ιερή ίσως συνήθεια, το όνομα το

όριζε ο νονός, που βάφτιζε και έκανε

και τα έξοδα. Δεν αποφάσιζε μόνος

ο πατέρας και δεν το επέβαλε, προ-

πάντων όταν είχε πολλά παιδιά. 

Τώρα ρωτάω. Το έθιμο των δώρων

ισχύει; Γιατί δεν είναι γραμμένο που-

θενά. Να μεταλαμβάνει ο νονός το

μωρό τρεις φορές είναι γραμμένο

πουθενά; Ας το μεταλαμβάνει αυτός

που έδωσε το όνομα. 

Ας τα ισοπεδώσουμε όλα.

Βούλα Λαμπροπούλου
Ομότιμος Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ; ΕΞΩΡ.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»   ΒΟΥΛΑΣ 

Οι θέσεις μας για την παραχώρηση

των ακτών στο Δήμο

1) ΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

2)  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ

3)  Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

4)  ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ, ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΠΛΑΖ

5)  ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ – ΑΜΕΣΑ – ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΣΤΗΝ Β΄ ΠΛΑΖ

6)  ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ – ΣΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ –

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

7)  ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ,  ΗΠΙΑ ΑΘΛΗΣΗ,

τένις,  κλπ., ΗΠΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ,  ΜΙΚΡΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ,  ΞΥ-

ΛΙΝΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΙΚ-ΝΙΚ ΑΠΟ ΚΟΛΥΜ-

ΒΗΤΕΣ, ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.

8)  ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.

9)  ΚΑΜΙΑ ΟΛΟΝΥΧΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Οριστική τοποθέτηση θα έχουμε μετά την παρουσίαση

των προτάσεων και του τεχνικού σχεδίου για τις παρα-

λίες του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Tα ΚΑΠΗ των 3Β γιόρτασαν

την Ημέρα της 3ης Ηλικίας

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποι-

ήθηκε η εκδήλωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για τον εορτα-

σμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων 3ης Ηλικίας,

το Σάββατο 1η Οκτωβρίου, σε ταβέρνα της Βάρης.

Η ψυχολόγος του Δήμου, Γεωργία Μάλεση μίλησε

στα μέλη για τη συμβολή και το ρόλο των ατόμων

3ης ηλικίας μέσα στην οικογένεια. Τα μέλη των

τριών ΚΑΠΗ πέρασαν ένα όμορφο μεσημέρι με πολύ

καλό φαγητό, κέφι, γλέντι και χορό.

«Στα ίχνη των ορυχείων της Αττικής» μια ενημερωτική ημε-

ρίδα για τα μεταλλεία και λιγνιτωρυχεία Αττικής διοργανώθηκε

την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στην Κοινότητα Γραμματικού από το

Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα και το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης

και Πολιτισμού.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττι-

κής Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος αναφέρθηκε στο μάρμαρο της

Αττικής και το συνέδεσε με τα πολιτιστικά σημεία-αρχαιολο-

γικούς χώρους που έχει χρησιμοποιηθεί και αξιοποιηθεί στον

πολιτισμό της Ελλάδας δηλώνοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής

είναι στη διάθεση των διοργανωτών για την υλοποίηση

προγράμματος ανάδειξης των ορυχείων της περιοχής, στο

πλαίσιο της προσπάθειας που επιχειρεί για την ανάδειξη της

πολιτιστικής κληρονομιάς και των χώρων τουριστικού

ενδιαφέροντος της Αττικής. 

Η Δήμητρα  Λαμπαρού, αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού

του Μαραθώνα αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η  ημε-

ρίδα για τους κατοίκους της περιοχής και ιδιαίτερα για την νέα

γενιά και τέλος, ενώ η Βάσω Κιούση διευθύντρια του ΕΚΤ&Π

η οποία αναφέρθηκε στο δίκτυο ερευνητών των ορυχείων σε

πανελλήνια κλίμακα που έχει δημιουργήσει το ΕΚΤ&Π, ώστε

να δοθεί έμφαση και να αξιοποιηθούν τα ορυχεία ως βιομηχα-

νικά μνημεία και να γίνουν γνωστά στη νέα γενιά μέσω εκπαι-

δευτικών προγραμμάτων τονίζοντας ότι «η παράδοση είναι

πηγή γνώσεων, αρχών και αξιών  από το παρελθόν για μια

σωστή πορεία στο μέλλον».

Ο Δημήτρης Μακρής, συγγραφέας και ερευνητής τοπικής

ιστορίας Ραφήνας- Πικερμίου παρουσίασε γενικά τα ορυχεία

(μεταλλεία και λιγνιτωρυχεία) της Αττικής και ιδιαίτερα τα λι-

γνιτωρυχεία  Διασταύρωσης Ραφήνας τις  εγκαταστάσεις, την

περίοδο έναρξης της εξόρυξης και τους λόγους που σταμά-

τησε η εκμετάλλευση τους, τις συνθήκες εργασίας αλλά και

τα προβλήματα υγείας που εδημιουργούντο απ΄αυτές.

Ο Δημήτρης Λουκάς, πρόεδρος της Εταιρίας Ορυκτοφίλων

Καμάριζας και εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Λαυρεω-

τικής ταξίδεψε στον χρόνο μιλώντας για τα μεταλλεία της αρ-

χαίας Μαρώνειας, την επαναλειτουργία των μεταλλείων το

1860, την ιστορία τους και τον συσχετισμό με την οικονομία

γενικότερα της Ελλάδας. Τέλος κάλεσε  το κοινό να επισκε-

φθεί το Ορυκτολογικό Μουσείο Καμάριζας  για να μυηθεί στη

μαγεία των ορυκτών, από τα οποία είχε φέρει μαζί του μια

μικρή συλλογή, αλλά και αρκετά κομμάτια από την προσωπική

συλλογή του συλλέκτη Βασίλη Στεργίου.

Ο Κώστας Χαλέμος, δημοσιογράφος και συγγραφέας παρου-

σίασε την ζωή των ανθρακωρύχων της Καλογρέζας στα 20

χρόνια λειτουργίας του (1940-1958), τους αγώνες τους για

επιβίωση αλλά και τις απεργίες που εκείνη την εποχή συγκλό-

νισαν την κοινή γνώμη.

Τέλος, η Ζωή Γκοσμά- Καζαζάκη ( D.E.A Ιστορίας-Λαογρα-

φίας-ParisIΣορβόνης), επίτιμη γενική διευθύντρια του Υπ. Πο-

λιτισμού αναφέρθηκε στην ιστορία των μεταλλείων σιδήρου

Γραμματικού στις οικονομικές παραμέτρους και τις κοινωνικές

επιπτώσεις της λειτουργίας τους στην περιοχή.

Παράλληλα με τις ομιλίες στο χώρο υπήρχαν εκθέσεις φωτο-

γραφιών από τα Μεταλλεία Λαυρίου και Καμάριζας, τα Λιγνι-

τωρυχεία Διασταύρωσης Ραφήνας και τα Μεταλλεία

Γραμματικού από το αρχείο του φωτογράφου-σπηλαιολόγου

Βασίλη Βασάλου, έκθεση εργαλείων-αντικειμένων καθημερι-

νής χρήσης Λιγνιτωρυχείων Διασταύρωσης Ραφήνας και μια

μικρή  έκθεση ορυκτών από το Ορυκτολογικό Μουσείο Καμά-

ριζας και την προσωπική συλλογή του Βασίλη Στεργίου κατοί-

κου Καμάριζας.

Το κλείσιμο της ημερίδας έγινε  με θεματικά τραγούδια από

χορωδία «Φειδιππίδης» του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Νέος

Φειδιππίδης».

«Στα ίχνη των ορυχείων της Αττικής»

Στην απελευθέρωση 14 άγριων πτη-

νών, που μετά από τραυματισμούς,

θεραπεύτηκαν στο Ελληνικό Κέντρο

Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ)

της Αίγινας, συμμετείχε την Κυριακή

9 Οκτωβρίου 2016 ο Δημοσθένης

Δόγκας, δημοτικός σύμβουλος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, επικε-

φαλής της παράταξης “Δημοτική

Βούληση”, και πολιτευτής της περι-

φέρειας Αττικής. 

Η απελευθέρωση των πτηνών έγινε

σε διάφορα σημεία του Ταΰγετου. Η

δράση έγινε με τη συνδρομή του

Δήμου Σπάρτης, της Διεύθυνσης

Δασών Σπάρτης και του Φιλοζωικού

και Πολιτιστικού Συλλόγου Σπάρτης.

Στη δράση συμμετείχαν μεταξύ

άλλων η Δέσποινα Χατζηνικολάου

εκπροσωπώντας το ΕΚΠΑΖ και ο αν-

τιδήμαρχος Σπάρτης, κ. Αργυρόπου-

λος. Τα πουλιά που επανεντάχθηκαν

στο φυσικό τους περιβάλλον μετά

από τη θεραπεία που ακολουθήθηκε

στο ΕΚΠΑΖ στην Αίγινα, ήταν ένας

φιδαετός, 3 μπούφοι, 5 γερακίνες

και 5 ασημόγλαροι. 

Μετά την απελευθέρωση, ο Δημο-

σθένης Δόγκας δήλωσε: “Είμαι ιδιαί-
τερα χαρούμενος για τη σημερινή

μέρα, όπως άλλωστε και σε κάθε
ανάλογη δράση που συμμετέχουμε.
Οι απελευθερώσεις θεραπευμένων
πτηνών και άλλων άγριων ζώων
είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι ο
άνθρωπος μπορεί να διορθώσει τα
λάθη του απέναντι στη φύση. Είμαι
ταυτόχρονα περήφανος που στη-
ρίζω στο σπουδαίο αυτό έργο το

ΕΚΠΑΖ και καλώ όλους τους συμπο-
λίτες μας να συνδράμουν στο έργο
του. Η οικολογική ισορροπία δεν

είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι
κομμάτι του πολιτισμού μας, του
πλούτου της χώρας μας, είναι κομ-
μάτι του εαυτού μας”. 

Στη φωτογραφία διακρίνονται: ο Δη-

μοσθένης Δόγκας, η Δέσποινα Χα-

τζηνικολάου και ο Αντιδήμαρχος

Σπάρτης, κ. Αργυρόπουλος. 

“Στηρίζουμε το ΕΚΠΑΖ, διαφυλάσσουμε
την οικολογική ισορροπία”



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                            15  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Πανηγυρικός αγιασμός στο Σύνδεσμο Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων “Ρόβας”

Ο αντιπρόεδρος της Πανειπηρωτικής Ομοσπονδίας Κ. Κονής, ο επίτιμος

πρόεδρος του Ρόβα, Β. Βενέτης, ο πρόεδρος Π. Θανόπουλος, ο αρχιμαν-

δρίτης κ. Σεραφείμ και ο πατέρας Κωνσταντίνος από το Ασκληπιείο.

Η ζωντανή ορχήστρα  “Λαλητάδες” και αριστερά ο πρώτος
πρόεδρος του “Ρόβα” Δ. Μίτσης.

O χορός φούντωσε ακούγοντας τα παραδοσιακά ηπειρώτικα τρα-
γούδια.

Ενα εξαιρετικό νέο ξεκίνημα έκαναν οι Ηπει-

ρώτες των Νοτίων Προαστίων “Ο Ρόβας”  στα

νέα τους γραφεία (Μ. Ασίας 3 στη Βούλα),

την περασμένη Κυριακή 9 Οκτωβρίου.

Μία άρτια οργανωμένη εκδήλωση που ξεκί-

νησε με τον αγιασμό, ακολούθησε κέρασμα

με πολλά εδέσματα που πρόσφεραν επαγ-

γελματίες Ηπειρώτες της περιοχής και στη

συνέχεια η ζωντανή ορχήστρα “Λαλητάδες”

έπαιξε παραδοσιακά τραγούδια της Ηπείρου. 

Η μουσική άγγιξε το ηπειρώτικο συναίσθημα

και δεν άργησε να στηθεί τρικούβερτος

χορός.

Ο χώρος εξαιρετικά διαμορφωμένος, πολύς

ο κόσμος, δεν κατάφερε να μπει όλος μέσα

στις αίθουσες.

Ο πρόεδρος του “Ρόβα”, γνωστός ενεργός

πολίτης της περιοχής, Πέτρος Θανόπουλος,

μετά τον αγιασμό, χαιρέτισε με ολιγόλεπτη

αλλά μεστή ομιλία, λέγοντας: «Εκ μέρους
του Δ.Σ. του “Συνδέσμου Ηπειρωτών Νοτίων
Προαστίων “Ο Ρόβας”, σας ευχαριστώ για την παρουσία του
νέου μας γραφείου και για τα ευγενικά αισθήματα που τρέ-
φερε για την Ήπειρο. Την Ήπειρο που ο Αριστοτέλης πριν
2300 χρόνια αποκάλεσε “Ελλάδα την αρχαία”. Την Ήπειρο
που γέννησε τους Γραικούς μετονομασθέντες σε “Έλλη-
νες”. Την Ήπειρο που Κλαύδιος Πτολεμαίος ανέφερε ως
“Αρχέγονος Ελλάς Ήπειρος”.
Την Ήπειρο που από τους ιερείς του Μαντείου της Δωδώ-
νης “Σελλούς” προέκυψε το όνομα “Ελλάς”. Την Ήπειρο που
αποτέλεσε μια πρώτη εστία των Ιώνων και των Δωριέων.
Την Ήπειρο που εγέννησε τους “εθνικούς ευεργέτες”, που
είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες του έθνους.
Οι πλούσιες δωρεές τους υπήρξαν καταλυτικές για τη μόρ-
φωση, τον πολιτισμό, τη διαπαιδαγώγηση, την ανόρθωση
σε μια εποχή που ο αναλφαβιτισμός στην κυρίως Ελλάδα
ήταν 95% του πληθυσμού. Στην εποχή που το Κολωνάκι
ήταν κατσικάδικο.

Ήταν τροφοδότες και προάγ-
γελοι της νεοελληνικής μας
αναγέννησης!
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, Το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Η Ακαδημία Αθηνών, Το
Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό
Στάδιο, Το Ζάππειο Μέγαρο,
Η Μητρόπολη Αθηνών, Το
Αστεροσκοπείο Αθηνών, Η
Εθνική Τράπεζα, Η Γενάδιος
Βιβλιοθήκη, Η Ριζάρειος Εκ-
κλησιαστική Σχολή, Το Νοσο-

κομείο Ευαγγελισμός, Το γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, Το
Τοσίτσειο, Το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο, Το Θωρηκτό Αβέ-
ρωφ, Τη Σχολή των Ευελπίδων, Το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο. Αυτές είναι κάποιες από τις 3.962 δωρεές και
κληροδοτήματα που εδώρησαν στην Αθήνα για την κάλυψη
εθνικών αναγκών. Έδωσαν μεγάλη σημασία στην διάδοση
της παιδείας στην Ελλάδα.
Μεγάλες δωρεές συγκράτησαν για πολλά χρόνια φιλαν-
θρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και σε όλες τις παροικίες Ελλήνων στην Ευρώπη και
στην Αίγυπτο για να διατηρηθεί η “Εθνική Συνείδηση”.

Σκοπός της λειτουργίας του γραφείου μας είναι να αναδεί-
ξει αυτές τις αιώνιες αξίες, της προσφοράς προς την πα-
τρίδα.
Είναι ανάγκη σήμερα στις δύσκολες στιγμές που περνάμε
να δώσομε θάρρος, όνειρα και όραμα στους νέους, προβάλ-
λοντας την φιλοπατρία και την προσφορά που εδίδαξαν οι
Ηπειρώτες Ευεργέτες, που ενήργησαν ως Πανέλληνες και
όχι ως τοπικιστές κάνοντας δωρεές μόνο στην Ήπειρο.
Στην Ήπειρο που η αδιαφορία των ιθυνόντων την κατέ-
στησε την πτωχότερη επαρχία της Ευρώπης!
Οι νέοι μας πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχει και ένας
άλλος τρόπος σκέψης και δράσης, αυτός της προσφοράς
και όχι του άκρατου εγωισμού που είχε σαν συνέπεια την
πτώχευση της πατρίδας μας.
Αυτός είναι ο σκοπός που θα υπηρετήσει αυτό το γραφείο
μαζί με την παραδοσιακή μουσική μας, που κατά δημοσί-
ευμα της εφημερίδας “New York Times” των ΗΠΑ ανήκει
στις σαγηνευτικότερες παραδοσιακές μουσικές του κό-
σμου.

Κλείνοντας, ευχαριστώ και εκ μέρους του Δι-
οικητικού μας Συμβουλίου όλους τους χορη-
γούς, που μας πρόσφεραν πολλά και πλούσια
δώρα».

Την εκδήλωση χαιρέτισαν  επίσης ο επίτιμος

πρόεδρος του “Ρόβα” Βασίλης Βενέτης και ο

αντιπρόεδρος της Πανειπηρωτικής Συνομο-

σπονδίας Ελλάδας Κώστας Κονής.

H πλειοψηφούσα δημοτική αρχή παντελώς

απούσα.

Παρών στην εκδήλωση η βουλευτής Γεωργία

Μαρτίνου, ο επικεφαλής της “Δημοτικής

Βούλησης” Δημοσθένης Δόγκας, οι δημοτι-

κοί σύμβουλοι Δημ. Κιούκης,  Μαρία Σίνα, Δ.

Μπελετσιώτης.

Αννα Μπουζιάνη
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ

ΑΝΤΙ-ΚΛΑΣΣΙΚΗ

ΕΝΩ Σ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ

ΕΙΝΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗ!

«Ἐγώ θαρρῶ πώς ἀπό τήν ἐκπαίδευψή μας ἀδύνατο ἡ
Ἀρχαία νά λείψῃ ποτέ».

(Γιάννης Ψυχάρης, 1854-1929, Ρόδα και Μήλα, ΙΙΙ, σ. 248)

«Η θητεία μου στην Ελληνική Γλώσσα υπήρξε η σπου-
δαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στη Γλώσσα αυτή
υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία μεταξύ της λέξεως
και του εννοιολογικού της περιεχομένου».
(Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, 1901-1976, Γερμανός Φυσικός, θεμελιωτής

της Κβαντομηχανικής)

«Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα είχε ανωτερότητα και εξακο-
λουθεί να έχει απέναντι σ’ όλες τις νεώτερες γλώσσες και,
γιατί όχι, απέναντι σ’ όλες τις λατινικές, γερμανικές ή σλα-
βικές. Αυτό το εργαλείο είναι το καλύτερο πνευματικό ερ-
γαλείο που σφυρηλάτησε ποτέ η ανθρώπινη νόησις»
(Μάικλ Βέντρις, 1922-1956, Άγγλος αρχιτέκτονας που αποκρυπτο-

γράφησε τη Γραμμική Γραφή Β’-Μυκηναϊκή)

«Για τους Έλληνες η ύψιστη προίκα τους είναι η Γλώσσα
τους, στην οποία η παρουσία ως τοιαύτη φθάνει στην εκ-
κάλυψη και στην κάλυψη. Όποιος δεν μπορεί να δει τη
δωρεά ενός τέτοιου δώρου προς τον άνθρωπο και όποιος
δεν μπορεί ν’ αντιληφθεί τον προορισμό ενός τέτοιου πε-
περωμένου, καθόλου δεν θ’ αντιληφθεί τον λόγο περί του
προορισμού του, είναι όπως ο φυσικός τυφλός που δεν
μπορεί ν’ αντιληφθεί τί είναι το φως και το χρώμα.

Τα Αρχαία Ελληνικά δεν είναι μία Γλώσσα, 
αλλά Η ΓΛΩΣΣΑ»

(Μάρτιν Χάιντεγκερ, 1889-1976, Γερμανός φιλόσοφος)

«Μάχεσθαι χρή τόν δῆμον ὑπέρ τοῦ νόμου* ὅκωσπερ τεί-
χεος»

(Ηράκλειτος, 535-475,  Fragment 44,1)

(= ο λαός πρέπει να αγωνίζεται για την υπεράσπιση των

νόμων, όπως ακριβώς για τα τείχη του)

* σχόλιο: Εμείς αλλάξαμε τον εμπρόθετο προσδιορισμό

“ὑπέρ τοῦ νόμου” σε “ὑπέρ τῆς Γλώσσης”, για να δεί-

ξουμε την σημασία του αγώνα ενός λαού με αυταπάρνηση

για τη Γλώσσα του, που αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της

ύπαρξης ενός έθνους. Δυστυχώς, σήμερα οι διάφοροι

σύλλογοι, ενώσεις, εταιρείες φιλολόγων, οι συνδικαλιστι-

κές οργανώσεις και τα πανεπιστήμια αρκέστηκαν μόνο σε

απλές έγγραφες διαμαρτυρίες ή σε έκτακτα συνέδρια και

ημερίδες “αβρόχοις ποσίν”. Σας ενημερώνουμε ότι Γάλ-

λοι καθηγητές και μαθητές τον Μάιο του 2016 κατέβηκαν

στους δρόμους με 24ωρη απεργία διαμαρτυρόμενοι ενάν-

τια στις προτεινόμενες αλλαγές στην Παιδεία, αντιδρών-

τας δυναμικά στην αντικατάσταση των Αρχαίων

Ελληνικών και των Λατινικών με το μάθημα επιλογής

“Γλώσσες και πολιτισμοί της αρχαιότητας” με σύνθημα

«Touche pas a mon Latin et a mon Grec!” (Μην αγγίζετε

τα λατινικά μου και τα ελληνικά μου)!

Σας πληροφορούμε πως τα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατι-

νικά είναι ενταγμένα κανονικά στο ημερήσιο πρόγραμμα

του Γυμνασίου και η διδασκαλία τους διαδραματίζει πρω-

ταρχικό ρόλο  στη  Γαλλική εκπαίδευση.

Τελικά στη Γαλλία εννιά  στα δέκα Γυμνάσια της χώρας

επέλεξαν την εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών ενώ

στην Ελλάδα υπεδέχθησαν ασμένως και “ελαφρά τη καρ-

δία” την υποβάθμιση των Αρχαίων Ελληνικών!

«Ο Δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη
του θα γίνει διπλά σκλάβος ή θα καταντήσει ένας ψυχικά
ανάπηρος άνθρωπος, ανίκανος να μορφώσει άλλους».
(Δημήτρης Γληνός, 1882-1943, εκπαιδευτικός, παιδαγωγός, πολιτι-

κός, πρωτεργάτης της γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης).

«Δάσκαλος γίνε, αλήθεια αν ήρωας είσαι. Σε μια Βαβέλ
δεμένους μάς κρατάνε κακά στοιχειά· το μάγεμά τους
λύσε και στα χείλια οι καρδιές μας πάλε ας πάνε».
(Κωστής Παλαμάς, 1859-1943, “Πολεμάς να στυλώσης, κυβερ-

νήτη...”. Ποίημα από τα Σατιρικά Γυμνάσματα, 1912)

Απηνής Διωγμός της Κλασσικής Παιδείας

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα,

τη χώρα που γέννησε τους Αρχαίους Έλληνες

Κλασσικούς Συγγραφείς και δίδαξε την ανθρωπότητα

τις ανθρωπιστικές αξίες.

«Φίλια» πυρά από τον Υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη

Μετά τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των Αρχαίων Ελ-

ληνικών στο Γυμνάσιο, με εγκύκλιο για το σχολικό έτος

2016-2017 από (3) σε (2), ασφαλώς προοιωνίζεται και η

μελλοντική μείωση ωρών στο Λύκειο.

Μετά την υποβάθμιση του μαθήματος των Αρχαίων Ελλη-

νικών (Α.Ε.) μη συμπεριλαμβανομένου στα (4) “βασικά μα-

θήματα”, που είναι και τα μόνα γραπτώς εξεταζόμενα

[Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Μαθηματικά και Φυσική] και τα

μόνο που παρακολουθούν και διαβάζουν οι μαθητές, τα υπό-

λοιπα τα θεωρούν “πάρεργα”, “ώρες του παιδιού”, συμπλη-

ρώματα του ωρολογίου εβδομαδιαίου προγράμματος.

Έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα η πλήρης απαξίωσή

τους, αφού οι μαθητές μπορεί να προβιβάζονται με 5, 6,

7, σ’ αυτά τα μαθήματα με συνοπτικές απλουστευτικές

διαδικασίες, χωρίς ιδιαίτερο κόπο και μεγάλη προσπάθεια

εφαρμόζοντας την αρχή της “ήσσονος προσπαθείας” για

να είναι το Υπ. παιδείας αρεστό στους ψηφοφόρους του.

Το βασικό κίνητρο και στόχος είναι να προβιβάζεται ο μα-

θητής και όχι τόσο να προάγεται, γιατί η προαγωγή, η διά-

κριση, η αριστεία δημιουργεί στους μαθητές περιττό

άγχος και αθέμιτο ανταγωνισμό, ενώ με τον προβιβασμό

προωθείται στην επόμενη τάξη με ευνοϊκά, “πελατειακά”

κριτήρια!!!

Το ζητούμενο δεν είναι ποσοτικό αλλά ποιοτικό. Το ση-

μαντικό δεν είναι πόσες ώρες Αρχαία Ελληνικά, ποιες πε-

ριόδους της Ιστορίας, πόσες ώρες Νεοελληνικής

Λογοτεχνίας θα διδάσκεται ο μαθητής αλλά το ΠΩΣ; Θα

μαθαίνει αυτό που διδάσκεται.

Αυτό που ενδιαφέρει τους αρμόδιους φορείς δεν είναι να

δημιουργήσει στους νέους εθνική συνείδηση (ΕΘΝΙ-

ΣΜΟΣ) αλλά ιστορική τοιαύτη (ΙΣΤΟΡΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΟ-

ΚΡΑΤΙΑ) ή άλλως μια “διεθνιστική” ιδεολογία/αντίληψη,

προσέγγιση της ιστορίας.

Δεν γνωρίζω πώς θα ονομάζεται στο μέλλον ο εθνικός

ύμνος, η εθνική αντίσταση, η εθνική μειονότητα, το

εθνικό κράτος, η εθνική ομάδα κ.λπ. με ποιον επιθετικό

προσδιορισμό θα συνεκφέρονται ή θα παραμένουν απροσ-

διόριστα, όπως τα Υπουργεία Εθνικής Αμύνης και Εθνικής

Παιδείας που τους αφαίρεσαν για ιδεολογικούς / ιδεολη-

πτικούς λόγους τον προσδιορισμό Εθνικής.

Αν και το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης μάς το θυμίζει ακόμη

ο σταθμός του μετρό «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ».

Η αριστερολογούσα σπουδαιοφανής μεταρρυθμισολάγνα

πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με βήματα σταθερά

αλλά συστηματικά, μεθοδικά και προγραμματισμένα συμ-

βάλλει στην πλήρη αποσάθρωση των θεμελίων της κοινω-

νίας αποσυνθέτοντας κάθε συνεκτικό ιστό της (γλώσσα -

πίστη - ιστορία - παράδοση - ήθη/έθιμα -πολιτισμό).

Η Ελλάδα που ‘χει στηρίξει την ύπαρξή της στο σύγχρονο

κόσμο, στη σχέση της με την αρχαιότητα, την αξιοπρέπειά

της στη μακραίωνη ιστορία της δεν έχει ανακαλύψει

ακόμα τον κατάλληλο τρόπο για να διδάσκει αυτή την αρ-

χαιότητα στο σχολείο.

Μιλάμε Ελληνικά, την αρχαιότερη γλώσσα του Δυτικού

πολιτισμού και όμως έχουμε μετατρέψει την διδασκαλία

της σε καταναγκαστικό έργο ή πάρεργο!

«Είμαστε ο Μοναδικός Λαός στον κόσμο που αντί να κου-
βαλάμε την Πολιτιστική μας Κληρονομιά, την καβαλάμε»
Ο προπάππους μας ο Ησίοδος στο ποιητικό του έργο

“Έργα και Ημέραι” στίχ. 293-297 απευθύνοντας συμβου-

λές στον άμυαλο, οκνηρό και δωροδόκο αδελφό του,

Πέρση για την αξία της εργασίας, της δικαιοσύνης και τον

ορισμό του τέλειου ανθρώπου, αλλά και γενικότερα απευ-

θυνόμενος σε κάθε αναγνώστη του τον διδάσκει πως: 

«Οὗτος μέν πανάριστος, ὅς αὐτός πάντα νοήσῃ
φρασσάμενος τά κ᾽ἔπειτα καί ἐς τέλος ᾖσιν ἀμείνω·
ἐσθλός δ᾽αὖ κἀκεῖνος ὅς εὖ εἰπόντι πίθηται·
ὅς δέ κε µήτ᾽αὐτός νοέῃ µήτ᾽ἄλλου ἀκούων
ἐν θυµῷ βάλληται, ὅ δ᾽αὖτ᾽ἀχρήιος ἀνήρ».

(= Ο τέλειος άνθρωπος είναι αυτός που μόνος του πάντα,

όταν το σκεφτεί, θα καταλάβει ποιο, από την αρχή ως το

τέλος, θα ‘ναι το καλύτερο. Καλός είναι ακόμα κι εκείνος

που πείθεται σ’ αυτόν που θα του πει το σωστό. Μα αυτός

που μήτε ο ίδιος καταλαβαίνει, μήτε, ακούγοντας άλλον

να του λέει, μπορεί να το βάλει στο νου του, αυτός είν’

ολότελα άχρηστος άνθρωπος.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀρχαιοελληνο-
γλωσσοµαθείας

ἄρχεσθαι
&

Ἐξ Ἀρχαιοελληνο-
γλωσσοµαχίας

παύεσθαι
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Προβληθείτε στις 
σελίδες μας

με μία συνδρομή 
της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052

press@ebdomi.com

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

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης 

δ ι δ ά σ κ ε ι

πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

Χριστίνα Γκουντέλια, κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hotmail.com
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

AΜΠΕΛΩΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΤΗΤΕΣ – ΙΩΔΕΣ

Αγαπητοί συνδημότες, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων

μας επί σειρά ετών για το κοινωνικό καλό παρατηρήσαμε

ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην ευρύτερη πε-

ριοχή του Δήμου Κορωπίου. 

Το θέμα των δασικών που δεν είναι δάση, αλλά οικισμοί

με όλες της δημόσιες παροχές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ,

Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι κλπ. Το πρόβλημα διογκώθηκε

με το Κτηματολόγιο και σε αυτούς ακόμα που δεν είχαν

θέμα ξαφνικά να βρεθούν σε Δασικές περιοχές.

Από τις 5/3/2012 με αριθμό πρωτοκόλλου 4058/12 ζητή-

σαμε με αίτημά μας από το Δήμο να χαρακτηριστούν επι-

σήμως με απόφαση Δημ. Συμβουλίου οι οικισμοί. Μετά

από πολύ αγώνα και με συμπαραστάτες τον Αντ/ρχο Τε-

χνικής Υπηρεσίας τον κο ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΝΙΚΟ και τον Δή-

μαρχό μας φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα.

Μετά από το Νόμο που ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο

του 2016 (Ν. 4389/2016)  για τις ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΤΗ-

ΤΕΣ, αποφασίστηκε ότι έπρεπε να δοθεί ένα τέλος σε ένα

εφιάλτη για χιλιάδες δημότες.

Με ειδική μελέτη από τεχνικούς – μηχανικούς, φτιάχτη-

καν οι ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΤΗΤΕΣ – ΙΩΔΕΣ, βάση του

Νόμου, το οποίο και εστάλη  στο Υπουργείο και σε όλες

τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτή η ενέργεια του Δήμου απο-

τελεί απόφαση ζωής για χιλιάδες κόσμου. Πιστεύουμε ότι

είναι η αρχή του τέλους για ένα σοβαρό πρόβλημα.

Για πληροφορίες :   Στα γραφεία του Συλλόγου μας

κάθε Κυριακή 10:30 – 11:30 και στο τηλέφωνο 697 643

3876

Ο  Πρόεδρος Ο  Γ.Γραμματέας 

Αντώνης Πουλάκης Ομηρος Θεοδόσης

10 Υποτροφίες για 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Το IST College και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), σε μια κοινή πρωτοβουλία για την

ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επι-

χειρήσεων, προσφέρουν για δεύτερη χρονιά, 10 υποτρο-

φίες σε στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων-μελών του

Επιμελητηρίου, προκειμένου να παρακολουθήσουν το με-

ταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους.

Πιο συγκεκριμένα, το IST College (www.ist.edu.gr) προκη-

ρύσσει τη χορήγηση 10 υποτροφιών για τα στελέχη εται-

ριών-μελών του ΕΒΕΑ, με κάλυψη 50% των διδάκτρων, σε

ένα από τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπου-

δών για το ακαδημαϊκό έτος 2016 -2017: International

MBA (Digital Marketing, HRM, International Supply Chain

Management and Logistics)

MSc International Tourism and Hospitality Management

MSc in Psychological Sciences (Clinical Psychology, Applied

Psychology, Research)

ΜSc Computer Security

MSc Computing and Information Systems

Η υποτροφία θα δοθεί με επιλογή και οι υποψήφιοι θα πρέ-

πει να παρουσιασθούν σε συνέντευξη εφ’ όσον κληθούν.

Η επιτροπή αξιολόγησης είναι τριμελής και αποτελείται

από 2 μέλη του IST  College και 1 μέλος του Ε.Β.Ε.Α.

Οι  αιτήσεις υποβάλονται: IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο 18346,

fax 210 4821850, e-mail: scholarships@ist.edu.gr

Η πρόσβαση στη γνώση είναι πάντα επίκαιρο θέμα.

Κυρίως στις μέρες μας, η ανάγκη για δωρεάν αλλά

και σφαιρική (επι)μόρφωση είναι κάτι παραπάνω από

επιτακτική! Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού

έτους, το opencoures.gr προσφέρει τη δυνατότητα

να έρθει ο πολίτης σε επαφή με τα μαθήματα των

ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, ώστε να συμπληρώσει

αλλά και να διευρύνει τις γνώσεις του σε όποιον θε-

ματικό τομέα επιθυμεί, από το σπίτι   και εντελώς

δωρεάν!

Πάνω από 3.500 μαθήματα 25 ακαδημαϊκών προ-

γραμμάτων προσφέρονται σε οποιονδήποτε  ενδια-

φέρεται! Φοιτητές και απόφοιτους τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης, μαθητές, επαγγελματίες… κάθε άν-

θρωπο που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του!

Πρόκειται για μαθήματα που διδάσκονται στα Πανε-

πιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα και δω-

ρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους και όχι

τμήματα προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευ-

σης ή προγράμματος σπουδών ΑΕΙ. Τα ανοικτά ψη-

φιακά μαθήματα δεν προσφέρουν υποστήριξη από

διδάσκοντες και δεν οδηγούν στη χορήγηση κά-

ποιου πιστοποιητικού.

Νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαι-

ρία στη μάθηση. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι

ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, που συνάδει με

τον δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των ΑΕΙ.

Μπορείτε να αναζητήσετε τα ανοικτά μαθήματα που

σας ενδιαφέρουν στο http://opencourses.gr/, στο

facebook και στο twitter

Πανεπιστημιακή γνώση για όλους από το σπίτι 

εντελώς δωρεάν διαθέσιμα με ένα κλικ! 

Aλλαγή  προέδρου στην  Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Κρωπίας
Αλλαγή προέδρου της  Σχολικής Επι-

τροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

του Δήμου Κρωπίας πραγματοποι-

ήθηκε με απόφαση της πλειοψηφίας

που επικυρώθηκε σε πρόσφατη συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κο-

ρωπίου. Η Ελένη Αδάμ, δημοτική

σύμβουλος, γραμματέας του Δημοτι-

κού Συμβουλίου και εκπαιδευτικός

μετά από 5 χρόνια στο «τιμόνι» της

σχολικής επιτροπής παρέδωσε τη

θέση της στον πρώην πρόεδρο του Δ.Σ

Κορωπίου Παναγιώτη Πολίτη, πολιτικό

μηχανικό. Η Ελένη Αδάμ συναντήθηκε

την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

με τον Παναγιώτη Πολίτη και τον ενη-

μέρωσε για όλα τα ζητήματα που απα-

σχολούν την σχολική επιτροπή,

τονίζοντας ότι θα παραμείνει κοντά

στην επιτροπή και στον νέο πρόεδρο

για να  συνδράμει.  Ο Π. Πολίτης ευ-

χαρίστησε την Ελ. Αδάμ για την πλήρη

ενημέρωση που του παρείχε για την

ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων του.  

Η σχολική επιτροπή έχει υπό την αρ-

μοδιότητά της 15 σχολικές μονάδες, 7

Δημοτικά Σχολεία και 8 Νηπιαγωγεία. 

Στις 3 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποι-

ήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Σχολι-

κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Κρωπίας για

το σχολικό έτος 16-2017 υπό την πρό-

εδρό της, δημοτική σύμβουλο της πλει-

οψηφίας Δήμητρα Μιχαιρίνα. Στην

συνεδρίαση μετείχαν  δημοτικοί σύμ-

βουλοι και διευθυντές των σχολείων.

Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν

τη συνεδρίαση ήταν η σύσταση σε

σώμα της Σχολικής Επιτροπής, ο ορι-

σμός οικονομικού διαχειριστή, η συγ-

κρότηση επιτροπών ελέγχου των κυ-

λικείων, η λήψη απόφασης για την

έναρξη των συμβάσεων των καθαρι-

στριών των σχολικών μονάδων για το

νέο σχολικό έτος, η διακήρυξη πλει-

οδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση

κυλικείου στο νέο σχολικό συγκρό-

τημα Κιτσίου Κορωπίου. 

Η πρόεδρος  Δήμητρα Μιχαιρίνα, συνεπικουρούμενη γραμματειακά από τους Ρένο Μα-
νωλά και Μάριο Σταυρόπουλο με τα μέλη της σχολικής επιτροπής στην αίθουσα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου.

Η 3η ηλικία και η ...πρώτη συνεόρτασαν την

παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων στο Κορωπί

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Κρωπίας

γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων  μαζί με την τάξη της Έκτης Δη-

μοτικού (ΣΤ΄1) του 3ου Δημοτικού Σχολείου. Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς

Επιχείρησης στην οποία ανήκει και η συγκεκριμένη κοινωνική δομή,  Μανώλης

Γρινιεζάκης μαζί με μέλη του Δ.Σ, στελέχη της επιχείρησης και εργαζόμενους

σε συνεργασία με τη διεύθυνση του 3ου Δ.Σ, τον υποδιευθυντή Βασίλειο Αθα-

νασίου και την εκπαιδευτικό της τάξης διοργάνωσαν τη εορτή με πρωταγωνι-

στές τα μέλη του ΚΗΦΗ και τους μαθητές. Οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄1

διάβασαν ιστορίες από τη ζωή τους κοντά στον παππού και τη γιαγιά τους. Τα

μέλη του ΚΗΦΗ συγκινημένα αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία που περιε-

λάμβανε παιδικές εμπειρίες από τις σεβαστές ιδιότητες του «Παππού και της

Γιαγιάς». Από τα γραπτά κείμενα των μαθητών διαφάνηκε ότι τα παιδιά και οι γο-

νείς τους συνεχίζουν την παράδοση του σεβασμού και της σοφής διδαχής από

τους ηλικιωμένους που φέρουν τις ιδιότητες του «Παππού και της Γιαγιάς». 
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Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

Κατά τη συζήτηση στη

Βουλή, της συμφωνίας για

την αξιοποίηση του πρώην

αεροδρομίου του Ελληνι-

κού, ο Βουλευτής Περιφέ-

ρειας Αττικής  Γεώργιος

Βλάχος, πρότεινε να προ-

σκληθούν οι Δήμαρχοι της

περιοχής των Μεσογείων

και συγκεκριμένα του Κορω-

πίου, του Μαρκοπούλου,

των Σπάτων - Αρτέμιδας,

της Ραφήνας – Πικερμίου

και της Παιανίας – Γλυκών

Νερών, που αναφέρονται

ως δικαιούχοι των αντισταθ-

μιστικών οφελών στο νόμο

για τη λειτουργία του Διε-

θνούς Αερολιμένα Αθηνών

«Ελευθέριος Βενιζέλος»

στα Μεσόγεια.

Οι Δήμαρχοι πράγματι προ-

σήλθαν και ανέδειξαν την

αδικία, αλλά και την αφε-

ρεγγυότητα της πολιτείας,

αφού παρότι είχε δεσμευτεί

δια νόμου το 1995 να απο-

δώσει το 10% από την αξιο-

ποίηση του Ελληνικού,

τώρα σιωπά.

Ο Γ. Βλάχος μετά από αυτή

την εξέλιξη δήλωσε: «Σε ότι
με αφορά, θα συνεχίσω με
κάθε τρόπο τη στήριξη
στους Δημάρχους της πε-
ριοχής των Μεσογείων, ως
την τελική δικαίωση των το-
πικών κοινωνιών. Δε ζητάμε
χρήματα, αλλά το σεβασμό
και την αναγνώριση των
αναγκών μας από την Κυ-
βέρνηση της Αριστεράς».

Φρένο στη σύμβαση παραχώρησης

του “Ελληνικού” από την Επιτροπή

Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εξετάστηκε, Τρίτη 11 Οκτώβρη 2016, στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή Αναφορών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Αναφορά σχετικά με τις παραβιάσεις του δι-

καίου της ΕΕ και ευρωπαϊκών συμβάσεων κατά την ανάθεση της σύμβασης αξιο-

ποίησης μεγάλης έκτασης στο Ελληνικό Αττικής (πρώην

αεροδρόμιο).

Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή, την

Αναφορά υπερασπίστηκαν ενώπιον της Επιτροπής δύο

από τους αναφέροντες, ενώ την ελληνική κυβέρνηση εκ-

προσώπησε ο κυβερνητικός βουλευτής, που εισηγήθηκε

το θέμα πρόσφατα στην ελληνική Βουλή.

Ο Νίκος Χουντής στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, κα-

τέρριψε τους ισχυρισμούς της Κομισιόν σχετικά με τη μη

παραβίαση των όρων κρατικής ενίσχυσης και ανταγωνι-

σμού και της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της σύμβασης. Επίσης, ζήτησε

το ζήτημα να τεθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη μορφή

προφορικής ερώτησης προς την Κομισιόν.

«Το αποτέλεσμα της συνεδρίασης αποτελεί μια αρχική νίκη όσων αγωνίζονται
για την ακύρωση της σύμβασης, αλλά και ένα πλήγμα στην Κυβέρνηση, καθώς η
Επιτροπή Αναφορών δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς, τόσο της Κομισιόν, όσο
και της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά αποφάσισε να κρατήσει ανοιχτή την Ανα-
φορά και να ζητήσει εξηγήσεις για τη σύμβαση παραχώρησης από την Κυβέρ-
νηση και την Εταιρεία παραχώρησης. Ο αγώνας για την ακύρωση αυτής της
ληστρικής σύμβασης θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα», σημειώνει ο Νίκος Χουν-

τής. 
Η πλήρης παρέμβαση του Νίκου Χουντή βρίσκται στο https://youtu.be/w54Um9JVlKM

Ως «εσωτερική συζήτηση στην Τουρ-

κία για το εάν η Συνθήκη της Λωζάνης

ήταν επιτυχία ή αποτυχία», επιχείρησε

να παρουσιάσει τις δηλώσεις Ερντο-

γάν που αμφισβητούν τη Συνθήκη, ο

Αν. Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέ-

σεων της Τουρκίας, Αλί Σαχίν, σήμερα

στην επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμά-

των του Ευρωκοινοβουλίου, απαντών-

τας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή

του ΚΚΕ Κώστα Παπαδάκη. Όπως συμ-

πλήρωσε μάλιστα,  «αυτό δεν έχει

σχέση με την εξωτερική μας πολιτική,

η Συνθήκη της Λωζάνης εξακολουθεί

να ισχύει».

Aμφισβητούν και το Κασελόριζο

Η αξία βέβαια των τουρκικών «διαβε-

βαιώσεων» φαίνεται και από τις χτεσι-

νές ΝΟΤΑΜ της Τουρκίας που

αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά

δικαιώματα στο Καστελόριζο αλλά και

την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρη-

πίδα όπως διαπιστώνεται από την επι-

στολή-πρόκληση της Τουρκίας προς

τον ΟΗΕ. Επίσης φαίνεται κι από τις

καθημερινές παραβιάσεις του ελληνι-

κού εναέριου χώρου και του FIR Αθη-

νών, σαν τις χτεσινές από τουρκικό

ελικόπτερο και αεροσκάφος ηλεκτρο-

νικού πολέμου στο βόρειο και νότιο Αι-

γαίο.

Στην ερώτηση-παρέμβασή του ο ευρω-

βουλευτής του ΚΚΕ καταδίκασε τις δη-

λώσεις Ερντογάν και σημείωσε:  

«Θέλουμε να βάλουμε το ζήτημα σε
σχέση με τη στάση της κυβέρνησης
της Τουρκίας και το ζήτημα της αμφι-
σβήτησης της Συνθήκης της Λωζάνης.
Το να φτάνει μια κυβέρνηση να αμφι-
σβητεί διεθνώς αναγνωρισμένες και
συμφωνημένες συνθήκες όπως η Συν-
θήκη της Λωζάνης, που προϋποθέτει
αμφισβήτηση συνόρων και γενικότερα
κυριαρχικών δικαιωμάτων, αποτελεί μια
πολύ επικίνδυνη πράξη την οποία θέ-
λουμε να καταδικάσουμε. Πρέπει να
διαμηνύσουμε ότι η τούρκικη κυβέρ-

νηση αναλαμβάνει μια μεγάλη ευθύνη,
ακριβώς γιατί οι δηλώσεις της συμπί-
πτουν με μια ιδιαίτερη εύφλεκτη κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί και στη
Συρία, στην οποία εκτός από τις επιθέ-
σεις των ιμπεριαλιστών των Ηνωμένων
Πολιτειών και όλων των άλλων κρατών
που εμπλέκονται στην όλη αναμέτρηση
και η Τουρκία ήδη εισβάλει και στο
Ιράκ. Σε μια τέτοια επικίνδυνη περίοδο,
η ανακίνηση τέτοιων ζητημάτων, ανύ-
παρκτων ζητημάτων, συμφωνημένων
ζητημάτων, στην ευρύτερη περιοχή, σε
βάρος των λαών, ανακινεί και εθνικι-
στικά μίση και από αυτή τη σκοπιά χρει-
άζεται να τοποθετηθείτε υπεύθυνα και
συγκεκριμένα. Βέβαια, παίζει ρόλο και
έχει ιδιαίτερη ευθύνη και η ΕΕ και το
ΝΑΤΟ που με τη στάση τους, με τη
στάση των ίσων αποστάσεων, επί της
ουσίας, όλο αυτό το διάστημα δημιουρ-
γούν έδαφος για επιθετικότητα και
προκλητικότητα».
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Εσωτερικό ζήτημα» για την Τουρκία 

η αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λωζάνης

απάντηση σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ,

Κώστα Παπαδάκη, στο Ευρωκοινοβούλιο

Η προκλητικότητα της Τουρκίας

έχει πάντα σκοπιμότητα...

Η προκλητικότητα της Τουρκίας δεν σταμάτησε ποτέ, αλλά τελευταία έγινε

πιο θρασύς και πιο επιθετική. Κάποιες πλάτες έχει προφανώς...

Η είδηση: πραγματοποιήθηκε 4η τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αι-

γύπτου με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, ενεργειακά ζητήματα στην Ανατο-

λική Μεσόγειο.

Η Τουρκία εξέδωσε δύο νέες προκλητικές NOTAM, που αφορούν την θα-

λάσσια περιοχή δυτικά του Καστελόριζου (για να μη βαφκαλιζόμαστε για

τη φιλία της Τουρκίας).

Οι αρχές της Τουρκίας καλούν την Αθήνα να μην πραγματοποιήσει τις σχε-

διαζόμενες ασκήσεις στο Καστελόριζο, γιατί – όπως ισχυρίζονται – το νησί

βρίσκεται στην τουρκική περιοχή έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο!

Συγκεκριμένα, με την ΝΟΤΑΜ Α4447/16 με την οποία αναφέρονται στην

αντίστοιχη ελληνική Α2200/16, η οποία δεσμεύει περιοχή Δυτικά του Κα-

στελόριζου λόγω διεξαγωγής άσκησης SAR το διήμερο 18-19 Οκτωβρίου,

η Τουρκία ισχυρίζεται ότι το Καστελόριζο (MEIS στην τουρκική, όπως ανα-

φέρεται) είναι αποστρατικοποιημένη περιοχή και δεν θα πρέπει να περι-

λαμβάνεται στις ασκήσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Εν συνεχεία η Αγκυρα εξέδωσε και νέα ΝΟΤΑΜ (Α4455/16) με την οποία

ισχυρίζεται ότι η περιοχή που θα εκτελέσουν οι ελληνικές Ενοπλες Δυνά-

μεις την άσκηση SAR (18-19/10) ανήκει στην τουρκική περιοχή Ερευνας-

Διάσωσης...

Παρέμβαση για τα αντισταθμιστικά

στους Δήμους των Μεσογείων
από το βουλευτή Γιώργο Βλάχο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα 10/10/16
Αρ.Πρ. 16704

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Γ’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ)
Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΤΣΟΝΙΜΑ -
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ της Δημοτικής
Ενότητας Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής να λάβουν γνώση
της πολεοδομικής μελέτης, όπως
αναρτήθηκε βάσει της υπ’ αριθ.
163/2016 απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.
Η ανάρτηση των διαγραμμάτων
της Πολεοδομικής Μελέτης θα
γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κε-
ρατέας (Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου
37, Κερατέα). Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τις τυχόν
παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους σε
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την τελευταία δημοσίευση της
παρούσας.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος

• Όταν πάνω από μισό δισε-

κατομμύριο άνθρωποι  στον

πλανήτη πεινούν.

• Όταν κάθε χρόνο πάνω από

100.000 παιδιά πεθαίνουν

από την πείνα, κάθε χρόνο.

• Όταν μεγάλο κομμάτι περιο-

χών με τις κύριες πηγές πα-

ραγωγής για την κάλυψη των

διατροφικών αναγκών των

εποίκων του πλανήτη, μολύ-

νονται, καταστρέφονται και

μένουν χέρσες.

•Όταν τα τρόφιμα νοθεύον-

ται, μεταλλάσσονται και βομ-

βαρδίζονται με χίλιες δύο

ανεξέλεγκτες χημικές ου-

σίες.

•Όταν η αφύσικη διατροφή

και υπερκατανάλωση εξακο-

λουθούν να γίνονται τρόπος

ζωής με όλα τα γνωστά επα-

κόλουθα: παχυσαρκία, καρ-

διοπάθειες, υπέρταση,

διαβήτης, και άλλες ευκαιρια-

κές επικίνδυνες νόσους,

όπως η νόσος των «τρελών

αγελάδων», των πουλερικών,

των χοιρινών, δεν έχουμε το

δικαίωμα να «γιορτάζουμε»

την ημέρα διατροφής στις 16

Οκτωβρίου.

Οι λόγοι για την ύπαρξη της

πείνας είναι η άνιση κατα-

νομή του πλούτου, ο υπερ-

πληθυσμός, η  έλλειψη

υποδομής και οργάνωσης

στον Τρίτο Κόσμο και οι υπέ-

ρογκες στρατιωτικές δαπά-

νες. Αυτό το τελευταίο ιδιαί-

τερα δείχνει την ανελέητη

λογική που διέπει το σημε-

ρινό παγκόσμιο σύστημα:

Εκατομμύρια άνθρωποι πεθα-

μένοι από πείνα σημαίνουν τί-

ποτα μπροστά σε μερικές

πετρελαιοπηγές ή κοιτά-

σματα ουρανίου.

Οι λόγοι για την ύπαρξη της

κακής ποιότητας διατροφής

είναι ο τρόπος που ζει ο βιο-

μηχανικός άνθρωπος με την

απάνθρωπη οργάνωση του

χρόνου του και την αρρωστη-

μένη επιθυμία του να μυηθεί

στα τελετουργικά του τεχνη-

τρονικού πολιτισμού. Ενός

πολιτισμού που, προκειμένου

να έχει παραγωγή «λευκού

ψωμιού» ή «λευκής ζάχαρης»

θυσιάζει θρεπτικά υλικά, βιτα-

μίνες και προσθέτει ένα κα-

ταιγισμό βελτιωτικών και

λευκαντικών. Είναι ο πολιτι-

σμός που αντιμάχεται τη

φύση και έχει την τραγική αυ-

ταπάτη ότι μπορεί να την κα-

λυτερεύει και να την

«διορθώνει».

Σήμερα, ενώ η χημεία της νο-

θείας στα τρόφιμα έχει ανα-

πτυχθεί 10 φορές

περισσότερο από τη χημεία

σαν επιστήμη, για ουσιαστικό

έλεγχο της ποιότητας των

τροφίμων, η ενημέρωση και

προστασία του καταναλωτή

ακολούθησε αντίστροφη πο-

ρεία.

Εκτός από την έλλειψη ενη-

μέρωσης και τη δημιουργία

υπερκαταναλωτικής συνείδη-

σης, η πολιτική ηγεσία βαρύ-

νεται με το μεγαλύτερο

σκάνδαλο σε βάρος της

υγείας των καταναλωτών,

που συμβαίνει να είναι πάντα

στην επικαιρότητα από εικο-

σαετίας,  δηλαδή το συνεχές

έγκλημα που γίνεται λόγω

της ανυπαρξίας ελέγχου της

ποιότητας των τροφίμων.

Μετά την ένταξη της χώρας

μας στην Ευρωπαϊκή  Ένωση

η πολιτική προστασίας των

καταναλωτών ταλανίστηκε

από την έλλειψη υποδομής

και την προσπάθεια για «προ-

οδευτικές» ρυθμίσεις στη νο-

μοθεσία που έμειναν μόνο

ανακοινώσεις.

Τριάντα επτά χρόνια  (16 Ιου-

νίου 1979 - 16 Ιουνίου 2016)

αδιάψευστων ντοκουμέντων,

του ΠΑΚΟΕ, στηριζόμενων

στα πρωτογενή στοιχεία δεί-

χνουν την κακή ποιότητα τρο-

φίμων που βάζουμε στο σπίτι

μας και τρεφόμαστε!

που παράγονται στα ιδιό

Το Τμήμα του Καταναλωτή

του ΠΑΚΟΕ  έχει λάβει  πολ-

λές καταγγελίες μέσα στο

2016. Έχει αξιολογήσει το πε-

ριεχόμενο τους και έχει πραγ-

ματοποιήσει δειγματοληψίες,

χημικές και μικροβιολογικές

αναλύσεις και έρευνες για

ακατάλληλα τρόφιμα  που κυ-

κλοφορούν στην αγορά. Έχει

προβεί και στις απαραίτητες

νομικές  ενέργειες προκειμέ-

νου να υπερασπιστεί την προ-

στασία της δημόσιας υγείας

(μηνύσεις, αναφορές στα ευ-

ρωπαϊκά δικαστήρια, αγωγές

και δυναμικές ακτιβιστικές πα-

ρεμβάσεις. 

Παραθέτουμε μερικά από τα

συμπεράσματα παρακάτω: 

1. Σε διάφορα δείγματα τρο-

φίμων που πάρθηκαν από ση-

μεία πώλησης, το 54% των

δειγμάτων  για όλα σχεδόν

τα προϊόντα βρέθηκε νοθευ-

μένο ή ακατάλληλο για κατα-

νάλωση.

2.  Τα γαλακτοκομικά προ-

ϊόντα και σε ποσοστό 50%

των δειγμάτων βρέθηκαν με

ληγμένες ημερομηνίες και

μολυσμένα με κολοβακτηρί-

δια, ενώ το 43% από αυτά

είχαν σημαντική επιβάρυνση

από αντιβιοτικά. Επίσης ένα

70% των δειγμάτων αυτών

νοθεύτηκε με λιγότερη πε-

ριεκτικότητα σε λίπος, ενώ

σε γιαούρτια διαπιστώθηκε

ύπαρξη συντηρητικών και σε

πολλά παγωτά η ανυπαρξία

γάλακτος και η προσθήκη

σκόνης γάλακτος και συνθε-

τικών χρωμάτων. Παρατηρή-

θηκε επίσης νοθεία στη Φέτα

που σερβίρεται σε ταβέρνες

και εστιατόρια η οποία πα-

ρότι είναι λευκό τυρί, πωλεί-

ται σαν τυρί φέτα από αιγο-

πρόβειο γάλα. Δεν υπάρχει

ελεγκτικός μηχανισμός για

να διαπιστώσει ότι δυστυχώς

στην περίοδο του καλοκαι-

ριού και μέχρι και τον Νοέμ-

βριο κυκλοφορούν σε όλα τα

μαγαζιά και super market γά-

λατα και γιαούρτια, πρόβιου

και κατσικίσιου, πράγμα το

οποίο απαγορεύεται επειδή

την περίοδο αυτή δεν γαλα-

κτοφορούν τα ζώα αυτά!

3. Στα αλλαντικά σε ποσο-

στό 58% των δειγμάτων, η

περιεκτικότητα σε νιτρώδη

και νιτρικά, βρέθηκε υψηλό-

τερη κατά 200% του επιτρε-

πόμενου ορίου. Επίσης αυτά

περιείχαν την επικίνδυνη και

απαγορευμένη χρωστική καρ-

μίνιο.

4.  Στους χυμούς παρατηρή-

θηκαν σοβαρές παραπλανή-

σεις του καταναλωτικού

κοινού ως προς το τι πραγμα-

τικά περιέχουν  οι συσκευα-

σίες,  με τη φράση «φυσικός

χυμός», ενώ περιέχουν ένα

μείγμα   νερού και χρωστικών

ουσιών με  άρωμα από

φρούτο. 

5.  Στα αναψυκτικά η περιε-

κτικότητα του φυσικού χυμού

σε ποσοστό 69%  των   δειγ-

μάτων, βρέθηκε χαμηλότερη

κατά 32% από το επιτρεπτό

όριο.  Βρέθηκαν επίσης στην

αγορά αναψυκτικά που μπο-

ρούν εύκολα να χαρακτηρι-

στούν ως  φαρμακευτικά

προϊόντα  ψυχοτρόπα και δεν

θα έπρεπε να καταναλώνον-

ται   αβίαστα από παιδιά.

6. Στα εμφιαλωμένα νερά πα-

ρατηρήθηκαν σοβαρότατες

παρατυπίες στους όρους δια-

κίνησης, αποθήκευσης και

διάθεσης τους. Ακόμα, σοβα-

ρές  ανακρίβειες που αναγρά-

φονται στις ετικέτες και

αφορούν τους ελέγχους του

Γενικού Χημείου του Κράτους   

7.  Στα λαχανικά  από έρευ-

νες που έγιναν, διαπιστώθηκε

η ύπαρξη υψηλών συγκεν-

τρώσεων φυτοφαρμάκων, νι-

τρικών, βαρέων μετάλλων

(εξασθενές χρώμιο, μόλυ-

βδος, υδράργυρος).

8. Στο ψωμί και στα αρτο-

σκευάσματα βρέθηκαν 6

απαγορευμένα βελτιωτικά

και προσθετικά σε ποσοστό

61% των δειγμάτων που πή-

ραμε.

9.  Στο ελαιόλαδο διαπιστώ-

θηκε  νοθεία σε ποσοστό 72%

των δειγμάτων (το πρόσφατο

σκάνδαλο του ηλιέλαιου απο-

δεικνύει ότι δεν υπάρχει ουσια-

στικός έλεγχος.   

Γι’ αυτό πρέπει να μελετάται

προσεκτικά τις συσκευασίες

πριν τις ρίξετε στο καλάθι

σας.

Να καταγγέλλετε χωρίς

φόβο κάθε τι που αντιλαμβά-

νεστε σε αρμόδιους φορείς

και υπηρεσίες και στο

ΠΑΚΟΕ (210-8100805).

ΠΑΚΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΛΑΥΡΙΟ 12/07/1990
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2363
Πληροφ.: Φώτης Βασιλακόπουλος
Ταχ. Δ/νση: Λαύριο
Τηλέφωνο: (0292)23100 – 24444

ΠΡΟΣ: ΘΕΟΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ, &
ΣΠΥΡ. ΜΠΕΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ: 1) ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Β ΤΜ. επί ΔΥ/20-690 αναφοράς του
2) Δασοφύλακα κ. Βλαχάκη έδρα του
3) Δ/νση Δασών Αν. Αττικής
Λ. Μεσογείων 427 Αγ, Παρασκευή
ΑΘΗΝΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
‘Εχοντας υπόψη :
1) Την από 14-6-90 αίτησή σας.
2) Το άρθρο 19 του Ν. 719/77 όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ. 39, 40 &
41 του άρθρου 7 του Ν. 1160/81.
3) Τις  156490/ 223/ 6-6-84 &
176317/4627/19-11-84 αποφάσεις
του κ. Υφυπουργού Γεωργίας.
4) Την έκθεση αυτοψίας και ερμη-
νείας  αεροφωτογραφιών της έκτα-
σης από αρμοδίους υπαλλήλους μας.
5) Τα στοιχεία που μας προσκομίσατε
και τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας.

Βεβαιώνουμε
Ότι η έκταση εμβαδού  3117,66 τ.μ.
που βρίσκεται στην θέση ΒΓΕΘΙ του

Δήμου Κερατέας  και απεικονίζεται
στο απόσπασμα χάρτη 6468/7 κλίμα-
κας 1:5000 και στο από Απρίλιος
1990 διάγραμμα κλίμακας 1:200 με
τα στοιχεία  ΑΒαβΕΖΗΘΙΑ που επισυ-
νάπτονται, έχει δε σημερινά όρια:
ΒΟΡΕΙΑ: Ιδιωτική δασική έκταση
ΝΟΤΙΑ: Αγροτικός δρόμος
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Αγροτική έκταση
ΔΥΤΙΚΑ: Αγροτικός δρόμος.
1- Πληρεί τις προϋποθέσεις εφαρμο-
γής του άρθρου 19 Ν. 719/77 όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ. 39, 40 & 41
του άρθρου 7 Ν. 1160/81 και για τον
λόγο αυτό δεν ανήκει στο  Δημόσιο.
2- Δεν αποτελεί Δάσος ή δασική
έκταση κατά την έννοια των δ/ξεων
των παρ. 1 έως 5  του άρθρου  3  του
Ν. 998/1979
3- Για τυχόν διαφορές με τρίτους για
το ιδιοκτησιακό της έκτασης η Υπη-
ρεσία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.
4- Στην βεβαίωση αυτή επισυνάπτον-
ται το από Απρίλιο 1990 σχεδ/μα του
Μηχανικού Ξενοφώντα Σουρλαντζή
και το απόσπασμα χάρτη --------------
θεωρημένα από την Υπηρεσία μας.
5- Τα σχετικά δικαιολογητικά που
υποβάλλατε θα παραμείνουν στο Αρ-
χείο μας.
6- Η  έκταση (940  τ.μ.) υπό στοιχεία
αΓΔβα είναι ιδιωτική δασική έκταση.
Αυτή η βεβαίωση (χαρτοσημασμένη)
χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Ο Δασάρχης  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ  Αβ

Μετά από έναν χρόνο συλλογικής δου-

λειάς, η συνέλευση του Ολοκληρωμένου

Συνεταιρισμού Αθήνας αποφάσισε να διορ-

γανώσει μια μονοήμερη εκδήλωση παρου-

σίασης του εγχειρήματος στις 15

Οκτωβρίου 2016, στο αυτοδιαχειριζόμενο

κάμπινγκ της Βούλας, 

Το βασικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

11.30-12.15 Εργαστήριο Παρασκευής Κα-

θαριστικών

12.30-13.00 Παρασκευή Φυσικής Οδοντό-

κρεμας

13.15-14.15 Εναλλακτική Υγεία και ο Κοι-

νωνικός της Χαρακτήρας

14.30-15.00 Ζύμωση Λαχανικών για προ-

βιωτικά και καλή χλωρίδα του εντέρου

15.15-16.15 Απόσταξη Εθαίριων Ελαίων

για αρωματοθεραπεία

16.30 Βιωματικό Παιχνίδι

Βιωματικό παιγνίδι για την αλληλέγγυα οι-

κονομία «Trading Floor Game», είναι ένα

απλό ομαδικό παιχνίδι εξομοίωσης μιας

στοιχειώδους “αγοράς”, που έχει σχεδιάσει

ο Matthew Slater. Οι παίκτες, έχουν την ευ-

καιρία να δοκιμάσουν την επίδραση διαφο-

ρετικών νομισμάτων όχι μόνο στην

λειτουργία  και την αποδοτικότητα αυτής

της “αγοράς” πράγμα που θα μπορούσε εξ’

άλλου να γίνει ίσως και με μεγαλύτερη

ακρίβεια, μέσω κάποιου προγράμματος

μοντελοποίησης.

19.00 Παρουσίαση Ολοκληρωμένου Συνε-

ταιρισμού Αθήνας

22.00 DJ Party

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει

διάθεση προϊόντων των παραγωγών του

Συνεταιρισμού με προϊόντα που σέβονται

τον άνθρωπο και το περιβάλλον (μέλη του

συνεταιρισμού ασχολούνται με τη μελισσο-

κομία, φυσική και βιολογική καλλιέργεια,

μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, φυσικά 

καλλυντικά, ξυλοτεχνική, επεξεργασία

καφέ, εναλλακτικές θεραπείες και υπηρε-

σίες κάθε είδους).

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στη ΠΡΑΞΗ 

γνωριμία με παραγωγούς και τα προϊόντα τους
το  Σάββατο 15.10.2016 στο Αυτοδιαχειριζόμενο π. κάμπινγκ  Βούλας

Παγκόσμια Ημέρα διατροφής και ...διαστροφής

Ερευνες του ΠΑΚΟΕ δείχνουν ότι τρεφόμαστε με ...δηλητήρια!



Παραδίδονται

Μαθηματικά
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ με 30χρονη πείρα

παραδίδει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου και υποψηφίους. 

Περιοχές Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης.

Τηλ. 210 8957.077, 6994201212.

Μαθήματα Μουσικής
Η Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών Αριστο-

τέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης Χριστίνα Γκουντέλια

διδάσκει: πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ - Αρμονία - Αντίστιξη - Ανώ-

τερα θεωρητικά

κινητό 6973 063821,  christy1985.mus@hotmail.com

Αναλαμβάνει
Κυρία Ελληνό-Αμερικάνα αναλαμβάνει φύλαξη παι-

διών, μελέτη ελληνικών -αγγλικών, μεταφορά στο

σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λ.π.

Περιοχή Βουλα, Γλυφαδα, Βουλιαγμενη. 

Τηλ.: 6974096059

ΑΓΓΕΛΙΕΣΓΑΛΛΙΚΑ
Παραδίδονται Ιδιαίτερα

Μαθήματα 

σε παιδιά και ενήλικες

από έμπειρο καθηγητή.

Τιμές λογικές

τηλ. 6948428254

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

Οι υπέροχες γάτες και σκύλοι της Ζωοφιλικής Ένω-

σης Ηλιούπολης που σας περιμένουν στις ημέρες

υιοθεσίας Equilibrio στην Πολυέκθεση Κατοικίδια Εν

Δράσει που θα πραγματοποιηθεί από τις 14-16 Οκτω-

βρίου 2016 στον εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo

στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Πανέμορφα πρώην αδέσποτα που ψάχνουν την παν-

τοτινή τους οικογένεια δεν βλέπουν την ώρα να τα

γνωρίσετε από κοντά!

Σας περιμένουν στα περίπτερα της Ζωοφιλικής Ένω-

σης Ηλιούπολης από Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, 12

το μεσημέρι μέχρι 8 το βράδυ και Σαββατοκύριακο

15 & 16 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το

βράδυ.

Και η Felina Association Greece συμμετέχει στην

3πλή έκθεση μορφολογίας γάτας στην  Πολυέκθεση

Κατοικίδια Εν Δράσει, 14-16 Οκτωβρίου 2016 στο

Metropolitan Expo 

Τι κάνει Μιαου Μιαου στα Σπάτα  

και Γαβ Γαβ στο Metropolitan Expo?

Για Συγχαρητήρια, Γάμους, 

Κηδείες, Ευχαριστήρια, Συλλυπητήρια

Επικοινωνήστε

στην ΕΒΔΟΜΗ
210 6030.655, 210 8959.004

press@ebdomi.com

Τμήματα διδασκαλίας 

παραδοσιακών χορών

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, στά πλαίσια τῆς Ποιμαντικῆς της

δραστηριότητας, ὀργανώνει τή λειτουργία τμημάτων δι-

δασκαλίας παραδοσιακῶν Ἑλληνικῶν χορῶν, γιά παιδιά

καί ἐνήλικες.

Τά μαθήματα θά παραδίδονται στό Πνευματικό Κέντρο

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Γλυφάδας καί ξεκίνησαν
τη Δευτέρα, 10 Ὀκτωβρίου..

Γιά πληροφορίες καί ἐγγραφές, μπορεῖτε νά ἀπευθύνε-

σθε στόν ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος π. Γε-

ώργιο Γαντζό. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Παράνομη πράξη 

η κακοποίηση ζώων, 

ειδοποιεί και προειδοποιεί

ο Δήμος Σαρωνικού

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, έπειτα από σχετική

ειδοποίηση του Τμήματος Ασφαλείας Καλυβίων,

περισυνελλέγει πτώμα σκύλου που βρέθηκε σε

μη περιφραγμένο οικόπεδο στη συμβολή των

οδών Αγίας Κυριακής και Ελπίδος στο Λαγονήσι.

Σύμφωνα με γνωμάτευση της Ελληνικής Φιλο-

ζωικής Εταιρείας, ο θάνατος του ζώου προήλθε

από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο, από κον-

τινή απόσταση. 

Με αφορμή το περιστατικό αυτό, ο Δήμος Σαρω-

νικού ενημερώνει τους δημότες για τα ακό-

λουθα:

Σύμφωνα με το νόμο 4039/2012,

Απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η

κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε εί-

δους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας

κατ’ αυτού....” (άρθρο 16, παρ. α’)

Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης

τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή

ύψους 5.000 έως και 15.000 ευρώ. (άρθρο 20)

Ο Δήμος Σαρωνικού καταδικάζει τη συγκεκρι-

μένη ενέργεια, καθώς και κάθε είδους βάναυση

συμπεριφορά ενάντια στα ζώα, η οποία προ-

σβάλλει τον πολιτισμό και την παιδεία των κα-

τοίκων του Δήμου.   

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους δημότες, εάν αντι-

ληφθούν περιστατικό κακοποίησης ζώου, να επι-

κοινωνήσουν άμεσα με το Δήμο, στο τηλέφωνο

2299 320 300.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Οικογένεια εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες,

τόσο προς τους ιερείς του ιερού ναού Αγίου Νεκτα-

ρίου, όσο και προς τους λοιπούς ενορίτες· ιδιαί-

τερα δε προς τις κυρίες, που με τόση προθυμία και

αγάπη βοήθησαν για την άψογη προετοιμασία και

παράθεση του καφέ στο ενοριακό κέντρο του ιερού

ναού για το Μνημόσυνο της αγαπημένης μας Πη-

νελόπης.

Οικογένεια Παν. Τρομπέτα
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Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Δωρεάν μαστογραφικές

εξετάσεις στον Δήμο 

Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα Ενημέρωσης και Πρόληψης για τον Καρκίνου του

Μαστού, που εορτάζεται στις 25 Οκτωβρίου και κατόπιν

της ένταξής του στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών

Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), προσφέρει

δωρεάν μαστογραφίες σε άπορες και ανασφάλιστες γυ-

ναίκες, καθώς η πρόληψη, αποτελεί τον καλύτερο σύμ-

μαχο στην Υγεία.

Η οικονομική κρίση και η ανεργία που μαστίζουν την κοι-

νωνία μας, καθιστούν δύσκολο έως αδύνατο για μία με-

γάλη μερίδα του γυναικείου πληθυσμού, να έχει

δυνατότητα πρόσβασης στην πρόληψη.

O Σύλλογος Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Αγ.

Ανάργυροι»,  παρέχει κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (ώρα

προσέλευσης 09:00, στο Κέντρο Μαστού, Τιρύνθου 2,

Άνω Πατήσια) τον ειδικό ψηφιακό μαστογράφo του, για

την εξέταση των ανασφάλιστων γυναικών των Δήμων-

μελών του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχοντας ως απόλυτη προτεραι-

ότητα την Υγεία των πολιτών, «έκλεισε» τον ψηφιακό μα-

στογράφο του Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», την

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016.

Το Πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφικού Ελέγχου, αφορά

ανασφάλιστες και άπορες γυναίκες ηλικίας 40 έως 69

ετών, οι οποίες δεν έχουν ιστορικό καρκίνου του μαστού

και δεν έχουν υποβληθεί σε μαστογραφία τους τελευταί-

ους 12 μήνες. 

Πληροφορίες: Βασιλική Σταύρου, Κοινωνική Λειτουργός,

Τηλ. 22990 20174, Μαρία Κιμπιζή, Αντιδήμαρχος Κοινω-

νικής Πρόνοιας, τηλ. 697 7786089.
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. . . γ ια την υγειά μας

Βασικά, στον κάθε άνθρωπο υπάρχει το λογικό, ο

νους που βάζει σε τάξη τα πράγματα, και το άλογο,

το συναίσθημα που εκφράζει τις ορμέμφυτες επιθυ-

μίες. Είναι φανερό πως, όταν το λογικό επιβάλλεται

στο άλογο, αποκτούμε εγκράτεια και ψυχική δύναμη

ώστε να αντέξουμε το κοινωνικό περιβάλλον μέσα

στο οποίο ζούμε.

Την κοινωνία που έλαχε να ζεις δεν τη διάλεξες. Γι’

αυτό προσπάθησε να ενταχθείς σ’ αυτήν με απόλυτη

οριοθέτηση των γύρω σου ανθρώπων.

Περιβάλλον σημαίνει βάλλομαι από τους πέριξ. Η κοι-

νωνία, αν είσαι φτωχός και ταλαίπωρος, σου φέρεται

απαξιωτικά, αν είσαι πλούσιος και επιτυχημένος, σε

ζηλεύει, σε διαβάλλει.

Μην ξεχνάτε ότι οι χήνες δεν δέχονται εκείνον που

γίνεται κύκνος.

Αξιοπρέπεια δεν είναι αυτό που νομίζουν οι άλλοι.

Αξιοπρέπεια είναι αυτό που νομίζεις εσύ, αξία έχουν

οι δικές σου ηθικές αρχές, οι δικές σου αρετές. 

Παρ’ όλα αυτά, «η φήμη που βγαίνει από το στόμα
του λαού έχει μεγάλη δύναμη» ισχυρίζεται ο ΑΙΣΧΥ-

ΛΟΣ στον «Αγαμέμνονα».

Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ έλεγε ότι «ο καλός άνθρωπος δεν
δίνει σημασία, όταν τον κατηγορούν φαύλοι άνθρω-
ποι».
Ο στωικός ΚΛΕΑΝΘΗΣ έλεγε ότι «πιο κακό πράγμα
από την συκοφαντία δεν φάνηκε ακόμη».

Η ζωή φέρνει αναποδιές, δυσκολίες που πρέπει να

αντιμετωπίσουμε.

Ο ΑΙΣΧΥΛΟΣ έλεγε ότι «σοφός είναι αυτός που υπο-
τάσσεται στη μοίρα». Σωστή είναι η τοποθέτηση του

ποιητή, αλλά στην αντιμετώπιση της μοίρας χρειαζό-

μαστε και τους γύρω μας για βοήθεια και συμπαρά-

σταση. 

Αν ζούμε μόνοι και απομονωμένοι, είμαστε άξιοι της

μοίρας μας.

Η προσωπική σου μοίρα εξαρτάται από την κοινή

μοίρα, γι’ αυτό εντάξου στη κοινωνία, γίνε ενεργός

πολίτης, μην κρύβεσαι στο κουκούλι του ατομικισμού

σου.

Όταν ζεις δίπλα στους άλλους, ξεπερνάς τον εαυτό

σου, όταν είσαι αλληλέγγυος με τους άλλους, αισθά-

νεσαι μια αύρα ευτυχίας. 

«Όλη η ευτυχία βρίσκεται στο να ξεχνάς τον εαυτό
σου και να υπηρετείς τους άλλους», σύμφωνα με τον

Λ. ΤΟΛΣΤΟΙ.

Ο σοφός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ έλεγε ότι «όσες αναποδιές
σου ’ρχοναι, πρέπει να τις θεραπεύεις». Μόνος σου

δεν μπορείς, χρειάζεσαι και τη βοήθεια των συντρό-

φων σου, παιδιών, φίλων και της κοινωνικής πρόνοιας

σε ένα κράτος με ανθρωπιά.

Όταν ο άνθρωπος είναι ηθικός, εργατικός και έχει φί-

λους, έχει εξασφαλίσει μια ευτυχισμένη ζωή.

«Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο», έλεγε ο ΑΡΙ-

ΣΤΟΤΕΛΗΣ, σε αντιπαράθεση με τα ζώα, γι’ αυτό και

η κοινωνική ένταξη είναι παράγων ευζωίας.

«Τις χίλιες καλημέρες που λέω κάθε μέρα
σε γείτονες και φίλους απέναντι στον ήλιο
με κάνουν και κοιμάμαι τις νύκτες αγκαλιά
σε ένα μοναδικό απέραντο βασίλειο». 

Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ

Μάθε να εντάσσεσαι στην κοινωνία
του γιατρού Μιχάλη Γύρα 

Στο πλαίσιο της συνεχούς

φροντίδας της υγείας των μελών

των ΚΑΠΗ με σκοπό την πρό-

ληψη, την ενημέρωση, την αγωγή

υγείας και την έγκαιρη διάγνωση

ασθενειών, το μήνα Οκτώβριο το

πρόγραμμα Εθελοντών Γιατρών

στα ΚΑΠΗ του Δήμου 3Β θα είναι

το εξής :

- H Eεθελόντρια Eιδική Παθολό-

γος Αγγελική Παπαμιχαήλ θα βρί-

σκεται: 

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και ώρα

10:00-11:30 θα βρίσκεται στο

ΚΑΠΗ Βούλας.

- Oι Εθελοντές Ιατροί -Ειδικοί Πα-

θολόγοι, Νικόλαος Σουλιώτης και

Ευσταθία Σορολή θα δέχονται τα

μέλη των ΚΑΠΗ στο Παθολογικό

Κέντρο, στο ιατρείο τους (Λεω-

φόρο Βάρης 6, τηλ.: 212 1053500

κάθε Τετάρτη από 16:00-18:00 κα-

τόπιν ραντεβού).

Οι Εθελοντές Ιατροί Γεώργιος

Φλεβαράκης – Ορθοπεδικός Χει-

ρουργός και Αναστασία Ντόγκα –

Φυσίατρος θα δεχθούν τα μέλη

των ΚΑΠΗ στις 17 Οκτωβρίου από

τις 17.00 έως τις 19.00 στο ια-

τρείο τους στην οδό Βασ. Παύλου

86, (είσοδος από την Οδό Διγενή)

κατόπιν ραντεβού στο τηλ.: 210

89 96 609.

Η Εθελόντρια Κλινική Διαιτολό-

γος Μαρίνα Μουγκρίδου δέχεται

κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο:

210-98 39- 350, τη Δευτέρα 24

Οκτωβρίου και ώρα 09:30 - 11:30. 

Τα μέλη των ΚΑΠΗ μπορούν να

επισκέπτονται τη διαιτολόγο, στο

κτίριο του ΚΑΠΗ Βάρης και συγκε-

κριμένα στο χώρο του φυσικοθε-

ραπευτηρίου. Οι επισκέψεις είναι

δωρεάν εφόσον δεν ξεπερνούν

σε συχνότητα τη μία φορά το

μήνα.

Ο Εθελοντής Ιατρός – Πνευμονο-

λόγος, Λεωνίδας Πιλιλίτσης σε

συνεργασία με την Κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου συνεχίζει

δωρεάν τις ομάδες διακοπής κα-

πνίσματος. Για πληροφορίες και

συμμετοχές μπορείτε να απευθύ-

νεστε στο τηλέφωνο: 213

2019914.

5.000 δωρεάν ακτινογραφίες

οστεοπόρωσης!

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα προσφέρει

5.000 δωρεάν ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης πα-

νελλαδικά, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το κοινό

σχετικά με τα σπονδυλικά κατάγματα.

Η εκστρατεία έχει τίτλο: «Έχεις οστεοπόρωση. Ακτινο-
γραφία έκανες;» και μέσα στα πλαίσια του ενημερωτικού

της ρόλου δίνει την ευκαιρία σε ασθενείς άνω των 65

ετών που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την οστε-

οπόρωση να κάνουν μια δωρεάν ακτινογραφία στην σπον-

δυλική τους στήλη.

Η καμπάνια αυτή έχει λάβει την επιστημονική αιγίδα και

υλοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας

Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.).

Οι ακτινογραφίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με

δύο μεγάλες αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων, την ΒΙΟΙΑ-

ΤΡΙΚΗ για Αθήνα και την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ για την υπόλοιπη

Ελλάδα καθώς και με άλλα περιφερειακά κέντρα.

T
o παραπάνω άρθρο είναι μέρος από το υπό έκδοση

βιβλίο του γιατρού Μιχάλη Γύρα με τίτλος “Συν-

ταγές ευτυχίας”, από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος.

Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας στα 3Β
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Πολύ καλή εμφάνιση της

Βαρβάρας Φασόη,  στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ποδηλασίας

Η Βαρβάρα Φασόη κατέκτησε την 31η θέση στην ατομική

χρονομέτρηση του Παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδηλα-

σίας δρόμου που φιλοξενείται στην Ντόχα του Κατάρ. Η

25χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια κάλυψε την απόσταση

των 28,9 χλμ. της ατομικής χρονομέτρησης σε 41:46.63.

«Είμαι πολύ ευχαριστη-
μένη από το αποτέλε-
σμα, μιας και είχα
διαφορά μόλις 5 λεπτά
από τη νικήτρια του
αγωνίσματος την Αμερι-
κανίδα Άμπερ Νέμπεν.
Πριν έρθω στη Ντόχα
ήμουν άρρωστη και φο-
βόμουν ότι δεν θα
ήμουν σε καλή κατά-
σταση»,  δήλωσε η Βαρ-

βάρα Φασόη, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της και

συμπλήρωσε: «Οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες, είχα
και την ατυχία να τρέξω χωρίς νερό διότι το παγούρι μου
δεν πέρναγε με βάση τους νέους κανονισμούς». 
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Αμερικανίδα Άμπερ Νέμπεν

με 36:37.04 και ακολούθησαν η Έλεν Φαν Ντικ από Ολλανδία

(+5.99) και η Κάτριν Γκάρφουτ από Αυστραλία (+8.32).

Μια εβδομάδα μετά τον Διασυλλογικό αγώνα του ΝΑΟΒού-

λας και τις επιτυχίες της ομάδας Optimist του Ν.Α.Ο.Β. ήρθε

μια ακόμη πρωτιά. Συγκεκριμένα, στον αγώνα που διοργά-

νωσε ο Ν.Ο.Δελφιναρίου, το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Οκτω-

βρίου για σκάφη Optimist, ο ιστιοπλόος του ΝΑΟΒ και

πρωταθλητής Ελλάδας 2015 Πάτροκλος Μανδηλάρης, μετά

από δύο πρωτιές στις τελευταίες ιστιοδρομίες, σκαρφάλωσε

στην κορυφή της γενικής κατάταξης μεταξύ 120 αθλητών. 

Χαρακτηριστικό του αγώνα εκτός από το πολύ υψηλό επί-

πεδο των αγωνιζομένων ιστιοπλόων ήταν και οι ποικίλες

καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, με δυνατό μαϊστρο το

Σάββατο και ασθενή νοτιοδυτικό άνεμο την Κυριακή. 

Η ομάδα στο σύνολό της πραγματοποίησε πολύ καλή αγω-

νιστική εμφάνιση και ξεχώρισαν μετά την 1η θέση του Μαν-

δηλάρη, ο Σίμος Γαρυφαλλίδης που κατέλαβε την 6η θέση

καθώς και ο Παναγιώτης Μαρκουλής την 10η, αποδει-

κνύοντας την εξαιρετική δουλεία που γίνεται από τον

Ν.Α.Ο.Βούλας στην κατηγορία Optimist!

1ος στα optimist ο Πάτροκλος Μανδηλάρης του ΝΑΟΒ

Ο Πάτροκλος Μανδηλάρης  με τον προπονητή του Ζαννέτο Μα-
λατέστα

Φιλική ...ήττα για

την Θέτιδα

Φιλική εντός έδρας ήττα με 3-0 σετ

(20-25, 14-25, 18-25) γνώρισαν οι γυ-

ναίκες της Θέτιδας από την ομάδα

του Πανναξιακού σε ένα ακόμη δυ-

νατό τεστ λίγες ημέρες πριν την

έναρξη της πρεμιέρας του πρωτα-

θλήματος της Α1.

Επόμενη φιλική αναμέτρηση για την

Θέτιδα είναι το Σάββατο (15/10)

εκτός έδρας με την Ηλιούπολη.

Την πρώτη θέση με 14'.52'' κατέ-

λαβε ο Ιάσονας Ιωαννίδης στα 5

χλμ., σε αγώνα που  διεξήχθη στη

Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα με τον

νυχτερινό ημιμαραθώνιο δρόμο.

Επιτυχίες του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας  στο στίβο

1ος Ο ΙΑΣΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

Με σύμμαχο τον καιρό, ξεκίνησε την προετοιμασία της η πρωινή ομάδα

του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας, με την Κυριακάτικη προπόνηση

στην παραλία της Γλυφάδας, για τους αγώνες δρόμου 5 και 10 χλμ που

θα διεξαχθούν στις 13 Νοεμβρίου 2016, ταυτόχρονα με τον αυθεντικό

μαραθώνιο της Αθήνας. 
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Ο συνεχιζόμενος πόλεμος διαφορε-

τικών συμφερόντων στο χώρο του

ελληνικού ποδοσφαίρου όχι μόνο

δεν φαίνεται να τελειώνει, αλλά αν-

τίθετα, προσθέτει συνεχώς νέα επει-

σόδια στις κόντρες αντίπαλων

συμμαχιών που - σε αυτήν τη φάση -

διεξάγονται κυρίως στο διοικητικό

επίπεδο. Σε αυτό υπάγονται και οι

ερχόμενες (όποτε τελικά διεξαχ-

θούν) εκλογές της Ομοσπονδίας,

που αποτελούν το τελευταίο διά-

στημα το νέο πεδίο σύγκρουσης για

το ποιος θα αποκτήσει τα ηνία στο

ποδόσφαιρο.

Οι τελευταίες εξελίξεις οδήγησαν σε

εκ νέου αναβολή των εκλογών που

είχαν προγραμματιστεί για τις 26

Οκτώβρη (και είχαν αναβληθεί για

πρώτη φορά την 1η Οκτώβρη) με

σχετική απόφαση του διαιτητικού δι-

καστηρίου της ΕΠΟ. Το τελευταίο

εξέτασε τις δύο προσφυγές του πο-

δοσφαιρικού παράγοντα Βίκτορα

Μητρόπουλου και του σωματείου Κη-

φισιά 2010 για αναβολή των εκλο-

γών, ορισμό διοικούσας επιτροπής

και αλλαγή του τρόπου της εκλογι-

κής διαδικασίας και αποφάσισε να δι-

καιώσει την προσφυγή της Κηφισιάς.

Παράλληλα, όρισε διοικούσα επι-

τροπή στην Ομοσπονδία, η οποία

εντός δύο μηνών θα πρέπει να τρέ-

ξει τις διαδικασίες.

Ντόμινο εξελίξεων 

και παρέμβαση FIFA

Τα γεγονότα σηματοδότησαν ένα

ντόμινο εξελίξεων, αλληλοκατηγο-

ριών μεταξύ αντίπαλων παρατάξεων,

ενώ στο ...χορό μπήκε για μια ακόμα

φορά η Παγκόσμια Συνομοσπονδία

Ποδοσφαίρου (FIFA). Οπως ανακοί-

νωσε η ΕΠΟ, η FIFA ενημέρωσε την

Ομοσπονδία ότι αύριο, Παρασκευή,

θα συνεδριάσει το συμβούλιό της για

να ασχοληθεί με το ελληνικό ζήτημα

και μέχρι τότε δεν πρέπει να σημει-

ωθεί καμία εξέλιξη. Η συγκεκριμένη

ειδοποίηση της FIFA αφήνει στον

...αέρα τη διοικούσα επιτροπή που

όρισε το διαιτητικό δικαστήριο. Θέση

για τις νέες εξελίξεις πήρε και ο

υφυπουργός Αθλητισμού, Σταύρος

Κοντονής, που με δήλωσή του ζή-

τησε από FIFA και UEFA να αναλά-

βουν πάλι δράση και να ορίσουν

προσωρινή διοίκηση μακράς πνοής.

Επίσης, υποστήριξε πως «η ίδια η

ΕΠΟ υποθήκευσε το καταστατικό

της» και πως «πλέον οι εκλογές μπο-

ρούν να διεξαχθούν νόμιμα μόνον

υπό τις προβλεπόμενες κείμενες

διατάξεις».

Το σημείο προστριβής

Σημείο προστριβής με την Ομοσπον-

δία, που οδήγησε στην κατάθεση

των δύο προσφυγών, αποτέλεσε ο

τρόπος διεξαγωγής της εκλογικής

διαδικασίας, που επρόκειτο να διε-

ξαχθεί βάσει του καταστατικού της

ΕΠΟ, το οποίο περιόριζε τον αριθμό

αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου,

και όχι βάσει του νόμου Ορφανού

του 2004. Συγκεκριμένα, το μεν κα-

ταστατικό προβλέπει ότι ψηφίζουν οι

τοπικές Ποδοσφαιρικές Ενώσεις και

οι 16 ΠΑΕ της Super League. Αντί-

θετα, ο νόμος Ορφανού προβλέπει

ψήφους από τα ερασιτεχνικά σωμα-

τεία όλης της χώρας με έναν εκπρό-

σωπο ανά 10 σωματεία. Στην πρώτη

περίπτωση το εκλογικό σώμα αποτε-

λείται από 181 μέλη, στη δεύτερη

από περισσότερα από 300.

Επίσης, ας σημειωθεί πως βάσει του

νέου αθλητικού νόμου και της σύμ-

φωνης γνώμης της FIFA η διάταξη

που αφορούσε το αυτοδιοίκητο της

ΕΠΟ (σχετική απόφαση 2006) τρο-

ποποιήθηκε ορίζοντας πως η λει-

τουργία και διοίκηση του

ποδοσφαίρου ρυθμίζονται μεν απ' το

καταστατικό και τους κανονισμούς

της Ομοσπονδίας, ωστόσο αυτοί θα

πρέπει να εναρμονίζονται με το Σύν-

ταγμα και την κείμενη νομοθεσία. Σε

αυτό το σημείο στηρίχθηκαν οι προ-

σφυγές.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΟ

Οι εκλογές και η όξυνση της

κόντρας συμφερόντων

Στην 5η θέση του πίνακα 

ο ΑΟ Βουλιαγμένης
Στην πρώτη απώλεια βαθμών υποχρέωσε ο Αθλητι-

κός Όμιλος Βουλιαγμένης την ομάδα του Σαρωνι-

κού, με την οποία αγωνίστηκε το Σάββατο 8

Οκτωβρίου 2016 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής

του πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΑΝΑ.

Η διαιτησία ήταν εξαιρετική και η ομάδα ευχαρί-

στησε τον Σαρωνικό για τη φιλοξενία, ανανεώνον-

τας το ραντεβού των δύο ομάδων για τις 26

Οκτωβρίου στον αγώνα κυπέλλου.

H φωτογραφίa είναι του Νεκτάριου Στεφανάκη.

Ο “Αναγυρούς” ξεκίνησε

το εφηβικό τμήμα Μπάσκετ 

Με δύο νίκες και μία ήττα ξεκίνησε το νεοφώτιστο

στην Α’ κατηγορία της ΕΣΚΑΝΑ Εφηβικό Τμήμα του

Α.Ο. “Αναγυρούς” Βάρης και προσδοκά σε ακόμη

καλύτερη συνέχεια.

Συγκεκριμένα στον 1ο αγώνα επικράτησε εντός του

Κρόνου Αγ. Δημητρίου 56-49 (Φουστούκος 8 (1), Κα-

ραμέτος, Δήμου 8 (1), Πρωτόπαππας, Βαρβαρίγος 8

(2), Δρίτσας 20 (1), Χασάπης 7 (2), Βουργουτζής,

Κεραμιδάς Ι, Ζήνας 4, Λαμπρόπουλος, Παπανδρέου

2 και στον 3ο επιβλήθηκε του Ιωνικού Νικαίας 74-63

(Φουστούκος 4, Καραμέτος 8, Δήμου 14, Πρωτόπαπ-

πας 2, Βαρβαρίγος 13, Δρίτσας 24, Βουργουτζής,

Κεραμιδάς 5, Ζήνας 4, Λαμπρόπουλος).  

Αφαίρεσαν το «χρυσό» από

τη Λισένκο στη σφαιροβολία

Μέσω της τακτικής της επανεξέτασης παλιών δειγ-

μάτων αθλητών από τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ,

η ΔΟΕ ανακοίνωσε την αφαίρεση του χρυσού με-

ταλλίου από την Ρωσίδα Τατιάνα Λισένκο στη σφυ-

ροβολία των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το

2012 λόγω χρήσης απαγορευμένων ουσιών. Σημει-

ώνεται πως η Λισένκο στις αρχές του χρόνου είχε

τιμωρηθεί και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στί-

βου επίσης για χρήση αναβολικών, ενώ στο παρελ-

θόν για το ίδιο θέμα είχε εκτίσει ποινή αποκλεισμού

δύο ετών (2007 - 2009). Πλέον, με τα νέα δεδομένα,

η 33χρονη Λισένκο κινδυνεύει με ισόβιο αποκλει-

σμό.

Στα αρκετά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπί-

ζει σήμερα η κολύμβηση και γενικότερα ο χώρος του

ερασιτεχνικού αθλητισμού αναφέρθηκε σε συνέν-

τευξή της στην επίσημη

ιστοσελίδα της Κολυμβητι-

κής Ομοσπονδίας η Κέλλυ

Αραούζου, πρωταθλήτρια

στο αγώνισμα της ανοιχτής

θάλασσας και «ασημένια»

παγκόσμια πρωταθλήτρια

στη διοργάνωση του Καζάν. 

Μεταξύ άλλων η αθλήτρια

επισήμανε πως «σήμερα
υπάρχουν πολλά προβλή-
ματα που μαστίζουν τον ερα-
σιτεχνικό αθλητισμό και συνεπώς και την κολύμβηση.
Οι ερασιτέχνες αθλητές αντιμετωπίζουν πιο δύσκολα
αυτά τα προβλήματα και μπορεί να τους ρίξουν την

ψυχολογία ή να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις επι-
δόσεις τους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να
υπερβάλλουμε εαυτούς και πιστεύω ότι θα τα κατα-

φέρουμε». 
Μάλιστα, όπως εξήγησε, γι'

αυτούς τους λόγους δεν

μπορεί να πει με βεβαιότητα

εάν θα βρίσκεται στους

Ολυμπιακούς Αγώνες του

Τόκιο το 2020, απαντώντας

σε σχετική ερώτηση. Επίσης,

η Κέλλυ Αραούζου αναφέρ-

θηκε στους άμεσους στό-

χους της τονίζοντας πως

μετά τους Ολυμπιακούς

Αγώνες η χρονιά αναμένεται να είναι χαλαρή,

ωστόσο, όπως είπε, αυτό δε σημαίνει ότι δεν έχει

υψηλούς στόχους.

Στα προβλήματα της κολύμβησης 

αναφέρθηκε η Κέλλυ Αραούζου



O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων
του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, συμμετοχικά. Δίνεται έτσι η ευκαιρία γνωστοποίησης και προβολής
της πνευματικής δημιουργίας του τόπου αυτού, με την πανάρχαιη πλούσια “βλάστηση” 
του πνεύματος, των έργων του και των δημιουργών τους.

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα.
Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) 
και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.
Ο ποιητής - συγγραφέας που θα συμμετάσχει, θα δικαιούται 2 αντίτυπα της ανθολογίας δωρεάν.
Για κάθε επιπλέον αντίτυπο θα καταβάλει το ήμισυ της ονομαστικής αξίας (ενδεικτικά, επί 
ονομαστικής τιμής 10€, θα καταβάλλει 5€).

Η βασική συμμετοχή, για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης, προβολής κ.λπ., ορίζεται στα 100 ευρώ 
για τις 4 σελίδες. Για κάθε επιπλέον φύλλο (2 σελίδες), η συμμετοχή είναι 40 ευρώ.
H δήλωση συμμετοχής και τα κείμενα πρέπει να κατατεθούν στον εκδότη (Σκαραβαίος), το συντομότερο 
ώστε η έκδοση να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο.

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Ανθολόγηση Αττικής Ποίησης

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 153 052 

e-mail: press@ebdomi.com


