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Στις εκλογές, εκείνοι που, κυρίως, κρίνονται

είναι οι κριτές!

Πάντα  κρίνονται οι κριτές, από τους κρινόμε-

νους, από τους κριτές που μειοψηφούν, και μα-

κροπρόθεσμα, πιο ώριμα και εκ του

αποτελέσματος, από

την ιστορία.

Κρίνονται όμως και

πιο άμεσα από την

ψυχρή λογική και τον

ορθολογισμό. Διότι

κατά τον Αριστοτέλη

εκλογή, «κρίσιν ποιεί-
σθαι των αξίων»1!

Δεν νομίζω να εκλέ-

γουν οι πλείστοι των

ψηφοφόρων με κριτή-

ριο την αξία καθενός

των υποψηφίων και

των «εξετάσεων» που

έχουν δώσει τα κόμματα και οι διεκδικητές του

αξιώματος τού βουλευτή. Και πώς μετριέται, πως

εκτιμάται αυτή αξία.

Ας το σκεφθούμε λίγο θεωρητικά: Πώς επιλέ-

γουμε κόμμα και πώς εκλέγουμε κόμμα και βου-

λευτές.

Πράξη 1η: 

Θεωρητικά πάντα, έχουμε κατασταλάξει για τον

α και β λόγο, με τον Α και Β τρόπο σε κάποια κο-

σμοθεωρία· κοινωνική αντίληψη, ιδεολογία.

Δηλαδή, αποδέχομαι λίγο - πολύ π.χ. τη θεωρία

της παγκοσμιοποίησης και του νεοφιλελευθερι-

σμού, που άρχισαν να εφαρμόζονται τη δεκαετία

του 1970, εκτοπίζοντας τον καπιταλισμό της πα-

ρεμβατικής οικονομίας του λόρδου Κέινς, ή τις

απορρίπτω με αποτροπιασμό, βλέποντας και τα

τραγικά αποτελέσματά τους, και εμμένω στον

κοινωνικό παρεμβατισμό του κράτους στην ιδιω-

τική οικονομία, χάριν του κοινωνικού συνόλου ή

είμαι πιο «προοδευτικός» και επιδιώκω μια «σο-

σιαλιστική» - πολλών διαβαθμίσεων – κοινωνία,

μέχρι και απατηλών, ή             συνέχεια στη σελ. 2

ΕΚΛΟΓΕΣ
Ο Λαός... απερρίφθη

Κώστας Βενετσάνος

Μειώθηκε η χρήση της

πλαστικής σακούλας;
Σελίδα 10

Σύγχρονη κριτική θεωρία 
περί ευδαιμονίας 

Θεόδωρου  Γεωργίου* 

Σελίδα 17

Διεθνές Συνέδριο 

“Περί ευδαιμονίας”
Σελίδα 7

Σελίδα 6

νέα κυβέρνηση
Με ...γραβάτα η

“Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πώς θα το πετύχουμε και θα το πετύχουμε”

Διαβούλευση στο Κίτσι
Σελίδα 6
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

συνέχεια από τη σελ. 1

ή είμαι «αριστερός», πάλι πολλών διαβαθμίσεων

και οραματίζομαι μια κοινωνία πιο δίκαιη, με ανα-

λογική ισότητα, ή απόλυτη ισότητα, που είναι μάλ-

λον άδικη, ή κομμουνιστική, που για την ώρα

μοιάζει «ουτοπική», ή που ξέρεις...

Αυτές πάνω – κάτω είναι οι κοινωνικές θεωρίες,

που κάποιοι τις πιστεύουν καλοπροαίρετα ή από

ιδιοτέλεια και κάποιοι απλώς τις καπηλεύονται,

όπως και τον εθνικισμό – και τις έχουν εκθέσει με

τις πράξεις τους, σχεδόν ανεπανόρθωτα.

Πράξη 2η:

Αποδεχόμενος λοιπόν, μετά από μελέτη, περί-

σκεψη και διαλογισμό, μια από τις παραπάνω κο-

σμοθεωρίες, διερευνώ και διακρίνω ποιος

πολιτικός φορέας, ποιο κόμμα εκφράζει πληρέ-

στερα, καλύτερα την κοσμοαντίληψή μου, ώστε

αναλαμβάνοντας την διακυβέρνηση της πατρίδας

μου να την κάνει πράξη!

Ή τουλάχιστον, σε ενδιάμεσα στάδια, να την ανα-

δείξει, να την διεισδύσει ή και να προφυλάξει στοι-

χεία της κοινωνικής θεωρίας μου, που έχουν ήδη

εμφιλοχωρίσει στο σύστημα.

Πράξη 3η: 

Το τρίτο βήμα που έχει να κάνει αυτός ο ιδεατός

πολίτης του παραδείγματός μου, ο Αριστοτελικός

πολίτης που μετέχει και μετέρχεται «κρίσεως και
αρχής», κατά την εκλογική διαδικασία, είναι να διε-

ρευνήσει, να συγκρίνει και να διακρίνει, ποιοι εκ

των υποψηφίων διαθέτουν το καλύτερο ήθος και

την μεγαλύτερη δυνατόν ικανότητα και αξία να εκ-

φράσουν, να υπηρετήσουν και να πραγματώσουν

την κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψή μου. Σωστά;

Θεωρητικά, φαντάζομαι, θα συμφωνείτε!

Σκεφθείτε τώρα, και πείτε μου νοερά: Ξέρετε πολ-

λούς τέτοιους «πολίτες» - μηδέ των εαυτών μας

εξαιρουμένων – που να ενήργησαν, σε όποιες

εκλογές, μ’ αυτό το σκεπτικό, μ’ αυτά τα κριτήρια

ή ...χωρίς περίσκεψη και χωρίς αιδώ, πρόχειρα και

παρορμητικά, ακόμα και ...κληρονομικά («εμείς
πάππου – προς πάππου ψηφίζαμε...») ή «μανιά-
τικα» («εμένα οι ...τάδε σκοτώσανε τον παππού
μου»).
Και η βεντέτα, δυστυχώς, ακόμη κρατάει. Κι επι-

πλέον παρεισφρύουν και πιο ρεαλιστικά κριτήρια:

Το συμφέρον! Το πραγματικό, κοντινό και επιδιω-

κόμενο ιδιοτελές συμφέρον, το απατηλό συμφέ-

ρον· το νομιζόμενο συμφέρον.

Το «ταξικό» συμφέρον, το ιδεοληπτικό... (τα τελευ-

ταία είναι πιο ιδεαλιστικά τουλάχιστον). Και τέλος,

σπανίως ή ουδέποτε αλίμονο, το εθνικό συμφέρον.

Το εθνικό συμφέρον που είναι συνάμα και κοινω-

νικό συμφέρον και που ίσως αποτελεί μειονέκτημα,

να το αναφέρουμε. Για τους «αριστερούς», αν το

κάνουμε, κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε «ακροδε-

ξιοί», ίσως και φασίστες, για τους «δεξιούς» να το

δεχθούν υποκριτικά, ενώ το αντιμάχεται η ίδια η

ιδεολογία τους της παγκοσμιοποίησης, της «ευρω-

παϊκής ολοκλήρωσης» κτλ.

Μετάλλαξη ψηφοφόρων

Τώρα κι ένα τελευταίο, ως πιο πρόσφατο της κρί-

σεως των «κριτών»!

Στις ευρω εκλογές του Μαΐου του ’14 η Ν.Δ. τιμω-

ρήθηκε από τους εκλογείς – κριτές λαμβάνοντας

το καταδικαστικό ποσοστό ψήφων κάτω του 23%

(22,72) λόγω του ΕΝΦΙΑ, των περικοπών μισθών

και συντάξεων, απολύσεων... με μια λέξη της εφαρ-

μογής του Β’ μνημονίου, της πραξικοπηματικής –

κοινοβουλευτικά – κυβέρνησης Παπαδήμου κλπ. –

κλπ. Ο Λαός – κριτής λοιπόν θύμωσε και μετά

8μηνο «απέλυσε» την κυβέρνηση της Ν.Δ. και ανέ-

δειξε τους άπειρους της αριστεράς του Τσίπρα και

της δεξιάς των ΑΝ.ΕΛ. που τα θαλάσσωσαν, αφού

έγιναν «καλά παιδιά» πραγματοποιώντας την «πε-

ρίφημη» ανακυβίστηση του Ιουλίου του 2015, πο-

δοπατώντας τη «Λαϊκή Κυριαρχία» - τη ΔΙΚΗ σου

κυριαρχία με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα

ΟΛΩΝ των ευρωδεών – ευρωπαϊστών, «... των Ευ-
ρωπαίων περίγελων» κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ.

– Νέας Δημοκρατίας – ΠΑ.ΣΟ.Κ και λοιπόν γνω-

στών αφομοιοθέντων και εξαφανισθέντων αποκομ-

μάτων.

Μ’ όλα ταύτα, και παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική

του Χατζατζάρη, τα κατάφερε λόγω συγκυριών, να

μας βγάλει από την «αυστηρά επιτήρηση» των

(θ)εσμών2, οι «κριτές», ο ίδιος λαός, επιθυμών προ-

φανώς την «δημοκρατική» (εν)αλλαγή κομμάτων,

επιβράβευσε την «τιμωρηθείσα» Ν.Δ. δίνοντάς της

ένα ποσοστό κοντά 40%!!! (39,85%), 

Κρίνατε την αξιακή κρίση των κριτών!

Κι ακόμη, να λάβουμε υπ’ όψη μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ

δεν τιμωρήθηκε, αφού η δύναμή του μειώθηκε

μόνο κατά 4%. Απλώς τέθηκε σε ...διαθεσιμότητα,

για να ανασυνταχθεί. Η αύξηση των ποσοστών της

Ν.Δ. προήλθε από την αποχώρηση από τον εκλο-

γικό στίβο, των ΑΝ.ΕΛ. του Καμμένου, του ΛΑ.ΟΣ.

του Καρατζαφέρη, του Ποταμιού, του Φαήλου Κρα-

νιδιώτη και άλλων, και βέβαια των μισών ψηφοφό-

ρων της Χρυσής Αυγής. Υπήρξε μία συσπείρωση

των ψήφων της δεξιάς, “υπόγεια”, για να φύγει η

“αριστερή” κυβέρνηση του Τσίπρα, “μυστηριακή”,

λες και λειτούργησε ένα αόρατο “πνεύμα”, μη αν-

τιληπτό ή κάποια υπόγεια ρεύματα. Δεν θα εκ-

πλαγώ αν δω τον Κυρ. Μητσοτάκη με μία κίνηση

υψηλοφροσύνης και μακροθυμίας, να δώσει άφεση

των αμαρτιών στους διαγραφέντες “αποστάτες”

κ.λπ., πλην Παπακώστα και Κουΐκ.

Η «σιωπή» επιβραβεύεται

Κι ένα τελευταίο(;) αξιακό «κριτήριο» των «κριτών»

ψηφοφόρων. Η εκλεκτή της Περιφερείας μας Γε-

ωργία Μαρτίνου, η οποία λόγω σεμνότητας προ-

φανώς, ουδέποτε ακούστηκε ομιλούσα,

ενεργούσα ή διαφωνούσα, επιβραβεύθηκε από

τους «κριτές» - ψηφοφόρους, λαβούσα πλέον του

45% των ψήφων της Ν.Δ. στην Ανατολική Αττική!

Επί 100 χιλιάδων περίπου ψήφων της Ν.Δ. έλαβε

45.893! Διευκρινίζω απερίφραστα ότι το σχόλιο

ουδεμίαν υποκρύπτει πρόθεση προσωπικής αιχ-

μής. Απεναντίας, δεν έχω λόγους ν’ αποκρύψω

την προσωπική μου συμπάθεια.

Τους «κριτές» κρίνω και τα κριτήρια της αξιολόγη-

σής τους και ...τους απορρίπτω!

―――――
1 Αριστοτέλης: “Πολιτικά”, βιβλ. 6, 1321α, 35-36.

2. εσμός = σμήνος (μειωτικό) καθαρμάτων κ.τ.τ.

O λαός απερρίφθη

Κατά παρέκκλιση δρομολόγια ΟΟΣΑ
για μαθητές σε 4 Δήμους Σελ. 6

Προσωρινή μοριοδότηση αιτήσεων σε Παιδι-

κούς σταθμούς του Δήμου ΒΒΒ Σελ. 6

Μέτρα προληπτικής κυκλοφορίας σε
Σχινιά Μαραθώνα και Υμηττό Σελ. 7

1821: Λυτά Εγγραφα Α & Β βουλευ-
τικής περιόδου
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

“Ο παππούς και το εγγονάκι” 
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Γιατί ψηφίζω Δημήτρη Τσανικλίδη Σελ. 13

Εις φρόνησιν Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Η “Λαϊκή Συσπείρωση” στα πυροφυλά-
κεια του Δήμου ΒΒΒ Σελ. 15

Πρώτες στον κόσμο! Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη
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Αναγνώστης και ενεργός πολίτης, που

τον συγχαίρουμε γι’ αυτό, μας έστειλε

φωτογραφίες από τη διαδρομή Αρτέ-

μιδα προς Πόρτο Ράφτη, όπου τα σκου-

πίδια είναι παραταγμένα στα πρανή των

δρόμων με κίνδυνο ανάφλεξης πυρκα-

γιάς, αφού τα περισσότερα είναι ξερά

χόρτα πάνω στο πράσινο και πλαστικά.

Γράφει ο αναγνώστης:

Ειναι η πρωτη φορα που στελνω μη-

νυμα για θεμα κοινωνικο, αλλα η κατα-

σταση ειναι τραγικη. 

Λογω επαγγελματος κανω συχνα την

διαδρομη Αρτεμιδα-Πορτο Ραφτη μεσω

Βραυρωνας.  

Σημερα εκανα και μια παρακαμψη προς

Χαμολιά. Τα σκουπίδια, τα μπαζα, αλλα

και τα ξερα χορτα ειναι στους δρομους,

αλλα και διπλα απο τους καδους σε τέ-

τοιο βαθμο που ντρέπεσαι να περασεις.

Εκτος της ντροπής,  υπαρχει τεραστιος

κινδυνος πυρκαγιάς απο τα ξερα κλα-

δια,  αλλα και πεταμενα γυαλινα μπου-

καλια.  Δεν βαλανε μυαλο απο την

καταστροφη στο Ματι. 

Σας επισυναπτω λιγες φωτο απο τα δε-

καδες σημεια που υπαρχουν. 

Αν μπορειτε να κινητοποιησετε τον

δημο θα ηταν καλο. 

Τελος σε πολλα σημεια οι υπάλληλοι

στις σκουπιδιαρες ριχνουν αρκετα

σκουπιδια απο τους καδους κατα το

αδειασμα με αποτέλεσμα το αερακι να

τα απλωνει παντου. 

Οδηγώντας από Αρτέμιδα προς Πόρτο Ράφτη...

Πολλοί λουόμενοι έχουν διαπιστώσει την επικινδυνότητα των θαλάσσιων παιχνιδιών που

έχει εγκαταστήσει στην Ανατολική παραλία της Βάρκιζας, επιχείρηση και κρούουν τον κώ-

δωνα του κινδύνου ατυχήματος.

Στο πλαίσιο αυτό ο επικεφαλής της  Λαϊκής Συσπείρωσης, Κώστας Πασακυριάκος, όπως

μας ενημέρωσε, επικοινώνησε με το δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο και τον ενημέρωσε για

τα προβλήματα που δημιουργούνται όπως: η πρόσβαση και ασφάλεια των λουομένων αλλά

και των αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας. Ζήτησε δε να μάθει εάν έχουν

γίνει ενέργειες από την πλευρά του Δήμου, ώστε να παρθούν μέτρα.

Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος ενημέρωσε τον Κ. Πασακυριάκο ότι ήδη έχουν ξεκινήσει

οι διαδικασίες ανάκλησης της άδειας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, κάτι που ανα-

μένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

Και βέβαια, αναρωτιόμαστε για άλλη μια φορά, πώς δίνονται οι άδειες; Χωρίς μελέτη και

ένα σχέδιο ασφαλείας από την επιχείρηση; 

Eπικίνδυνα τα θαλάσσια παιχνίδια που

έχουν εγκατασταθεί στη Βάρκιζα
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Madeleine Peyroux
στο Ιδρυμα Στ. Νιάρχου

Το Σάββατο 13 Ιουλίου, η μαγευτική φωνή της

Madeleine Peyroux θα πλημμυρίσει το Ξέφωτο στο

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, σε μια ονειρική, ποιητική

βραδιά στο φως των αστεριών.

Είσοδος ελεύθερη

Η ξεχωριστή διαδρομή της Peyroux στον χώρο της

μουσικής είναι από τις πιο συναρπαστικές. Η καλλι-

τέχνις συνεχίζει να χαράζει νέα σύνορα στη jazz, με

ασίγαστη περιέργεια και τολμηρά ανοίγματα.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ευριπίδου και Λ.Συγγρού 

Τηλέφωνο: 2168091001, 002, 003

"Μάνα Εκάβη" 

Tην Τετάρτη 16 Ιουλίου στις 9 μ.μ. στο θέατρο Βρά-

χων παίζεται η παράσταση: “Μάνα Εκάβη”.
Οι "Τρωάδες" και η "Εκάβη" του Ευριπίδη είναι ό,τι πιο πλή-

ρες έχει γραφτεί στο θέατρο για τη μοίρα του ηττημένου

στον πόλεμο, την προσπάθειά του να διαχειριστεί τον πόνο

του, την απώλεια της ανθρώπινης ζωής και την υπαρξιακή

αγωνία του για τη συνέχεια της ζωής και της πολιτιστικής

του μνήμης. Η αρχετυπική Εκάβη εμφανίζεται στις "Τρωά-

δες" σαν το πιο επιβαρυμένο θύμα που έχει δει την ολο-

σχερή κατάρρευση του οίκου της, ενώ στην "Εκάβη", το

θύμα Εκάβη μετατρέπεται σε θύτη που σηκώνει το χέρι της

εκδίκησης και γίνεται φονιάς.

Μετάφραση: Κ.Χ.Μύρης

Διασκευή: Εύη Οικονομίδου

Σκηνοθεσία: Μανώλης Ιωνάς

Παίζουν:

Εκάβη: Ιωάννα Γκαβάκου

Ανδρομάχη-Κασσάνδρα σε ηχογράφηση: Νένα Βενετσάνου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Θέατρο Βράχων, Οδός Ταταούλων 

Τηλέφωνο: 2107609340, 2107609350

«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

18 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ»

Ο Στέλιος Καζαντζίδης υπήρξε ένας από τους λίγους

τραγουδιστές, που κέρδισαν αδιαφιλονίκητα τον τίτλο

του λαϊκού ερμηνευτή, αγαπήθηκε φανατικά, μπήκε

στις καρδιές και στα σπίτια των ανθρώπων, τραγουδή-

θηκε όσο λίγοι.     

Με τη μοναδική υφή της φωνής του κατάφερε να εκ-

φράσει τις αγωνίες, τους φόβους, αλλά και τις ελπίδες

μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων, για τους οποίους η

επιβίωση ήταν πολύ δύσκολη.

Τραγουδάνε για τον Στέλιο της καρδιάς μας οι:

Θέμης Αδαμαντίδης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Κατερίνα

Στανίση, Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Βάσω Χατζή, Λεω-

νίδας Βελής, 

Στέλιος Περπινιάδης, Δημήτρης Κοντογιάννης, Μπάμ-

πης Καραπέτης, Νότης Θαλασσινός

Μπουζούκι: Μανώλης Καραντίνης

Μουσική επιμέλεια: Φαίδων Λιονουδάκης

Βεάκειο Θέατρο (Πειραιάς): Κυριακή 14 Ιουλίου, 21:00.

«Nεφέλες»
του Αριστοφάνη

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» 

ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  

Το Σάββατο 3 Αυγούστου η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» προσκαλεί

στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για την παράσταση «Νε-

φέλες» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη

Καραντζά.

Ο Αριστοφάνης ήταν Αθηναίος σατιρικός ποιητής του

5ου αιώνα και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους

εκπροσώπους της περιόδου της αρχαίας αθηναϊκής κω-

μωδίας και τον μοναδικό του οποίου σώζονται ακέραια

έργα.  Οι κωμωδίες του εντυπωσιάζουν μέχρι σήμερα

χάρη στον απαράμιλλο διαχρονικό τους χαρακτήρα.
Ερμηνεύουν:  Γιώργος Γάλλος, Νίκος Καραθάνος, Αινείας

Τσαμάτης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Θεοδώρα Τζήμου,

Χρήστος Λούλης, Γιάννης Κλίνης, Πάνος Παπαδόπουλος,

Παναγιώτης Εξαρχέας. 

Χορός: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Πανα-

γιώτης Εξαρχέας, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννης Κλί-

νης, Έμιλυ Κολιανδρή, Χρήστος Λούλης, Πάνος

Παπαδόπουλος, Ελίνα Ρίζου, Θεοδώρα Τζήμου.

Μετάφραση: Γιάννης Αστερής

• Εισιτήρια:  Άνω διάζωμα 12€ - Ζώνη Β΄ 22€

• Εισιτήριο πούλμαν:  18€

• Αναχώρηση ώρα 4:30 μ.μ. από την Κεντρική Πλατεία Κερατέας

• Δηλώσεις συμμετοχής έως 15 Ιουλίου

• Πληροφορίες - Κρατήσεις:  6972351959, 6984912459

Λίγα λόγια για το έργο:

Η αριστοτεχνική κωμωδία του Αριστοφάνη παρουσιάστηκε στα Με-

γάλα Διονύσια το 423 π.Χ. και διακωμωδεί τη διδασκαλία του Σωκράτη

και τις ιδέες των σοφιστών της εποχής. Ο ηλικιωμένος, απαίδευτος

Αθηναίος Στρεψιάδης, καταχρεωμένος από τις σπατάλες και τις ασω-

τίες του καλοαναθρεμμένου γιου του, Φειδιππίδη, προσπαθεί να τον

πείσει να φοιτήσει στο φροντιστήριο του Σωκράτη, όπου θα μάθει τη

διαφορά μεταξύ δίκαιου και άδικου λόγου και θα μπορεί να υπερασπί-

ζεται καλύτερα τον εαυτό του στο δικαστήριο απέναντι στους δανει-

στές του.  Όταν ο Φειδιππίδης αρνείται, ο Στρεψιάδης αποφασίζει να

σπουδάσει ο ίδιος αλλά αποδεικνύεται ανεπίδεκτος μαθήσεως.  Τε-

λικά, ο Φειδιππίδης υποκύπτει στις απειλές του πατέρα του και έρχεται

με τη βία στο διδασκαλείο για να σπουδάσει.  Με την ολοκλήρωση της

φοίτησής του ο νέος έχει πλέον μεταμορφωθεί σε έναν υποδειγματικό

διανοούμενο.  Μάλιστα, στο πλαίσιο μιας αντιδικίας όπου ενεπλάκη ο

πατέρας του, ο Φειδιππίδης απειλεί να τον ξυλοφορτώσει καταφεύ-

γοντας στα επιχειρήματα που είχε διδαχθεί.  Έτσι, ο Στρεψιάδης ορ-

γισμένος αποφασίζει να καταστρέψει το φροντιστήριο.

Διάλεξη του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας για τη

συμπλήρωση 100 Χρόνων από την ίδρυση της Διε-

θνούς Αστρονομικής Ένωσης, θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, στις 6μ.μ.

“Η Διαστημική Εποχή της ανθρωπότητας: 50 χρό-
νια μετά την προσεδάφιση στη Σελήνη και 62 χρό-
νια ρομποτικής εξερεύνησης του Ηλιακού
Συστήματος” είναι το θέμα ομιλίας του Ακαδημαϊ-

κού Σταμάτιου Κριμιζή η οποία απευθύνεται στο

ευρύ κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη,

17 Ιουλίου 2019, ώρα 6 μ.μ. στο Μέγαρο της Ακα-

δημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.

Το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμέ-

νων Μαθηματικών (ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθη-

νών μετέχει, με σειρά ομιλιών, όπως η

προαναφερόμενη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων

για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση

της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (ΙΑU).

Πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τη-

λέφωνα 210-6597169, 201-6597513 και στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση patsis@academyofathens.gr

“Σφήττεια 2019”
Η πρώτη περίοδος των

καλοκαιρινών πολιτιστι-

κών εκδηλώσεων του

Δήμου Κρωπίας – ΝΠΔΔ

Σφηττός  με την επωνυ-

μία «ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2019»

ξεκίνησε 1 Ιουλίου με

ωραίες εκδηλώσεις.

Θεατρική παράσταση

Παιδικές και εφηβικές θε-

ατρικές παραστάσεις

(από το Θίασο της Κάρ-

μεν Ρουγγέρη το Σάβ-

βατο 13 Ιουλίου 2019, και

της θεατρικής εφηβικής

ομάδας του ΝΠΔΔ Σφητ-

τός την Κυριακή 14 Ιου-

λίου 2019 αντίστοιχα). 

Παραδοσιακή,

λαϊκή

νησιώτικη βραδιά

Η πρώτη περίοδος του

Ιουλίου κλείνει, την Τρίτη

16 Ιουλίου 2019 στις

21:30, με την παραδο-

σιακή, λαϊκή και νησιώ-

τικη βραδιά στον ΝΑΟ

Κέκρωψ στην π. Αγίας

Μαρίνας, την παραμονή

του εορτασμού της μεγα-

λομάρτυρος Αγίας Μαρί-

νας. (Μεγάλη εορτή για το

Δήμο και το Ιερό Προσκύ-

νημα Αγίας Μαρίνας Αλυ-

κού στην παραλιακή

Λεωφ. Αθηνών- Σουνίου).
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 

“Η Διαστημική Εποχή της ανθρωπότητας: 50 χρόνια μετά

την προσεδάφιση στη Σελήνη...»
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Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019

Ανοιξε η αυλαία του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019 – Νύ-

χτες Αλληλεγγύης και ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοι-

νώνει το πρόγραμμα εκδηλώσεων καλώντας όλους

και όλες να συμμετέχουμε για πέμπτη συνεχή χρο-

νιά στη μεγάλη γιορτή της πόλης, που θα διαρκέσει

μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο.

Κάνουν πρόσκληση για προσφορά τροφίμων. Ώρα

έναρξης 9 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13, Συναυλία

Νίκος Ζιώγαλας & Μάνος Πυροβολάκης
Kυριακή 14 Ιουλίου, Θέατρο 

"Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια" του Τηλέμαχου Τσαρ-

δάκα. Μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης, για τις πολύ

μεγάλες προσδοκίες και την πολύ σκληρή πραγματικό-

τητα, με φόντο τη μικρή κοινωνία της επαρχίας, τις παρα-

λίες του καλοκαιριού και την ξεγνιασιά της αθωότητας. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17,  Συναυλία με τους Mode Plagal
Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Πεζόδρομος Προφήτου Ηλία Τηλέφωνο: 2106897459

Αφιέρωμα Ρετρό Τραγούδι
στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί-

ρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν, το Σάββατο

13 Ιουλίου 2019 και ώρα 9 μ.μ., στην Συναυλία – Αφιέρωμα

στο Ρετρό Τραγούδι – της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκο-

πούλου, στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Έχοντας ήδη συμπληρώσει τα ογδόντα χρόνια αδιάλειπτης

παρουσίας της, η Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου,

φέτος, παρουσιάζει για πρώτη φορά, αφιέρωμα σε κορυ-

φαίους συνθέτες, στιχουργούς και ερμηνευτές της ελλη-

νικής ρετρό μουσικής, όπως ο Νίκος Γούναρης, ο Τάκης

Μωράκης, ο Γιώργος Μουζάκης, ο Γιάννης Σπάρτακος, ο

Κώστας Κοφινιώτης, ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, ο Αλέκος

Σακελλάριος κ.α. 

Σε αυτό το Αφιέρωμα στο Ρετρό Τραγούδι, κυριαρχούν δια-

χρονικές μελωδίες μα και στίχοι μιας άλλης εποχής. Η

αγάπη, ο έρωτας και η φιλία, ως γνήσιες αξίες, εξυμνούν-

ται, δια μέσου των τραγουδιών στην πιο όμορφη και αλη-

θινή τους μορφή, στο πέρασμα μιας αγνότερης εποχής,

όπου οι άνθρωποί της, αγαπούσαν και αγαπιόντουσαν ανι-

διοτελώς, προσδίδοντάς της μια μεγαλειώδη διαχρονική

σημασία στο πέρασμα του χρόνου... 

Τραγουδούν: Κρινιώ Νικολάου, Θάνος Πολύδωρας & Εύη

Μάζη. Μουσική Διεύθυνση & Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γά-

σπαρης Μαμμάς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Απευθύνουν κάλεσμα Προσφοράς Τροφίμων και Φαρμά-

κων, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρ-

μακείο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Μουσική βραδιά

Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούλας Υπατία

προσκαλεί για μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά με ένα

υπέροχο μουσικό πρόγραμμα το Σάββατο 20 Ιουλίου

στις 21.00 μμ, στο “Καστελόριζο” της Βάρκιζας. 

Τηλ. επικοινωνίας 6998958059  Ιφιγένεια Αμοργια-

νού.

Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 

Το Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2019 ξεκινά! Ένα καλοκαίρι

μεγάλων συναυλιών, ξεχωριστών κινηματογραφικών προ-

βολών και σπουδαίων θεατρικών παραστάσεων, στην ανα-

καινισμένη 3η Μαρίνα Γλυφάδας και σε υπαίθριους χώρους.

Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι 9 μ.μ. και η εί-

σοδος είναι ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, ο Δήμος συγκεντρώ-

νει τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές.

15 | 07 – Πλατεία Καραϊσκάκη

«Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει» (Mary Poppins Returns)

(2018) Οικογενειακό μιούζικαλ του Ρομπ Μάρσαλ με τους:

Έμιλι Μπλαντ, Έμιλι Μόρτιμερ, Μέριλ Στριπ, Κόλιν Φερθ.

Βραβείο Satellite Καλύτερης καλλιτεχνικής διεύθυνσης και

σκηνογραφίας

16 | 07 – Άγιος Παύλος Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζης

17 | 07 – Πάρκο Ευρυάλης Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζης

19 | 07 – 3η Μαρίνα

«Γάμος αλά Ιταλικά» (Matrimonio All’ Italiana)

(1964) Κωμωδία του Βιτόριο ντε Σίκα με τους: Σοφία Λόρεν,

Μαρτσέλο Μαστρογιάννι. Βραβείο Χρυσής Σφαίρας

20 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους Vegas
Οι Vegas δημιουργήθηκαν το 2009 και είναι και είναι ένα ελ-

ληνικό urban pop μουσικό συγκρότημα, που αποτελείται από

τον ZeRaw, την Κατερίνα Κουκουράκη στα φωνητικά και τον

DJ Airth στα decks. 

21 | 07 – 3η Μαρίνα

«Ο Γητευτής των αλόγων» (The Horse Whisperer)

(1998) Δραματική του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τους: Ρόμ-

περτ Ρέντφορντ, Κριστίν Σκοτ-Τόμας, Σαμ Νίλ, Νταϊάν

Γουίστ, Κρις Κούπερ, Σκάρλετ Τζόανσον.  

22 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τον Λευτέρη Πανταζή
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Eγκαίνια στο μικρό

κλειστό Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. “ΒΡΑΥΡΩ-

ΝΙΟΣ”, προσκαλούν στα ΕΓΚΑΙΝΙΑ της Αίθουσας Γυ-

μναστικής, του Μικρού Κλειστού Γυμναστηρίου στο

Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου (31ο χλμ. Λεωφ.

Λαυρίου, Μαρκόπουλο), που θα πραγματοποιηθούν

την Τετάρτη, 17 Ιουλίου και ώρα 8 μ.μ.

Η νέα Αίθουσα Γυμναστικής, θα φέρει το όνομα

«ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ», εις μνήμην του εκλιπόντος

Προέδρου του Νομικού Προσώπου “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ”.

Αποκαταστάθηκε η 

παραλία Αγ. Μαρίνας

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για τις ζη-

μιές που είχε υποστεί η παραλία της Αγίας Μα-

ρίνας Κορωπίου, μετά τις τελευταίες

βροχοπτώσεις, γιατί οι κάτοικοι της περιοχής

ήταν ανήσυχοι για την κατάσταση.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου , και συγκεκριμένα

ο ίδιος ο δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης, μας

ενημέρωσε ότι αποκαταστάθηκε η ζημιά. 

Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε δική τους αμέ-

λεια, αλλά η περιοχή έχει χαρακτηριστεί από-

λυτης προστασίας και έπρεπε να παρθούν οι

σύμφωνες γνώμες της Αρχαιολογίας και του Λι-

μενικού, μας είπε.

Χαιρόμαστε που η παραλία αποκαταστάθηκε και

οι λουόμενοι θα τη χαίρονται.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού & Παιδι-

κής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης ανακοινώνει τα

«προσωρινά» αποτελέσματα μοριο-

δότησης των αιτήσεων εγγραφής

παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς

του Δήμου. 

Οι προσωρινοί πίνακες περιλαμβά-

νουν τη μοριοδότηση κάθε αίτησης

ανάλογα με τα δικαιολογητικά που

προσκομίσθηκαν στην υπηρεσία.

Μπορείτε να τις δείτε στο

www.vvv.gov.gr/index.php/enimerosi-

tou-politi/oappa-nomika-prosopa

Σε συμμόρφωση του νέου κανονι-

σμού προστασίας προσωπικών δε-

δομένων (GDPR), η αναζήτηση της

σειράς κατάταξης γίνεται σύμφωνα

με τον αριθμό πρωτοκόλλου που

σας έχει δοθεί κατά την κατάθεση

της αίτησης σας.

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης για

τα παιδικά τμήματα και τα βρεφικά

τμήματα θα προκύψουν μετά τις

ολοκληρώσεις των καταθέσεων

VOUCΗER (3/9/2019) των ωφελού-

μενων μητέρων μέσω ΕΣΠΑ. Οι

ωφελούμενοι μέσω ΕΣΠΑ θα προ-

ηγηθούν στον τελικό πίνακα κατάτα-

ξης και θα ακολουθήσουν τα παιδιά

που περιλαμβάνονται στον προσω-

ρινό πίνακα με την ίδια μοριοδότηση

και κατάταξη αλλά με άλλη αρίθ-

μηση προτεραιότητας.

Οι διαδικασίες εγγραφής

των παιδιών θα ξεκινήσουν

την 3η Σεπτεμβρίου 
Οπως σημειώνεται στον ιστοχώρο

του Δήμου, θα εισαχθούν πρώτα,

όλα τα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ και κατό-

πιν με τη σειρά μοριοδότησης θα ει-

σάγονται τα παιδιά στους παιδικούς

σταθμούς σταδιακά, ανάλογα με το

προσωπικό που θα έχει ο ΟΑΠΠΑ! 

Το προσωπικό των βρεφονηπιακών

σταθμών θα ενημερώνει τηλεφωνικά

τους γονείς για την εισαγωγή του

παιδιού τους στο παιδικό ή βρεφικό

σταθμό.

Eνστάσεις γίνονται δεκτές έως και

την Δευτέρα 15/7/2019 στα γραφεία

του Ο.Α.Π.Π.Α (Αφροδίτης 2 Βου-

λιαγμένη)        09:00 με 13:00.     

Επίσης μπορεί να αποσταλούν με

email στo oappa@vvv.gov.gr 

Προσωρινή μοριοδότηση αιτήσεων εγγραφής 

για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου BBB

Συνεδρίασε στις 10/07/2019 και στα γραφεία της Περι-

φερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνεδρίασε η

επιτροπή με Πρόεδρο τον Αντιπεριφερειάρχη Πέτρο Φι-

λίππου, για να συζητηθούν αιτήματα των σχολείων για

κατά παρέκκλιση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της

Π.Ε.Α.Α, των Δήμων Σπάτων-Αρτέμιδος, Σαρωνικού,

Ραφήνας-Πικερμίου και Παλ-

λήνης.

Εκπρόσωπος της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής ήταν η Κατοστάρα

Αμαλία αναπληρώτρια Προ-

ϊσταμένη του τμήματος Εκ-

παιδευτικών θεμάτων της

Π.Ε.Α.Α. 

Όπως ενημερωθήκαμε από

τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατ.

Αττικής Πέτρο Φιλίππου, από

τους Δήμους παραβρέθηκαν:

Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος η Πηνελόπη Λίγκου Αντιδή-

μαρχος, από Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου ο Σάββας Αραπ-

κιλής Αντιδήμαρχος, από Δήμο Παλλήνης ο Δημήτριος

Μπαξεβάνης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Παι-

δείας. Από Δήμο Σαρωνικού δεν παραβρέθηκε ο εκπρό-

σωπός του Χαρίτος Μανώλης.

Δεν παραβρέθηκε ο εκπρόσωπος

του ΚΤΕΛ Αττικής, Πρόεδρος του

Δ.Σ Γεώργιος Παπαδομιχελάκης,

ενώ δεν παραβρέθηκε ούτε από

τον ΟΑΣΑ η  εκπρόσωπος.

Η επιτροπή συζήτησε τα αιτήματα

των σχολείων για κατά παρέκ-

κλιση των χιλιομετρικών ορίων

μεταφοράς μαθητών, όπου και

ομόφωνα ενέκρινε την υλοποίησή

τους.

Κατά παρέκκλιση δρομολόγια 

μεταφοράς μαθητών σε 4 Δήμους

Δημόσια Διαβούλευση

στο Κίτσι για την

Αστική Κινητικότητα

Τη δεύτερη δημόσια παρουσία-διαβούλευση διοργα-

νώνει η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κρωπίας και οι με-

λετητές του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αυτή τη φορά για τους κατοί-

κους, Αγίας Μαρίνας, Κιτσίου και Σκάρπιζας, την

Δευτέρα 15  Ιουλίου 2019, στις 7 μ.μ., στο ΚΑΠΗ Κι-

τσίου Δήμου Κρωπίας. Οι διοργανωτές καλούν τους

κατοίκους να συμμετέχουν  στη δημόσια παρου-

σίαση και διαβούλευση για τις προτάσεις που περι-

λαμβάνονται στα πλαίσια της αναγκαίας συμμετοχής

των πολιτών και συνδιαμόρφωσης των μέτρων που

απαιτούνται για την  ανάπτυξη βιώσιμης και ασφα-

λούς μετακίνησης εντός των ορίων του Δήμου μας

Το σύνολο της μελέτης έχει αναρτηθεί στο site του

Δήμου www.koropi.gr  και είναι προσβάσιμο σε όλους

τους Δημότες με προτάσεις για την πόλη και κάθε

οικισμό του Δήμου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου ΒΒΒ

προσκαλεί τους κατοίκους 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσκαλεί τους κατοίκους του

που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να εγγραφούν το επόμενο

χρονικό διάστημα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο προκειμένου να λαμ-

βάνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.  H εγγραφή στο Κοινωνικό

Παντοπωλείο γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είναι:

Ένας ενήλικας 4.560,00€

Για κάθε επιπλέον ενήλικο άτομο προστίθεται στα 2.280,00€

Για κάθε παιδί 14 ετών και άνω προστίθεται στα: 2.280,00€

Για κάθε παιδί 13 ετών και κάτω προστίθεται στα: 1.368,00€

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά:  Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00πμ

έως τις 17:00μμ) : τηλ. 21320 19941 

Ζεφύρου 2, Βούλα, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
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Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού

Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμητ-

τού & Νοτιοανατολικής Αττικής

(ΦΟΔΕΠΑΣΜΥΝΑ) με έγγραφό

του (Αρ. πρωτ.: ΕΞ/ΜΑΡ/2526) που

απευθύνεται σε όλα τα μέσα Μαζι-

κής Ενημέρωσης, ενημερώνει για

τα μέτρα που θα λαμβάνονται κατά

τη διάρκεια της αντιπυρικής περιό-

δου.

Σύμφωνα με τον «Χάρτη Πρόβλε-

ψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γε-

νικής Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας του Υπουργείου Εσω-

τερικών (www.civilprotection.gr), τις

ημέρες υψηλού κινδύνου εκδήλω-

σης πυρκαγιάς, θα ενεργοποιείται

η εφαρμογή της απόφασης

του/της καθ’ ύλην αρμόδιου/ας

Αντιπεριφερειάρχη, Προέδρου του

Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής

Προστασίας της Π.Ε. Ανατολικής

Αττικής, της Π.Ε. Νοτίου, Βορείου

& Κεντρικού Τομέα.

Στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύ-

νου πυρκαγιάς, βαθμού επικινδυ-

νότητας 4 ή 5, θα εφαρμόζεται το

μέτρο της προληπτικής απαγό-

ρευσης κυκλοφορίας οχημάτων

και παραμονής εκδρομέων εντός

του πευκοδάσους και της παρα-

λίας του Εθνικού Πάρκου Σχινά-

Μαραθώνα, του Εθνικού Δρυμού

Σουνίου και του Υμηττού. 

Η απαγόρευση θα αφορά στην

ημέρα πρόβλεψης και θα έχει ισχύ

από την 7η πρωϊνή αυτής έως την

7η πρωϊνή της επομένης. Παρακα-

λείται το κοινό και οι υπηρεσίες

όπως συμμορφωθούν προς τις

υποδείξεις των αρμοδίων αρχών,

που θα περιπολούν στις παραπάνω

περιοχές.

Επιπρόσθετα, για την καλύτερη

ενημέρωση του κοινού ο Φορέας

Διαχείρισης θα στέλνει και θα

αναρτά συστηματικά, ενημερωτικά

δελτία τύπου προς τα ΜΜΕ, όπως

και σε άλλους φορείς και θα είναι

σε συνεχή επικοινωνία με τις αρ-

μόδιες κατά τόπους δασικές και

αστυνομικές αρχές.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρ-

κου Σχινιά-Μαραθώνα, Υμηττού και

Νοτιοανατολικής Αττικής (ΦΟΔΕ-

ΠΑΣΜΥΝΑ)

Καθ’ όλη την διάρκεια του παρα-

πάνω προληπτικού μέτρου ο Φο-

ρέας Διαχείρισης θα είναι σε άμεση

επικοινωνία με το Κέντρο Διαχείρι-

σης της Κυκλοφορίας της Αττικής

Οδού, προκειμένου να γίνεται ανάρ-

τηση στις πινακίδες μεταβλητών μη-

νυμάτων ενημερωτικού μηνύματος,

αναφορικά με την απαγόρευση κυ-

κλοφορίας οχημάτων και παραμο-

νής εκδρομέων εντός του

πευκοδάσους και της παραλίας του

Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαρα-

θώνα, στις περιπτώσεις αυξημένου

κινδύνου πυρκαγιάς βαθμού επικιν-

δυνότητας 4 ή 5.

Θυμίζουμε ότι η αντιπυρική περίο-

δος διαρκεί από 1 Μαΐου μέχρι 31

Οκτωβρίου
Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Δρ Γεώργιος Λυριντζής

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ

– ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ  

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης: 
Ευρωπαϊκός αριθμός 

Έκτακτης Ανάγκης: 112 

Ελληνική Αστυνομία: 100

ΕΚΑΒ: 166

Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: 

210 3359900-5

Χρήσιμα Τηλέφωνα:

Πυροσβεστική Υπ/σία: 22940 69370

Αστυνομικό Τμήμα Ν. Μάκρης: 

22940 69400

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα,

Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής

Mέτρα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας 

οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε 

εθνικούς δρυμούς, δάση & “ευπαθείς” περιοχές

Συνέδριο Φιλοσοφίας 

“Περί ευδαιμονίας”
Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας θα πραγματο-

ποιηθεί από Πέμπτη 11 έως Δευτέρα 15 Ιουλίου στο ξενο-

δοχείο “Amarilia” στη Βουλιαγμένη (Αγίου Νικολάου 13

Καβούρι).

Την Πέμπτη θα γίνει η άφιξη των συνέδρων, προσέλευση,

εγγραφή και παραλαβή φακέλου.

Ολες τις ημέρες θα εξελιχθούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες

ομιλίες και συζητήσεις, που αξίζει κανείς να παρακολου-

θήσει. Ενδεικτικά:

Σάββατο 13/7

11.40–12.00: Eve A. Browning, Professor and Chair Depart-

ment of Philosophy and Classics University of Texas:

«Xenophon’s Depictions of Women and Women’s Virtues»

12.00-12.30: Christopher Vasillopoulos, Professor of Political

Theory Eastern Connecticut State University USA: «Aristo-
tle’s Ghost and the Declaration of Independence».

Κυριακή 14/7

17.00 – 17.20: Pavlos Michaelides, Assistant Professor

University of Nicosia Cyprus: «Eudaimonia in Aristotle and
ancient philosophy»

18.00 – 18.20: Theodore Georgiou (Θεόδωρος Γεωργίου),

Professor of Political Philosophy Democritian University of

Thrace: «Σύγχρονη κριτική θεωρία περί ευδαιμονίας».

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους και το

θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Όλο το πρόγραμμα στο www.ebdomi.com

To Δ.Σ. ΒΒΒ Συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ συνεδρίαζει

(13η συνεδρίαση) την 15η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα

και ώρα 19:00, με μοναδικό θέμα:

1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτε-

λεσμάτων Χρήσης του Δήμου, έτους 2017.

Και τακτική συνεδρίαση
Aκολουθεί η 14η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  την 15η

Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση

Χρόνιο πρόβλημα με την υδροδότηση αντιμετωπί-

ζουν οι κάτοικοι της περιοχής Σκόρδι Αναβύσσου, επί

της οδού Σαρωνικού. Λόγω του υψομέτρου, το νερό

φτάνει στις παροχές των σπιτιών τους με πολύ χα-

μηλή πίεση, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν συ-

χνότατα πρόβλημα παροχής.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Σαρωνικός

- Νέα Πνοή», Χρήστος Τσιγαρίδας, επισκέφθηκε την

περιοχή και διαπίστωσε και ο ίδιος ότι το θέμα είναι

υπαρκτό, μαζί με μέλη της Παράταξής του και με ει-

δικό τεχνικό (υδραυλικό), σύμφωνα με τον οποίο,

είναι ανάγκη εγκατάστασης ενός πιεστικού επί της

οδού Σαρωνικού, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. 

Κατόπιν αυτού, ενημέρωσε τον Δήμαρχο Σαρωνικού

για το θέμα, με επιστολή του, ζητώντας του να προ-

βεί σε άμεσες ενέργειες, «ώστε να βρεθεί λύση και
οι εκεί συμπολίτες μας να απολαμβάνουν των ίδιων
υπηρεσιών με τους κατοίκους των υπόλοιπων περιο-
χών του Δήμου μας.»
Ο Χρήστος Τσιγαρίδας δήλωσε σχετικά: «Είναι

άμεση ανάγκη να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέρ-

γειες για την επίλυση του θέματος. Δεν είναι δυνα-

τόν στην εποχή μας να αντιμετωπίζουμε τέτοια

προβλήματα.   

Πρόβλημα υδροδότησης στο Σκόρδι Αναβύσσου

Μεταφορα του 
Κεντρου Κοινότητας
του Δήμου Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει ότι το Κέντρο

Κοινότητας Δήμου Παλλήνης μεταφέρεται από

την Έντισον 3 Παλλήνη, στο παλαιό Δημαρχείο

Παλλήνης, Φειδιππίδου 25Α Τμήμα Κοινωνικής

Πολιτικής. Έναρξη λειτουργίας 15 Ιουλίου.

Ώρες εξυπηρέτησης  κοινού από τις 09:00 π.μ.

έως τις 17:00 μ.μ.  
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Σε προηγούμενα άρθρα είχαμε μιλήσει, στο ότι η μεγάλη

εξέγερση του 1821  ήταν απόλυτα στρατηγικά οργανω-

μένη τόσο  από ξηράς όσο και θάλασσας. ΄Ετσι και με

αυτό και την προσφορά αίματος καταφέρθηκε ένας μι-

κρός στο δέμα Δαβίδ να ευστοχήσει με τη σφενδόνη του

στο προσδοκώμενο.    

Καθ΄ όλη τη διάρκεια των χρόνων της Επανάστασης του

1821, συγχρόνως και  χωρίς σταματημό  μια κίνηση  λά-

βαινε χώρα σε μια γενικότερης μορφής αλληλογραφία

μεταξύ  πολιτών και κεντρικής εξουσίας, που  εστιαζόταν

εκατέρωθεν ιδιαίτερα  σε  διαμαρτυρίες και αποφάσεις

και επιτίμια. Αυτή η αλληλογραφία στα μεταγενέστερα

χρόνια, μερίμνη του νεοσύστατου κράτους, συγκεντρώ-

θηκε, αρχειοθετήθηκε και σε τόμους εκδόθηκε από τη

Βουλή προς δημόσια χρήση.  

Μέσα από τη γραφή αυτής της κληρονομιάς,  κανείς  έχει

να παρατηρήσει   την εξελικτική αυτοκάθαρση της γλώσ-

σας στην όλη της τη διατύπωση, να εντυπωσιαστεί από

την  πολύπλευρη ταχύτητα στην διοικητική οργάνωση

τού νεοσύστατου κράτους, και να ζηλέψει την έκφραση

του Έλληνα καθώς περίμενε την εθνική του ανάσταση. 

Τότε ήταν που το  νεοσύστατο κράτος,  έτρεχε  να απο-

δείξει μια   γενικότερη οργάνωσή με προεξέχοντα στόχο

της   τη στρατιωτική και διοικητική, αλλά και την κατα-

νόηση και αυστηρότητα με την οποία αντιμετώπιζε τα πα-

ράπονα του πολίτη. 

Απ’ αυτούς λοιπόν τους τόμους που υπερβαίνουν τον

μονοψήφιο αριθμό, και  που κρατώ στην προσωπική μου

βιβλιοθήκη ανοίγω στον  έκτο τόμο που τιτλοφορείται

«Λυτά Έγγραφα   -  Υπουργεία, β’ » και αρχίζω να δια-

βάζω επιλεκτικά. 

Στη σελίδα 22  με αριθμό καταγραφής 28,  έχομε τη θλιβερή

διαμαρτυρία των κατοίκων του χωριού Μπασιάκι «Δι’ αυθαι-
ρέτους ενεργείας στρατιωτών».
Η διαμαρτυρία –έγγραφο αποτείνεται «Προς τον Εξοχώτα-

τον και σεβάσμιον των Υπουργείων Συμβούλιον»(;) και από

αυτό το έγγραφο σταχυολογημένα αντιγράφω τα  εξής. 

«Ημείς οι ταλαίπωροι Μπασακιώτες, οι  έξωθεν της πολι-
τείας οικούντες, πόσα από αρχής δοκιμάζομεν, δεν περι-
γράφονται. Οι απ΄ άλλας επαρχίας στρατιώται, μάς
μεταχειρίζονται ωσάν άλλους Οθωμανούς, δεν μάς άφησαν
ούτε κλωστήν. Δεν έχομεν τι από την πείναν μας να θερα-
πεύσομεν, καθότι αν σπείρομεν δεν θερίζομεν και αν ολίγα
τινά θερίσωμεν, ουδέν έχομεν αν φυτεύσομεν. Ουδέν απο-
λαμβάνομεν. Όσα έμειναν και τα εθερίσαμεν, μάς τα αρπά-
ζουν τώρα δεμάτι… Καλύβια πλέον  δεν έχομεν, ζωντανά
δεν έχομεν. Καθ΄ ημέραν δερνόμεθα, καθ’ εκάστην παι-
δευόμεθα και υβριζόμεθα. Ουδεμία συμπάθεια εις τους
αδελφούς μας, ουδεμία ευσπλαχνία  στους αδελφούς μας
κι ομοπίστους.   Ο θάνατος δι΄ημάς είναι αιρετώτερος» Τρί-
πολις 25 Ιουλίου 1823

Στη σελ. 23, με καταγρ. 29 αναφέρεται μια  ‘’Περίπτωσις
αυτοδικίας’’ 
«Προς  Εξοχοσεβάσμιον Συμβούλιον των Υπουργείων»  

«Την παρελθούσαν εφέτος Πέμπτην της Διακαινησίμου, ο
άνδρας μου Γιαννάκος Πιρπάρος, μεθυσμένος ών εφόνευ-
σεν ένα άνθρωπον.  Η γυναίκα τού φονευθέντος μετά του
αδελφού της ελθόντος και μετά στρατιωτών, επήραν όλα
τα κινητά πράγματά μου, έμψυχα και άψυχα άχρι τριχός.
Προλαβόντως πάλιν ελθόντες, εθέρισαν και όλα τα παρ΄
ημών εσπαρμένα χωράφια, άνευ  τινός προς εμέ συμπα-
θείας, και τώρα ζητούν να με διώξουν και από το οσπίτιον
που κάθημαι .Ο άνδρας μου κυνηγάται, ( ήδη διώκεται) εγώ
δε και το εν εμοί βρέφος, πού κλίναι κεφαλήν ουκ έχομεν.
Προστρέχω λοιπόν προς υμάς κλπ κλπ .» 

1823 Ιουλίου πρώτη,  Τρίπολις.

Προχωρώ στη σελίδα  261, καταγρ. 340    ‘’Επέμβασις Εκ-
κλησιαστικής αρχής, εις υπόθεσιν συζύγων και παρανό-
μου συμβιώσεως του ανδρός ‘’

«Το Υπουργείον της Θρησκείας, προς το Υπουργείον  των

Εσωτερικών»   

«Ο από του χωρίου Φρουτζάλα Αναστάσιος Βλαχοδημη-
τρίου, απετόλμησε στο να καταπατήσει ασυνειδήτως τους
θείους και αποστολικούς κανόνας και άνευ λόγου παραιτή-
σας την νόμιμον και ευλογητικήν του γυναίκα, ηθέλησεν
να λάβη ετέραν  άνευ αδείας εκκλησιαστικής και να συμ-
φθείρεται μετ΄αυτής.
Προς αναχαίτησιν των καταχρήσεων και διατήρησιν των
ιερών κανόνων, εγκρίνει το Υπουργείον τούτο, ίνα ο διαλη-
φθείς ονόματι Αναστάσιος …. διαχωρισθεί διόλου της μοι-
χαλίδος ταύτης άχρι βιοτής  (; ) αυτής.  Προς δε την πρώτην
του γυναίκα να αποδώσει σώαν και ανελλιπή την προίκαν
αυτής και ούτω απ᾽αλλήλων κεχωρισμένοι να μένωσιν εις
προθεσμίαν ενός έτους» Τη 18η Ιουνίου εν Τριπολιτσά.

Ακολουθούν αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών, οι

οποίες   σε χρονική  ταχύτητα και  σε θεματικό περιεχόμενο

δείχνουν το πόσο σοβαρά οι ιθύνοντες, και ειδικά οι τότε

όποιοι όντως ιθύνοντες, είχαν λάβει από τη μεριά τους την

υπόθεση της εδραίωσης ενός κράτους, με τη δέουσα εθνική

σοβαρότητα. 

Στη σελ. λοιπόν 33, με καταγραφή 38   στην   «Περί απαγο-
ρεύσεως της δουλεμπορίας και υποχρεωτικής απελευθέ-
ρωσης των  δούλων» αναφέρεται η απόφαση της

Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος:

«Ο  Αρχιγραμματεύς της Επικρατείας, Μινίστρος  (υπουρ-
γός) των Εξωτερικών Υποθέσεων, Πρόεδρος του Συμβου-
λίου των Μινίστρων προς τον Μίνιστρον του Δικαίου.   
Γνωστοποιείται κατ᾽επιταγήν της Διοικήσεως προς τον Μι-
νίστρον του Δικαίου, ότι 
α) Επειδή η Διοίκησις θεμελιώδη αρχήν έχει την κατάργησιν
της δουλείας,   είναι απαγορευμένον άχρις εκδόσεως ειδι-
κού νόμου να πωλώνται και να αγοράζονται καθ΄όλην την
ελληνικήν επικράτειαν άνθρωποι εκατέρων των γενών παν-
τός έθνους.  
β) Αν τυχόν ευρίσκωνται ή ακολούθως ευρεθώσιν αργυρώ-
νητοι, απ΄αυτήν την ώραν  και μετά ,είναι ελεύθεροι και από
τους ιδίους τους δεσπότας ακαταζήτητοι»

Εν Κορίνθω, τη 21 Φεβρ .1822

Οι υπογεγγραμμένοι: 

Ο Αρχιγραμματεύς της Επικρατείας, Μινίστρος των Εξωτε-

ρικών Υποθέσεων, Πρόεδρος του Εξωτερικού Συμβουλίου

των Μινίστρων, Θεοδ. Νέγρης 

Και εις έλλειψιν του γενικού Γραμματέως: Ιωάννης Βιζούλας, 

Ο  Μινίστρος του Δικαίου; Θεοδωράκης Βλάσης,

Ο Αρχιγραμματεύς Ν. Σπηλιάδης   

Σφραγίς: “Η πελοποννησιακή Γερουσία +1821+”  

Στο “υπογεγγραμμένοι” έδώ όπως και πιο κάτω προβαίνω

αναφέροντας εν λεπτομερεία  τίτλους και  αξιωματούχους

που συναινούν στην απόφαση, με σκοπό να επισημάνω την

καθολική παρουσία   όχι μιάς  πρόσκαιρης  εξέγερσης του

1821   ή και ευκαιριακής τρομοκρατικής όπως οι δυτικές Δυ-

νάμεις διετείνοντο, αλλά  και να τονίσω την   αποφασιστική

σύσταση σε οργανωμένο κράτος, ενός λαού που αφυπνί-

στηκε. 

Στη σελίδα 34,  η καταγραφή 39,  αναφέρεται στο έγγραφο

«Περί διαρυθμίσεως χώρων υπηρεσιών υπουργείου Εσω-
τερικών» Εν Κορίνθω  τη α΄Μαρτίου 1822.   

Να και άλλο δείγμα για τη σοβαρότητα της κρατική οργά-

νωσης.  

Στη σελ. 36   καταγρ. 43 «Πρόσκλησις προς τον Υπουργόν

των Εσωτερικών ίνα παραστή εις την τελετήν της δευτέρας

Αναστάσεως». 

«Κατ επιταγήν της Διοικήσεως προσκαλείται ο Μινίστρος
των Εσωτερικών να συμπαρευρεθή αύριον και εις τας ώρας
7, εις το παλάτι του εκλαμπροτάτου Προέδρου του Εκτε-
λεστικού (δηλαδή της Κυβέρνησης) δια να ακολουθήσει την
εκλαμπρότητα του   εις την Εκκλησίαν της δευτέρας Ανα-
στάσεως».            Εν Κορινθω τη α΄Απριλίου αωκβ (1822).

Δηλαδή ένα χρόνο μετά την έναρξη του ξεσηκώματος  και

ενώ συνεχιζόταν ο αγώνας, δεν το βάζανε κάτω και ίσως

και για να ακούγονται στους “έξω”, διπλωματικά  μιλούσαν

ακόμα και για ‘’παλάτι’’ της Κυβέρνησης.   

Ακολουθούν αποφάσεις και διατάγματα που  όπως ήδη προ-

ανέφερα καταρρίπτουν το εφήμερο και ισχυροποιούν το

μόνιμο του κράτους.

Σελ 37: «Διαβίβασις νόμου περί συστάσεως τακτικού στρα-
τού» 6 Απριλίου 1822. Στη  σελ. 38 καταγραφή 46: «Η απα-
γόρευσις κοπής νομισμάτων από ιδιώτας». 
Πάλι στη σελ. 38: «Έκδοσις διαταγών  δια την περίθαλψιν
καταφυγόντων εις  Κόρινθον  Χίων προσφύγων»

21 Απριλίου 1822 εν Κορίνθω. 

Στη σελ. 39 καταγραφή 49  «Απαγόρευσις εξαγωγής  χρυ-
σού και αργύρου». Στη  σελ 40, καταγρ. 50: «Εντολαί περί
του τρόπου πληρωμών υπό του Εθνικού ταμείου»

Εν Κορίνθω τη κη’ Απριλίου αωκβ.

Σελ. 42,   καταγρ.53: «Διορισμός επιτρόπων προς αντιμε-

τώπισιν οικονομικών δυσχερειών του δημοσίου»     

Εν Κορίνθω 12 Μαίου αωκβ (1822)

Σελ. 82, καταγρ, 109 : «Περι επιβολής δασμών εις εξαγώ-
γιμα προιόντα» Τριπολιτσά  τη 28 Ιουνίου 1823 

Σελ  92, καταγρ. 121: «Επιτιμητική επιστολή του Υπουρ-
γείου Οικονομίας προς τον  στρατηγόν Π.  Γιατράκον, διότι
έλαβε το μέρος ενοικιαστών της Γαστούνης, απειθούντων
να εκπληρώσωσι τας προς το έθνος οφειλάς των. 
«...Το Υπουργείον με λύπην  βαθείαν αναγκάζεται να γράφη
εις ένα στρατηγόν από τον οποίον η Διοίκησις ελπίζει συν-
δρομήν και υποστήριξιν  και εις τον οποίον   έδωκε την ρομ-
φαίαν ού μόνον δια να δαμάζει  τους εχθρούς, αλλά και τα
δικαιώματα του κράτους να υπερασπίζεται»

Εις την απουσίαν του υπουργού της Οικονομίας

Ο Γενικός Γραμματεύς; Σπ. Παπα-αλεξόπουλος 

Εν Τριπόλει  τη 22 Αυγουστου 1823 

Είχα πολύ διστάσει αν θα εξυπηρετούσε κάποιο σκοπό

αυτή η μονότονη παρουσίαση επιστολών και εγγράφων

της εποχής. Τελικά   σκέφτηκα, ότι γύρω ‘’από το σπαθί

και το αίμα’’ , και άλλοι πολλοί  αφανώς δούλεψαν για

εκείνες ‘’τις ημερομηνίες και χρονολογίες χωρίς καμιά

εμβάθυνση’’ που παίρναμε ενίοτε και χαστούκι, αν δεν

τις παπαγαλίζαμε.

Και τί τελικά  απόμεινε στη μνήμη μας.  Τραγικά να μπερ-

δεύομε  χρονολογικά  την 25η Μαρτίου του ’21, με τους

Ιταλούς της 28ης Οκτωβρίου του 40 ή και με τη μάχη του

Μαραθώνα του 40.  Και ποιος τάχα  να φταίει γι αυτό.

Ασφαλώς όχι εμείς οι μαθητές. Γιατί εμείς δεν θα μπο-

ρούσαμε να αγαπήσομε αυτό που δεν είχαν ποτέ οι δα-

σκάλοι μας αγαπήσει με την καρδιά τους, αλλά απλά

επαγγελματικά  και στο “ξεμπερδεμα της ώρας”. Εστω με

κάποιες εξαιρέσεις.

Αυτά για σήμερα

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

1821: “Λυτά Έγγραφα

Α & Β

Βουλευτικής περιόδου
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Ο Λέων Τολστόι (1828 – 1910), ήραν Ρώσος συγγραφέας

και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους  συγγραφείς

όλων των εποχών!!  Επειδή έμεινε ορφανός πολύ μικρός,

ανέλαβαν την πλήρη μόρφωσή του οι συγγενείς του!!

Έμαθε πολλές ξένες γλώσσες και επηρεάστηκε από τις

ιδέες του Ελβετού Ζαν Ζακ Ρουσό, του οποίου οι πολιτικές

ιδέες συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της κομμουνιστικής και

σοσιαλιστικής θεωρίας καθώς και της ιδεολογίας του εθνι-

κισμού κατά τον 18ον  αι., ενώ τον επηρέασε και ο Γάλλος

στοχαστής  Μοντεσκέ, που ήταν ο εμπνευστής της θεμε-

λιώδους αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών, αλλά και

άλλοι ιδεολόγοι της εποχής εκείνης, με αποτέλεσμα να

διαμορφώσει τις δικές του αντιλήψεις!!

Το  έργο του  Τολστόι έχει χαρακτηριστεί σαν το μεγαλύ-

τερο  επίτευγμα του ρωσικού ρεαλισμού του 19ου αι., στο

οποίο  αποτυπώνονται τα γεγονότα, όπως θα έπρεπε να

ήταν με τις δικές του απόψεις  και όχι όπως παρουσιάζον-

ταν!

Νυμφεύτηκε το 1862 και απέκτησε 13 παιδιά, που τα με-

γάλωσε σε οικογενειακή θαλπωρή,  ενώ στα χρόνια της

υπέροχης έγγαμης ζωής του,  έγραψε τις μεγαλύτερες επι-

τυχίες του, όπως «Πόλεμος και Ειρήνη», «Άννα Καρένινα»,

«Ανάσταση» κ.α.

Έλαβε μέρος σε πολλούς πολέμους, που έπαιξαν ρόλο στη

διαμόρφωση του χαρακτήρα του,  όπως στο Κριμαϊκό πό-

λεμο, που έγινε μεταξύ  Ρωσίας και Μ. Βρετανίας-Γαλλίας-

Τουρκίας, ενώ επηρεάστηκε και από τις κοινωνικές

ανακατατάξεις και ανατροπές της Ρωσίας!!

Στο αφήγημά του «ο παππούς και το εγγονάκι», τονίζει

μέσα σε ένα σύντομο κείμενο  τις δύσκολες συνθήκες  που

επικρατούν στο γεφύρωμα του χάσματος των γενεών!!

Στο μικρής έκτασης διήγημά του, αναφέρεται σε ένα μικρό

αγόρι που το έλεγαν «Μίσα», το οποίο με πόνο ψυχής είδε

τους γονείς του να  παίρνουν μια σκληρή απόφαση και να

απομακρύνουν το γέροντα και ανήμπορο  παππού του από

το τραπέζι που έτρωγαν όλοι μαζί, γιατί άθελά του έπεσε

από τα τρεμάμενα χέρια του και έσπασε  το πιάτο που του

είχε σερβίρει ή νύφη του το γεύμα!!

Οι γονείς του Μίσα επέβαλαν στο δύσμοιρο παππού να μην

τρώει στο τραπέζι μαζί τους, αλλά κοντά στη θερμάστρα-

τζάκι μόνος του, ίσως σαν τιμωρία, ίσως γιατί δεν τους

προκαλούσε ευχάριστη εικόνα το γερασμένο και βασανι-

σμένο κορμί του και το φαγητό του, το σέρβιρε η νύφη του

πάντα σε μια ξύλινη γαβάθα και όχι σε πιάτο για να μην το

σπάσει!!

Ο γέροντας υπάκουσε, αφού δεν μπορούσε να κάνει  δια-

φορετικά και ο γιος του συμφώνησε με την απόφαση της

γυναίκας του!!

Η απομάκρυνση του παππού από το τραπέζι ισοδυναμούσε

με την απομάκρυνση από την κοινή οικογενειακή ζωή του

και γι αυτό η πίκρα του ήταν μεγάλη!!

Κάποιο μέρα ο Μίσα, μετά το διάβασμα των μαθημάτων

του, πελεκούσε ένα κομμάτι ξύλο και προσπαθούσε να του

δώσει μια κοίλη μορφή!!

Στην ερώτηση του πατέρα του τι παιχνίδι έφτιαχνε, ο Μίσα

απάντησε ότι δεν έφτιαχνε παιχνίδι, αλλά μια ξύλινη γα-

βάθα για να έβαζε το φαγητό του πατέρα του όταν κι αυτός

θα γερνούσε και θα γινόταν σαν τον παππού του!!

Η ενέργεια του Μίσα,  ταρακούνησε τους γονείς του, τους

έβαλε σε μεγάλο προβληματισμό, κοιτάχτηκαν στα μάτια,

δάκρυσαν και  αποφάσισαν από εκείνη την ημέρα ο παπ-

πούς να τρώει  στο τραπέζι μαζί τους σε πιάτο πορσελά-

νινο και όχι στη ξύλινη γαβάθα, δείχνοντας έτσι την

έμπρακτη μετάνοιά τους!!!

Η απόφαση του Μίσα να φτιάξει μια ξύλινη γαβάθα για να

τρώει ο πατέρας του  όταν θα γερνούσε, αντικατόπτρισε

τον εγκλωβισμένο ψυχισμό του, ο οποίος  γεννήθηκε από

την μιμητική ικανότητα που έχουν τα παιδιά να μιμούνται

τις πράξεις των γονιών τους και ενεργώντας  σαν καταλύ-

της,  επέφερε την αλλαγή στην ανάρμοστη  συμπεριφορά

των γονιών του προς τον γέρο και άρρωστο παππού του!!! 

Το διήγημα έχει έντονο το παραμυθένιο στοιχείο, αφού

δεν αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος που εκτυλίσσονται

τα γεγονότα· παρουσιάζει μια γρήγορη δράση και καταλή-

γει σε έμμεσο, αλλά εύκολα κατανοητό ηθικό δίδαγμα,

κατά το οποίο η συμπεριφορά των νέων προς τους γέρον-

τες γονείς τους, έχει πολλές πιθανότητες να πραγματο-

ποιηθεί και από τα παιδιά τους προς στους ίδιους!!

Όλο το περιεχόμενο του κειμένου που είναι διαχρονικό,

εξαίσιο, συγκινητικό και με ηθικές προεκτάσεις, ίσως θα

ανέβαζε περισσότερο την αξία του συγγραφέα, αν δεν πε-

ριέγραφε μια παρόμοια περίπτωση που είχε διαδραματιστεί

στην αρχαία Σπάρτη, κατά την οποία ένας γιος τύλιξε σε

μια κουβέρτα τον υπέργηρο και άρρωστο πατέρα του και

όπως ήταν η συνήθεια για να δώσουν γρηγορότερο τέλος

στο επώδυνο μαρτύριο των αγαπημένων γερόντων γο-

νέων, τους  εναπόθεταν σε μια ορεινή τοποθεσία και ο τερ-

ματισμός της ζωής τους γινόταν γρήγορος και ανώδυνος

αφού η χαμηλή θερμοκρασία έριχνε στον αιώνιο ύπνο τους

γέροντες γονείς, σχεδόν αμέσως!! 

Αφού αποχαιρέτησε τον πατέρα του ο νέος πριν τον αφή-

σει στην αγκαλιά της άγριας φύσης και πριν προλάβει να

απομακρυνθεί, του είπε ο πατέρας του ότι δεν χρειαζόταν

πλέον την κουβέρτα και θα μπορούσε να την κρατήσει γιατί

θα του ήταν χρήσιμη όταν θα ερχόταν η ώρα που θα τον

οδηγούσαν στο ίδιο μέρος τα παιδιά του!!

Ο νέος ξαφνιάστηκε και αισθάνθηκε τόσο άσχημα για

εκείνη την πράξη του, που  ξαναπήρε αγκαλιά τον πατέρα

του τυλιγμένο με την κουβέρτα και τον γύρισε πίσω στο

σπίτι τους!!

Με κλάματα στα μάτια διηγήθηκε ότι είχε συμβεί και πρό-

τεινε να σταματήσουν πλέον εκείνη τη συνήθεια και να πε-

ριποιούνταν τους γονείς τους μέχρι την τελευταία στιγμή

της ζωής τους και να μην ξεχνούν ότι οι γονείς θυσίασαν

όλη τη ζωή τους, με πόνους, βάσανα και αγωνίες για να

μεγαλώσουν τα παιδιά τους και εκείνα από ευγνωμοσύνη

έπρεπε να έχουν γεμάτη την ψυχή τους με θετικά αισθή-

ματα και όχι να χρησιμοποιούν την πιο εύκολη λύση για να

απαλλάσσονται από κάθε είδους ταλαιπωρία που θα απέρ-

ρεε από τους γέροντες πλέον γονείς τους!!

Και πράγματι έτσι έγινε, από τότε κανένας νέος δεν πήγε

τον ετοιμοθάνατο γονιό του, να τον εγκαταλείψει στην

ψυχρή και αφιλόξενη βουνοκορφή!!

Άλλωστε σε ένα λαό όπως τον ελληνικό δεν θα ταίριαζε

κάτι το διαφορετικό από μια συμπεριφορά γεμάτη στοργή

και αγάπη απέναντι στους γονείς!!!

Τα δυο αυτά κείμενα έχουν το ίδιο ακριβώς ηθικό δίδαγμα

με  αλλαγή στο περιεχόμενο της αφήγησης!!

Μπορεί να ήταν τελείως τυχαία η πνευματική ταύτιση των

δύο διηγημάτων, αν και το δεύτερο έχει υπαρκτά στοιχεία

και έλαβε χώρα γύρω στα 2500 χρόνια πριν, ενώ του

Ρώσου συγγραφέα το όμορφο παραμυθένιο δημιούργημα

παρουσιάζει στοιχεία μίμησης και αντιγραφής, όπως όλα

τα όμορφα δημιουργήματα σε όποιο κλάδο της  τέχνης ή

της επιστήμης και αν ανήκουν, που στηρίζονται πάντοτε

πάνω στο ελληνικό δημιουργικό πνεύμα, στο αθάνατο

πνεύμα των Ολύμπιων Θεών, γι’ αυτό ο θαυμασμός προς

το ελληνικό πνεύμα μεγαλώνει μαζί με την μισαλλοδοξία

όλων σχεδόν, που εγκωμιάζουν μεν αλλά σφετερίζονται

δε κάθε τι ελληνικό πολιτιστικό στοιχείο!!

Πάντα όμως θα υπάρχει ένας Σπαρτιάτης γιος και ένας μι-

κρός Μίσα για να δίνουν στην ανθρωπότητα μια ανάσα αι-

σιοδοξίας και ελπίδας!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Οι επιβραβεύσεις...! 

Aν δεν με προδίδει η μνήμη μου, ο “νέος” υπουργός Οι-

κονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας δεν ήταν εκείνος, που

απέκρυψε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρε-

σίας (ΕΛΣΤΑΤ) επί κυβερνήσεως Καραμανλή;

Ο Α. Γεωργίου, πρόεδρος  της Ελληνικής Στατιστικής

Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), είχε μιλήσει για ανάμιξη σε «μα-

γείρεμα» των στατιστικών στοιχείων της χώρας «απο-

κρύπτοντας» την πραγματική εικόνα της οικονομίας της

Ελλάδας από τους Ευρωπαίους. Ο αναπληρωτής υπουρ-

γός Οικονομικών (τότε) Χρήστος Σταϊκούρας, είχε ορ-

γιστεί τα μάλα και είχε δηλώσει ότι αυτές οι διατυπώσεις

(του Γεωργίου)  είναι «υπερβολικές και άστοχες»  απο-

κρύπτοντας τις ευθύνες του κόμματός του.

Οι ...επιβραβεύσεις.

“Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός” 

Ανέλαβε καθήκοντα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και παρά

τις εξαγγελίες, αρχίζουμε να βλέπουμε φαινόμενα ρε-

βανσισμού!

Και στην τηλεόραση, και στο facebook που έχουν περισ-

σότεροι πρόσβαση και μπορούν εύκολα να βγάλουν τα

...εντόσθιά τους. 

Γι’ αυτό, μεγάλη προσοχή από τους κυβερνητικούς εκ-

προσώπους και κομματικούς παράγοντες...Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

“Ο παππούς και το εγγονάκι”, του Λ.Τολστόι!!

H παραπάνω εικόνα μιλάει πολύ εύγλωττα για τον πολυτε-
μαχισμό των αριστερών δυνάμεων που ενώ η πολιτική ιδε-
ολογία είναι ίδια, δεν κάνουν ούτε με τα ...άντερά τους. Τα
γράμματα μ-λ σημαίνουν Μαρξιστές - Λενιστές. Οι μεν τα
έχουν κεφαλαία, οι δε πεζά. Ακριβώς ίδιος ο τίτλος, αλλά
δύο κόμματα!!! Και παραμένει ερωτηματικό, τι εξυπηρε-
τούν!! Ε, δεν υπάρχει σωτηρία... 
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Δεκαοκτώ μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου για τη

μείωση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς στη

χώρα μας και την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους, οι

Έλληνες μειώνουν τη χρήση λεπτής πλαστικής σακού-

λας, ωστόσο οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων και πολλά

καταστήματα προωθούν σακούλες με «περισσότερο πλα-

στικό», χωρίς την ίδια ώρα να υπάρχει ανταποδοτικό-

τητα. 

Έτσι καταλήγουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο

πλαστικό, καθώς η αλλαγή στη συνήθεια μας συνίσταται

στην αλλαγή του πάχους της  σακούλας, όχι στην πραγ-

ματική μείωση του αριθμού της.

Τα συμπεράσματα του «Δικτύου Συνεργασίας Για το Θα-

λάσσιο Περιβάλλον», με αφορμή την «Παγκό-

σμια Ημέρα Κατά της Πλαστικής

Σακούλας» (3 Ιουλίου), προέρχονται

από τη μελέτη των στοιχείων που

έχουν δημοσιοποιηθεί από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας (Δελτίο Τύπου 22 Ια-

νουαρίου 2019) καθώς και σχε-

τική έρευνα του ΙΕΛΚΑ. 

Αναλυτικότερα:

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, σε

εφαρμογή της Οδηγίας 2015/720

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπαψε η δω-

ρεάν διάθεση πλαστικής σακούλας μετα-

φοράς και επιβλήθηκαν η καταβολή

αντισταθμιστικού περιβαλλοντικού τέλους για τις λεπτές

πλαστικές σακούλες με πάχος τοιχώματος μικρότερο

των 50 μικρών (μm) και η τιμολόγηση της πλαστικής σα-

κούλας μεταφοράς με πάχος τοιχώματος από 50 - 70

μικρά (μm). 

Κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2018, η ΑΑΔΕ (Ανεξάρ-

τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) εισέπραξε το ποσό των

15.506.584€, το οποίο  αντιστοιχεί σε 516.886.140 λε-

πτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Η τιμολόγηση των

πλαστικών σακουλών μεταφοράς με πάχος τοιχώματος

από 50 - 70 μικρά (μm) δεν περιλαμβάνει αντισταθμιστικό

περιβαλλοντικό τέλος.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «οι λεπτές σακούλες
μικρότερες των 50 μm τείνουν να καταργηθούν: ήταν δια-
θέσιμες μόνο σε 5 από τα 13 ελεγχόμενα σημεία και σε
όλα τα σούπερ μάρκετ διατίθεντο πλαστικές σακούλες
μεγαλύτερες των 50 μm ή των 70 μm». Πράγματι στα

σούπερ μάρκετ πλέον διατίθεται πλαστική σακούλα με-

ταφοράς (συχνά ονομαζόμενη «επαναχρησιμοποιού-

μενη») με πάχος 52μm, ενώ πληθώρα καταστημάτων

(γαλακτοπωλεία, καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, παι-

χνιδιών κ.ά.) πωλούν την πλαστική σακούλα στην τιμή

του περιβαλλοντικού τέλους, όταν στην πράξη αυτή είναι

κατά πολύ παραπάνω των 50 μικρών.

Κατά το ΥΠΕΚΑ, «…80% ήταν η μείωση στη χρήση της
λεπτής πλαστικής σακούλας μέσω των μεγάλων κατα-
στημάτων πώλησης καταναλωτικών αγαθών και 60% από
τα υπόλοιπα καταστήματα.». Σχετικά με το ίδιο θέμα, το

Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγα-

θών (ΙΕΛΚΑ) ανακοίνωσε ότι «τα στοιχεία καταγράφουν

για 2018 μείωση της τάξης του 80,3% στη χρήση της

πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους σε σχέση με το

2017». Στην πράξη, όλα τα καταστήματα χρησιμοποιούν

πλαστικές σακούλες μεταφοράς αλλά τα μοναδικά τεκ-

μηριωμένα στοιχεία για τον αριθμό των πλαστικών σα-

κουλών μεταφοράς προέρχονται από το

λιανεμπόριο. 

Συμπερασματικά:

-Το περιβαλλοντικό τέλος της λεπτής

πλαστικής σακούλας φαίνεται πως

στο μέλλον θα αποτελεί αποκλει-

στικά έσοδο του εμπόρου αντί για

ανταποδοτικό τέλος στο κράτος. 

-Η παραγωγή εθνικών στατιστικών

στοιχείων για άλλη μια φορά είναι

πλημμελής, διασύροντας τη χώρα

μας και λειτουργώντας σε βάρος του

θαλάσσιου περιβάλλοντος.

-Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γί-

νουν για την αλλαγή συμπεριφοράς σχετικά με

τη μείωση του πλαστικού στην καθημερινότητα, ξεκινών-

τας από την ορθή εφαρμογή του υφιστάμενου μέτρου. 

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Για το Θαλάσσιο Περιβάλλον»

επισημαίνει ότι η επιτυχής εφαρμογή του μέτρου περιο-

ρισμού χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας αποτε-

λεί προϋπόθεση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας για

τα πλαστικά μιας χρήσης. Για τον σκοπό αυτό είναι ανα-

γκαία η ορθή και αληθής ενημέρωση του κοινού, καθώς

και η προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και των εν-

διαφερόμενων μερών (επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές,

ερευνητικοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.) σε

όλα τα στάδια διαμόρφωσης και εφαρμογής νομοθεσίας

και πολιτικών. 

Σημαντικές συμβουλές ασφαλείας

διαδικτύου για γονείς

Οι σκέψεις που περνάνε από το μυαλό των γονέων για

το τι μπορεί να αντικρίζει το παιδί τους όταν είναι στο

διαδίκτυο μπορεί να τους κάνει να ανησυχήσουν. 

Δείτε τις 8 από τις κορυφαίες συμβουλές ασφαλείας, για

να είστε σίγουροι ότι όταν τα παιδιά σας είναι στο δια-

δίκτυο έχουν μία ευχάριστη εμπειρία τόσο εκείνα όσο

και εσείς

Ανακαλύψτε μαζί με τα παιδιά σας το κόσμο του Διαδί-

κτυού

• Γίνετε οι πρώτοι που θα μάθετε στο παιδί σας το διαδί-

κτυο. Τόσο για τους γονείς όσο και για το παιδί είναι πολύ

καλό να «ανακαλύπτουν» το διαδίκτυο  μαζί. Προσπαθή-

στε να βρείτε ιστοσελίδες οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες

και διασκεδαστικές. Με αυτόν τον τρόπο μαζί οι γονείς

και τα παιδία θα έχουν μία θετική στάση απέναντι στην

εξερεύνηση του διαδικτύου και θα γίνει πιο εύκολο να

μοιράζεστε θετικές και αρνητικές εμπειρίες στο μέλλον. 

• Συμφωνήστε με τα παιδιά σας για τους ιντερνετικούς

κανόνες που πρέπει να χρησιμοποιείτε στο σπίτι

• Κάνετε μία συμφωνία με τα παιδιά σας για τις κατευ-

θυντήριες γραμμές τις οποίες πρέπει να εφαρμόσουν

όταν χρησιμοποιούν το ίντερνετ στο σπίτι, όπως:

― Συζητήστε για το πότε και για το πόσο είναι αποδεκτό

το παιδί να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο

― Συμφωνήστε με ποιον τρόπο θα προστατέψετε προ-

σωπικές πληροφορίες  

― Συζητήστε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε προς

τους άλλους όταν παίζουμε, κάνουμε chatting, όταν στέλ-

νουμε e-mail, ή όταν μιλάμε μέσω messenger

― Συμφωνήστε σαν οικογένεια το είδος των ιστοσελίδων

και των δραστηριοτήτων στο ίντερνετ που είναι επιτρεπτές

― Μάθετε στα παιδιά σας να είναι προσεκτικά όταν απο-

καλύπτουν προσωπικές τους πληροφορίες

― Μάθετε τα παιδιά να αξιολογούν τις πληροφορίες που

βρήκαν online και να κρίνουν αν είναι αξιόλογες

Ένας απλός κανόνας για τα νεαρά παιδιά είναι ότι δεν

πρέπει να δίνουν το όνομά τους, τον αριθμό του τηλε-

φώνου ή φωτογραφία τους χωρίς να ενημερώσουν τους

γονείς. Μεγαλύτερα παιδία τα οποία χρησιμοποιούν μέσα

κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Facebook καλό θα

ήταν να προτρέπονται να είναι επιλεκτικά για το ποιες

προσωπικές πληροφορίες και φωτογραφίες ανεβάζουν. 

Παρόλες τις ρυθμίσεις απορρήτου, άπαξ και οι πληροφο-

ρίες τους ανέβουν online δεν θα μπορείτε πια να ελέγ-

ξετε ποιος και πώς μπορεί να τις χρησιμοποιήσει.

Να έχετε κατά νου ότι είναι φυσικό για τα παιδιά να είναι

περίεργα για πληροφορίες που δεν είναι ανάλογες της

ηλικίας τους. Προσπαθήστε να το χρησιμοποιήσετε ως

μία αφορμή για να συζητήσετε το περιεχόμενο μαζί τους

Αφήστε τα παιδιά να σας δείχνουν τι τους αρέσει να κά-

νουν online

Πηγή άρθρου:  Cyber Security International Institute

Αποστάγματα σοφίας...
Ψαράς: Ψάρια ζωντανάααα
Γιαγιά: γιέ μου είναι φρέσκα τα ψάρια;
Ψαράς: γιαγιά, αφού λέμε ζωντανά. Δεν θα
είναι φρέσκα!
Γιαγιά: Κι εγώ ζωντανή είμαι γιέ μου, αλλά
σου μοιάζω για φρέσκια;

Μειώθηκε η χρήση της πλαστικής σακούλας;

ή μήπως έγινε έσοδο του επιχειρηματία;
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ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΑ ΚΑΝΩ

ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΜΑΜΑ;

Ένα από τα πιο γρήγορα και αποδοτικά

επαγγέλματα της εποχής μας είναι η

επαιτεία. Δεν ξέρω αν φταίει η ανερ-

γία ή η απελπισία των νέων που δεν

μπορούν ακόμα και αν ξέρουν να κά-

νουν τίποτα. Τι κι αν σπουδάζουν σε

σχολές και πανεπιστήμια, τι κι αν κά-

νουν τα μεταπτυχιακά τους στο εξω-

τερικό και γεμίζουν τους τοίχους στα

σπίτια τους με διπλώματα. Όλα αυτά

για να τα αποκτήσεις έχουν μεγάλη

ταλαιπωρία, για να τα αξιοποιήσεις

όμως, δεν υπάρχουν προοπτικές. 

Άτυχοι ή τυχεροί αυτοί που σπούδα-

σαν και έγιναν μηχανικοί, γιατροί, δι-

κηγόροι αλλά βρήκαν δουλειά σαν

ντελιβεράδες, σε σουπερμάρκετ ή

ακόμα και σκουπιδιάρηδες σε διάφορα

προγράμματα με 300 ή και λιγότερα

ευρώ. Το πιο γρήγορο, το πιο δοκιμα-

σμένο και αποδοτικό επάγγελμα της

εποχής μας, είναι η επαιτεία. Έχει γε-

μίσει ο κόσμος επαίτες. Έξω από τις

εκκλησίες, τα σουπερμάρκετ, τα φανά-

ρια, όπου κι αν κοιτάξεις, ακόμα και

έξω από τα σπίτια μας, υπάρχουν δι-

πλωματούχοι επαίτες, άλλοι για να

κερδίσουν τα προς το ζην, άλλοι για τα

ναρκωτικά και άλλοι από συνήθεια

γιατί δεν μπορούν να βρουν άλλη δου-

λειά με τέτοιες αφορολόγητες αποδο-

χές. 

Απ' το κακό στο χειρότερο και ακόμα

δεν είδαμε τίποτα. Θυμάμαι τον Ψάλτη

στην ελληνική ταινία "Μάντεψε τι
κάνω τα βράδια" και αναρωτιέμαι, ήταν

το χθες ή το σήμερα; Γιατί ακόμα και

στο παρελθόν ο ζητιάνος είχε αξιο-

πρέπεια και όνειρα για το τι θα γίνει

και τι θα κάνει, μετά από τη δυσκολία

που τον έκανε περιστασιακά ζητιάνο

για να ξεπεράσει κάποιο του πρό-

βλημα. 

Σήμερα, γίνονται ζητιάνοι γιατί δεν

έχουν κάτι άλλο να κάνουν; Ή μήπως

η επαιτεία θεωρείται μία από τις πιο

γρήγορες και αποτελεσματικές, στα-

διοδρομίες; Η Ελλάδα που έχει στην

Ιστορία της την Ψωροκώσταινα, μια

ζητιάνα του παρελθόντος που προίκιζε

κορίτσια για να παντρευτούν, βοήθαγε

κόσμο να επιβιώσει και όταν πέθανε η

ιστορία της γράφτηκε με χρυσά γράμ-

ματα για το έργο που είχε αφήσει πίσω

της. Ήθελα να  'ξερα οι ζητιάνοι του

σήμερα τι θα αφήσουν πίσω τους;

Υπάρχουν παραδείγματα για να συγ-

κρίνουμε το χθες με το σήμερα; Είναι

ντροπή για όλους μας γιατί κάτω από

τα μπαλωμένα και λερωμένα ρούχα με

τη μορφή της κακομοιριάς, υπάρχουν

άνθρωποι σαν κι αυτούς που το κο-

στούμι και η γραβάτα τους δείχνει πιο

όμορφους και νομίζουμε ότι είναι κα-

λύτεροι. 

Ζούμε σε ένα κόσμο που κανένας δεν

είναι αυτός που φαίνεται. Όλοι μας εί-

μαστε αυτό που κάνουμε. Ας καταλά-

βουμε επιτέλους ότι πρέπει να βρούμε

καινούργια πράγματα, γιατί δεν γίνε-

ται όλος αυτός ο πληθυσμός να είναι

μπαρίστες, ντελιβεράδες, σκουπιδιά-

ρηδες και ζητιάνοι. Κάποια στιγμή θα

το καταλάβουμε, δεν έχουμε όμως τη

δύναμη να δούμε ότι αύριο θα είναι

πολύ αργά.. 

Γεώργιος Ρεθυμιωτάκης 

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Λέμε όχι στην αλλοίωση της
φυσιογνωμίας της σχολής

Μαρμαροτεχνίας της Τήνου

Το Υπ. Παιδείας ανακοίνωσε επίσημα στην Ιστοσελίδα του

τη σύσκεψη φορέων και παραγόντων της Τήνου που πραγ-

ματοποιήθηκε (25.6.19) με πρωτοβουλία του Υπουργού

Παιδείας κ. Γαβρόγλου στην Αθήνα, στην οποία -κατά το

Υπουργείο- εκφράστηκε η «ομόθυμη» υποστήριξη του καλ-

λιτεχνικού κόσμου για την ίδρυση ακόμα ενός «τμήματος

εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών», στο Πανεπιστήμιο

Αιγαίου, με έδρα τον Πύργο της Τήνου.  

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ εκφράζουμε την ανησυχία μας για την εξέ-

λιξη αυτή. Στην Τήνο λειτουργεί ένα εξαιρετικό Σχολείο Μαρ-

μαροτεχνίας που συνεχίζει την σπουδαία τέχνη της

Μαρμαρογλυπτικής, τέχνης πανάρχαιας που έχει ταυτιστεί με

την Τήνο, αφού εκεί γεννήθηκαν εκεί και δημιούργησαν ση-

μαντικοί γλύπτες, αλλά και σπουδαίοι τεχνίτες του μαρμάρου.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ τάσσεται κατά της αλλοίωσης της φυσιογνω-

μίας της σχολής Μαρμαροτεχνίας της Τήνου, σχολής που

έβγαλε και βγάζει σπουδαίους τεχνίτες, προσφέροντας στη

χώρα μας παράδοση μοναδική στον κόσμο. Είμαστε αντίθετοι

στο να εξελιχθεί η Σχολή Μαρμαροτεχνίας της Τήνου σε μια

σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών γενικού τύπου,

«σύγχρονη» και να χαθεί η μοναδικότητά της.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ υποστηρίζει την άποψη του Συλλόγου Δι-

δασκόντων της ίδιας της Σχολής Μαρμαροτεχνίας... 

Η Πρόεδρος Εύα Μελά 

Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Βαρελάς

Μιλώντας την γλώσσα των αριθμών και πάντα σε σχέση

με τον συνολικό αριθμό των  ψηφισάντων και ΟΧΙ των εγ-

κύρων που είναι παραπλανητικότατο, μόνο οι μισοί Έλ-

ληνες εκπροσωπούνται στο σημερινό Κοινοβούλιο. 

Ας δούμε τους αριθμούς:

Εγγεγραμμένοι 9.961.718 

(αλήθεια τόσοι πολλοί είναι;)

Αποχή 4.192.215

Συμμετοχή 5.769.503 

(Έγκυρα 5.649.332, 

Άκυρα 77.503

Λευκά 42.668

Χωρίς αντιπροσώπευση: 

Αποχή  + Άκυρα+Λευκά +Εκτός Βουλής  ~   48%

Εντός Βουλής  ~  52%

Ν.Δ. ~ 22,6%

ΣΥΡΙΖΑ ~ 17,9%

ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ ~ 4,6%

ΚΚΕ ~ 3%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ  ~ 2,1%

ΜΕΡΑ25 ~ 1,9%

Αν αφαιρέσουμε το ποσοστό του ΚΚΕ που δεν ψήφισε ή

στήριξε έμμεσα τα Μνημόνια και τα συμφέροντα πίσω

από αυτά, τότε ΟΛΟ το μνημονιακό μπλοκ είναι κάτω από

50% επί ΟΛΟΥ του εκλογικού σώματος και ΟΧΙ μόνο επί

των εγκύρων.

Είδαμε τις αναλύσεις για την εκλογική συμπεριφορά των

Ελλήνων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές αλλά δεν

έχει αναφερθεί σε ανάλογο βαθμό η εκλογική συμπερι-

φορά των Ελλήνων που δεν αντιπροσωπεύονται ούτε και

τώρα στο υποτιθέμενο «εθνικό κοινοβούλιο». Ούτε ανα-

φέρθηκε όσο έπρεπε το blackout των συστημικών Media,

αφού ακόμη και αν ακούσει μια φορά κάποιος «του δικού

σου χώρου» ότι είσαι μία επιλογή στις εκλογές, όταν βομ-

βαρδιστεί μόνο με «πληροφόρηση» για τους καθεστωτι-

κούς υποψηφίους, δεν θα

θυμάται «τον δικό του»

στην κάλπη.

Όσοι ψήφισαν, ψήφισαν

υπό τον φόβο της παραμο-

νής του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς φυ-

σικά να είναι σε κατάσταση

να κατανοήσουν ότι και η

Νέα Δημοκρατία είναι ου-

σιαστικά μία άλλη κλίκα της

ίδιας συμμορίας. Αυτή η πίεση του φόβου μαζί με το από-

λυτο μπλοκάρισμα από τα καθεστωτικά media της επιλο-

γής από το ΑΚΚΕΛ, το ΕΠΑΜ, το Κίνημα Άμεσης

Δημοκρατίας και τους άλλους φορείς και πρόσωπα που

συμμετείχαν, κατευθύνουν τους ψηφοφόρους στις υπο-

τιθέμενες «μοναδικές επιλογές».

Σημαντική ευθύνη για αυτό έχουν και ομάδες και προσω-

πικότητες που λένε ότι ανήκουν στον πατριωτικό χώρο

αλλά ανοιχτά έδωσαν γραμμή να μην ψηφιστεί το ΑΚΚΕΛ

και η εκλογική συνεργασία στην οποία συμμετείχε και τα

μέλη τους να απέχουν είτε να ρίξουν λευκό είτε να ψη-

φίσουν Νέα Δημοκρατία, ακόμη και Χρυσή Αυγή. Μετά

από αυτά γιατί παραξενευόμαστε για το αποτέλεσμα;

Όταν ο αντίπαλος φαίνεται να λειτουργεί και μέσα από

αυτό που ονομάζουμε πατριωτικό και αντικαθεστωτικό

χώρο. Να μην ξεχνάμε όμως ότι ο μισός ελληνικός λαός

δεν εκπροσωπείται σε αυτή την Βουλή όπως και στην

προηγούμενη Βουλή και μάλιστα σε περιβάλλον της υπο-

τιθέμενης «αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας». Η ΝΔ έχει

αυτοδυναμία με λίγο παραπάνω από το ένα πέμπτο του

εκλογικού σώματος. Αυτό δεν είναι καραμπινάτη ολιγαρ-

χία; Αν το ΑΚΚΕΛ δεν συμμετείχε στις εκλογές, τα παπα-

γαλάκια του καθεστώτος θα μπορούσαν να λένε ότι τα

καθεστωτικά συστημικά κόμματα ήταν «Η Μοναδική Επι-

λογή». Δεν θα μπούμε στην διαδικασία να κρίνουμε ή

αξιολογήσουμε κλπ την στάση όσων από τον «πατριωτικό

χώρο» προώθησαν ή επέβαλαν εκλογική συμπεριφορά

ώστε άλλοι να μην ψηφίσουν την πατριωτική επιλογή που

είχαν. Η αναφορά όμως των δεδομένων είναι επιβεβλη-

μένη.

Το προηγούμενο κοινοβούλιο εκπροσωπούσε το 48% του

εκλογικού σώματος και το υπόλοιπο 52% αποτελούνταν

από πολίτες που είτε απείχαν της ψηφοφορίας είτε έρι-

ξαν λευκό και άκυρο είτε ψήφισαν κόμματα τα οποία δεν

μπήκαν στη Βουλή. Στις ευρωεκλογές μόνο το 43% περί-

που εκπροσωπούνταν με κάποιον ευρωβουλευτή και το

υπόλοιπο 57% δεν εκπροσωπούνται.. Στις τελευταίες

βουλευτικές εκλογές πάλι εκπροσωπείται περίπου το μισό

του εκλογικού σώματος συγκεκριμένα το 52% ενώ το

48% δεν εκπροσωπείται δηλαδή και πάλι έχουμε ένας

στους δύο Έλληνες να μην εκπροσωπείται στην υποτιθέ-

μενη «αντιπροσωπευτική Δημοκρατία».

Η υποτιθέμενη αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν είναι

καθόλου αντιπροσωπευτική και φυσικά εδώ και πολύ

καιρό ξέρουμε ότι δεν έχουμε δημοκρατία, αλλά μία

μορφή ολιγαρχίας, η οποία στην καλύτερη περίπτωση

μπορεί να γίνει δημοκρατικοειδης δηλαδή να μοιάζει με

Δημοκρατία. 

Αυτά χρειάζεται να συνειδητοποιήσει ο λαός και να απο-

μονώσουμε όσους διχάζουν.

Το αποτέλεσμα των εκλογών με τη γλώσσα των αριθμών δίνει άλλη εικόνα
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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εθνι-

κών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019,

αναδεικνύοντας πρώτο κόμμα τη Νέα

Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη, που σημείωσε πο-

σοστό 39,85%

Ενα εντυπωσιακό ποσοστό, θα λέ-

γαμε, που μας θύμισε τις δημοτικές

εκλογές με τα αποτελέσματα των

δήμων του παραλιακού μετώπου.

Εξαιρετικά μεγάλη και εντυπωσιακή η

συσπείρωση της Ν.Δ. και η απορρό-

φηση των μικρών “αδελφών” κομμά-

των, Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΛΑ.Ο.Σ.,

“Νέα Δεξιά” και βέβαια “Χρυσή

Αυγή”, της οποίας το αποτέλεσμα

είναι θετικό για μας, αλλά ανιχνεύ-

σιμο φιλοσοφικά και πολιτικά.

Αντίθετα ο πολυτεμαχισμός των κεν-

τρώων και αριστερών κομμάτων πα-

ραμένει στο ...διηνεκές.

Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ, παρά τα όσα δεινά έφερε, όπως

τον κατηγορούν, κράτησε τα ποσοστά

του, σε εντυπωσιακό επίσης αριθμό

31,53%. Αν σκεφθεί κανείς ότι τον

Αύγουστο του 2015 είχε πάρει πσο-

σοστό 35,46%δηλαδή έχασε μόλις

τέσσερεις μονάδες! Γι’ αυτό λέμε ότι

μεγάλος νικητής των εκλογών είναι ο

Αλέξης Τσίπρας.

Αποτελέσματα κομμάτων

με ενσωμάτωση 99,84%

Εξη κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, από

τα 20 που συμμετείχαν. Μένει έξω η

Χ.Α. για 0,07%!

―――――――――――――――――
KΟΜΜΑ ποσοστό έδρες
―――――――――――――――――

Ν.Δ. 39,85% 158

ΣΥΡΙΖΑ 31,53% 86

ΚΙΝ.ΑΛ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 8,10% 22

ΚΚΕ 5,30% 15

Ελληνική Λύση 3,70% 10

ΜεΡΑ25 3,44% 9

Χρυσή Αυγή 2,93%

Πλεύση Ελευθερίας 1,46%

Ενωση Κεντρώων 1,24%

Δημιουργία 0,74%

Ε.ΠΑ.Μ. 0,50%

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,41%

ΛΑ.Ε. 0,28%

Ελλήνων Συνέλ. 0,25%

ΚΚΕ(μ-λ) 0,14%

Μ-Λ ΚΚΕ 0,05%

ΕΕΚ Τροτσκιστών 0,04%

ΟΚΔΕ 0,03%

Ανεξάρτητοι 0,01%

Δύο κόμματα δεν έλαβαν ούτε το

0,01%, το ΣΥΝ.ΦΩΝΙΑ και οι Ελληνες

Οικολόγοι.

Αποτελέσματα 

Ανατ. Αττικής

Οκτώ  βουλευτές εκλέγει η Ανατολική

Αττική: 

Ν.Δ. 4, ΣΥΡΙΖΑ 3, το ΚΚΕ 1, η Ελληνική

Λύση επίσης 1, το ΜέΡΑ25 1 και το

ΚΙΝ.ΑΛ. δεν εκλέγει!

Από τη Ν.Δ. εκλέγονται:

Μαρτίνου Γεωργία 45.775

Βορίδης Μάκης 42.207

Βλάχος Γεώργιος 23.560

Οικονόμου Βασίλειος 18.366

Κόλλια Βασιλική με 16.439 είναι πρώτη

επιλαχούσα.

Καμμία έκπληξη στους βουλευτές της

Ανατ. Αττικής. Παραμένουν ουσιαστικά

οι ίδιοι που ήταν και στην προηγουμένη

εκλογική θητεία.

Στον ΣΥΡΙΖΑ κρατάει την πρώτη θέση

ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθούν:

Χρήστος Σπίρτζης 23.007 

Νάσος Αθανασίου 11.317

Σκουρολιάκος Παναγ. με 9.205 είναι

πρώτος επιλαχών. Θα εκλέγετο αν δεν

έπαιρνε την έδρα ο Αλ. Τσίπρας.

Eκτός Βουλής

η Χριστοφιλοπούλου!

Το ΚΙΝ.ΑΛ με ποσοστό στην Ανατολική

Αττική 5,04% δεν εκλέγει βουλευτή.

Πρώτη είναι η Ευη Χριστοφιλοπούλου

με 4.619 ψήφους.

Το ΚΚΕ εξέλεξε έναν βουλευτή, την

Ελένη Γερασιμίδου με 4.100 ψήφους, η

οποία παραιτήθηκε, για επαγγελματι-

κούς λόγους και τη θέση της παίρνει ο

πρώτος επιλαχών Γιάννης Γκιόκας, ο

οποίος εκλέγεται επί σειρά ετών στην

Ανατολική Αττική.

Από την “Ελληνική Λύση” εκλέγεται ο

Αντώνης Μυλωνάκης με 4.141 ψή-

φους.

Από το ΜέΡΑ25 εκλέγεται η Απατζίδη

Μαρία με 2.130 ψήφους.

H Mαρία Απατζίδη είναι η νεότερη βου-

λευτής του Κοινοβουλίου. Συμμετείχε

για πρώτη φορά σε εκλογές και ήταν η

έκπληξη των εκλογών για την ίδια, που

δεν είχε φανταστεί κάτι τέτοιο. Όλα

έγιναν από ένα μήνυμα που έστειλε

στον Γιάνη Βαρουφάκη, όπως είπε η

ίδια στο “notioanatolika.gr”.

Η νεαρή βουλευτής διαμένει στις Αχαρ-

νές με τους γονείς της και σπούδασε

Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Χαλκί-

δας.

Αννα Μπουζιάνη

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Νικητής των εκλογών η Νέα Δημοκρατία

Μεγάλος νικητής των εκλογών ο Τσίπρας!
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας κυβέρνησης

με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματο-

ποιήθηκε (10.7.19), με πλήρη σύνθεση. Η εισήγηση

του Kυρ. Μητσοτάκη προς τους υπουργούς μεταδό-

θηκε ζωντανά σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς

σταθμούς,  αλλά στα επόμενα οι πόρτες θα είναι

...κλεστές.

Οι υπουργοί θα παραλάβουν φακέλους στους οποί-

ους θα περιγράφονται λεπτομερώς οι στόχοι που θα

πρέπει να επιτευχθούν ανά υπουργείο μέχρι τον Δε-

κέμβριο, αλλά και ο τρόπος αξιολόγησης κάθε κυβερ-

νητικής δράσης.

"Είμαστε εδώ για να χτίσουμε 
γέφυρες, όχι τείχη"

Μας περιμένει όλους πολύ σκληρή δουλειά, έχω από-
λυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας να αλλά-
ξουμε την Ελλάδα, είπε ο πρωθυπουργός και

συνέχισε:

Ζητήσαμε ισχυρή εντολή, οι πολίτες μάς της έδωσαν
απλόχερα. Τώρα ήρθε η ώρα να ενώσουμε τις Ελλη-
νίδες και Έλληνες κάτω από ένα όραμα ευημερίας και
προκοπής. Η δουλειά έχει ξεκινήσει.
Μέσα σε λίγες ημέρες δρομολογούμε δράσεις που
άλλοι χρειάστηκαν μήνες και μήνες για να υλοποι-
ήσουν. Εμπειρότεροι και νεότεροι βρισκόμαστε στο
ίδιο τραπέζι. Πολιτικοί και τεχνοκρατίες σε μια δημι-
ουργική σύνθεση.
Δεν έκρυψα προεκλογικά τη φιλοδοξία μου η κυβέρ-
νηση να λειτουργήσει ως καλοκουρδισμένη μηχανή.
Ο πρώτος ο οποίος αξιολογείται διαρκώς από τους
πολίτες είμαι εγώ. Η Βουλή θα λειτουργήσει όλο το
καλοκαίρι. Στις 17 ορκιζόμαστε, στις 18 η Βουλή θα
ψηφίσει τον Κ. Τασούλα ως πρόεδρό της. Στις 20-22
Ιουλίου θα γίνου προγραμματικές δηλώσεις», ανέ-

φερε ο πρωθυπουργός και συνέχισε.

«Την επόμενη ημέρα μετά την παροχή ψήφου εμπι-
στοσύνης θα κατατεθεί το πρώτο μας νομοσχέδιο για

το επιτελικό κράτος και μία εβδομάδα μετά, το πρώτο
φορολογικό με τις πρώτες μειώσεις φόρου. Θα απο-
κατασταθεί το κύρος της Δικαιοσύνης.
Έχουμε καθαρές προτεραιότητες και σαφές χρονο-
διάγραμμα. Σήμερα θα παραλάβετε όλοι από ένα φά-
κελο με τους στόχους ανά Υπουργείο και τις
εκκρεμότητες και δεσμεύσεις που εγκαταλείπει η
προηγούμενη κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση και κάθε υπουργείο αποκτούν το ετήσιο
στρατηγικό τους σχέδιο. Πρώτη η ισχυρή ανάπτυξη
με πολλές επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές.

“Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πώς θα το

πετύχουμε και θα το πετύχουμε”

Ο Κυρ. Μητσοτάκης έκανε τρεις επισημάνσεις προς

τους υπουργούς:

― Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις και τα λόγια. Ο κό-

σμος περιμένει έργα και πράξεις. Δουλεύουμε για το

εμείς και όχι για το εγώ. Μειώνουμε κατά το 1/3 τις

γραμματείες και τους συνεργάτες των μελών της κυ-

βέρνησης.

― Δεν υπάρχει ούτε μία ημέρα για χάσιμο. Αλλά-

ζουμε το τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και υλο-

ποιούμε τις πολιτικές μας. Δεν σταματάμε στην ψή-

φιση ενός νόμου, παρακολουθούμε την εφαρμογή

του. Πρόσθετο όπλο το πληροφοριακό σύστημα

"Μαζί".

― Δεν ασκούμε πολιτική μόνο με το έργο, αλλά και

με τη συμπεριφορά μας. Κρινόμαστε όχι μόνο για όσα

λέμε, αλλά και για όσα εκπέμπουμε.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση και κάθε υπουργείο απο-

κτούν το ετήσιο στρατηγικό τους σχέδιο και αναφέρ-

θηκε στις 12 προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Οι 12 προτεραιότητες της κυβέρνησης
O Kυρ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρχει ετήσιο

στρατηγικό σχέδιο για κάθε υπουργείο και έθεσε τις

12 βασικές προτεραιότητες:

1. Ισχυρή ανάπτυξη με πολλές επενδύσεις.

2. Αξία στην ακίνητη περιουσία.

3 Ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και στη χώρα.

4. Κοινωνική συνοχή και αληλλεγγύη στον πιο αδύ-

ναμο.

5. Εκπαίδευση που απελευθερώνει το δυναμικό των

Ελλήνων  (αναφέρθηκε σε επίσκεψη που θα πραγ-

ματοποιήσει στο Υπουργείο Παιδείας για να συζη-

τήσει το μέλλον της εκπαίδευσης).

6.  Ποιοτική δημόσια υγεία για όλους τους Ελληνες.

7.  Νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κράτους, εργα-

ζομένων και επιχειρήσεων. (θα συζητήσει με

όλους τους επιθεωρητές εργασίας ώστε να σταλεί

το μήνυμα ότι “δεν θα δεχθούμε καμία απόκλιση

από την εργασιακή νομοθεσία”).

8.  Υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για τους εργαζό-

μενους και αναγέννηση της μεσαίας τάξης.

9.  Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανά-

πτυξη.

10.  Σύγχρονο ψηφιακό κράτος στην υπηρεσία του

πολίτη.

11. Νέο μοντέλο πολιτισμού και αισθητικής.

12. Μία ισχυρή Ελλάδα σε έναν κόσμο που αλλάζει.  

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

EUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Οι 12 προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης
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Εἰς φρόνησιν
«Ἡ βραδύπους βουλή µέγ᾽ἀµείνων, ἡ δέ ταχεῖα
αἰέν ἐφελκοµένην τήν µετάνοιαν ἔχει».

(Λουκιανός, 120-180, “ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ”, 16)

(= Κάθε μας σκέψη, και αν αργεί, πιο κερδισμένη βγαίνει,
γιατί μια σκέψη βιαστική πάντα μετάνοια φέρνει).

Πολλοί φίλοι με “κατηγορούν” ότι πάσχω από Αλκιβιαδίτιδα

και ότι είμαι αθεράπευτα φιλο-Αλκιβιάδης (= φίλα προσκεί-

μενος στον Αλκιβιάδη), λόγω του ότι επιμένω τελευταίως

στην αρθρογραφία μου να ασχολούμαι με την πιο πολυ-

σχιδή διάνοια όλων των εποχών, αλλά και την πιο παρεξη-

γημένη. Τους απαντώ ΝΑΙ! Μόνο όποιος “πάσχει” ο ίδιος

από μια “νόσο” και τη βιώνει, ίσως να ’ναι σε θέση να βρει

και τον τρόπο αποτελεσματικής θεραπευτικής αγωγής. Θα

ασχοληθώ με το θέμα όσο χρειάζεται μέχρι να βρω τη δέ-

ουσα λύση, την Αλήθεια. Να μη σπεύδουν λοιπόν να με

“χαρακτηρίσουν”, διότι έτσι κινδυνεύουν να κατηγορηθούν

αυτοί για επιπολαιότητα και ημιμάθεια. 

Στον ορυμαγδό των Fake News και των Fake Stories (= κα-

τασκευασμένες ειδήσεις και πλαστά/νόθα αφηγήματα)

καλό είναι κάπου κάπου να ακούγονται και μερικά REAL

NEWS και REAL STORIES. Έρευνα κάνουμε, ήτοι

«ἐρῶµεν τήν εὐνήν» (= την διατριβήν), διότι όποιος

ερευνά επί πολύ χρόνο ἐρῶν καί ἐρωτῶν ἐνδιατρίβει,

και αυτή η έρευνα απαιτεί κόπο, μόχθο και χρόνο. Αλλά και

ενδελεχή Μελέτη, από το μέλι + ἐτεόν = αληθινή γλυκύ-

τητα, το δε μέλι από το μέλω = φροντίζω. Αυτό που θεω-

ρούμε μεγάλης αξίας, το εκτιμούμε, ενδιαφερόμαστε γι’

αυτό και το φροντίζουμε, του δίνουμε την πρέπουσα σημα-

σία. Ας έχουν λοιπόν υπομονή και ας μη βιάζονται να κρί-

νουν, διότι, όπως λέει και μια ιταλική παροιμία: Όποιος
μπορεί... κάνει. Όποιος δεν μπορεί... κρίνει!!!
Εμείς ερευνούμε και μελετούμε τας “Γραφάς”, όχι με τρόπο

“αποκαλυπτικό”, αλλά αποδεικτικό, αριστοτελικό - ορθο-

λογικό. Ας πάψουμε (= παύεσθαι) επιτέλους να μηρυκά-

ζουμε ό,τι μας προσφέρουν/ταΐζουν και ας αρχίσουμε (=

άρχεσθαι) να τα μυκτηρίζουμε (= καταγγέλλουμε, χλευά-

ζουμε, περιφρονούμε).

Ας γίνουμε Ἀληθοθῆραι και όχι Ἀληθολέται και Ἀλη-
θοκτόνοι!
Εμείς αναζητούμε ἐς αἰεί τη “θηριακή αντίδοτη”, ήτοι το

αντιφάρμακο στα φαρμακερά θηρία (τους Ψεύτες, τους

Απατεώνες και τους Κόλακες). Αν θέλουμε, βέβαια, να λε-

γόμαστε Αυτοάνθρωποι, ήτοι ιδανικοί, όλως δι’ όλου, αλη-

θινοί, αυτοτελείς, αυτοί καθεαυτοί Άνθρωποι.

Ο Αθήναιος ο Ναυκρατίτης της Αιγύπτου, Ρήτορας και Γραμ-

ματικός, (170-223) στο 15τομο έργο του “ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΑΙ”

υποστηρίζει ότι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και θα ζή-

σουμε σε δικαιότερες και ανθρωπινότερες κοινωνίες, αν αρχί-

σουμε να κυνηγάμε πάλι, να επιδιώκουμε την αρετή, άρα

Ζητ-αρετησιάδαι, εγώ συμπληρώνω ότι οφείλουμε να γίνουμε

και Ζητ-αληθεισιάδαι ήτοι να αρχίσουμε να ψάχνουμε και την

Αλήθεια, που είναι δυσεύρετη στην εποχή μας.

ΔΙΑΚΑΗΣ ΠΟΘΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ

Ο ΝΟΣΤΟΣ - ΤΟ ΝΟΣΤΙΜΟΝ ΗΜΑΡ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑ ΟΙΚΕΙΑ ΠΑΤΡΙΑ ΕΔΑΦΗ

και ΟΧΙ Η ΕΚΔΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ

Ο ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

«Βουλοίµην δ᾽ἄν ἐγώ γε καί ἄλγεα πολλά µογήσας
οἴκαδέ τ᾽ἐλθέµεναι καί νόστιµον ἦµαρ ἰδέσθαι».

(Οδύσσεια, γ΄, στ. 232-233)

(= Και εγώ θα προτιμούσα, αφού πάθω πολλά βάσανα να

φτάσω στην Πατρίδα, και να τη δουν τα μάτια μου του γυ-

ρισμού τη μέρα).

ΣΧΟΛΙΟ: Τα λόγια του γερο-Μέντορα (Αθηνάς) στον πεπνυ-

μένο (= συνετό) Τηλέμαχο εκφράζουν απόλυτα το πώς αι-

σθάνεται και γιατί αντιδρά έτσι ο Αλκιβιάδης.

«Ἀλλά καί ὧς ἐθέλω καί ἐέλδοµαι ἤµατα πάντα
οἴκαδέ τ᾽ἐλθέµεναι καί νόστιµον ἦµαρ ἰδέσθαι».

(Οδύσσεια, ε΄, 219-220)

(= Μα κι έτσι πάντα σκοπεύω και λαχταρώ να φτάσω στην

Πατρίδα και να τη δουν τα μάτια μου του γυρισμού τη

μέρα).

ΣΧΟΛΙΟ: Τα λόγια του πολυμήχανου

Οδυσσέα στη θεά Καλυψώ απηχούν

όλο τον ιδεολογικό κόσμο του Αλκι-

βιάδη.

«Ἕκαστος γοῦν τῶν γεγηρακό-
των και σπεύδει και εὔχεται κα-
ταλῦσαι τόν βίον ἐπί τῆς
πατρίδος, ἵν᾽, ὅθεν ἤρξατο
βιοῦν, ἐνταῦθα πάλιν καί τό
σῶµα παρακατάθηται τῇ γῇ

θρεψαµένῃ καί τῶν πατρώων κοινωνήσῃ τάφων·
δεινόν γάρ ἑκάστῳ δοκεῖ ξενίας ἁλίσκεσθαι καί µετά
θάνατον, ἐν ἀλλοτρίᾳ κειµένῳ γῇ».

(Λουκιανός, 120-180, “ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ”, 9)

(= Όλοι λοιπόν αυτοί που έχουν γεράσει εύχονται και σπεύ-

δουν να πεθάνουν στην πατρίδα τους· εκεί όπου άρχισαν να

ζουν, εκεί θέλουν πάλι και να πεθάνουν, και να αποτεθεί το

σώμα τους στη γη, η οποία τους ανέθρεψε και να συνδεθεί

αυτό με τους προγονικούς τους τάφους· γιατί σε όλους φαί-

νεται μέγα δυστύχημα να μένουν και μετά το θάνατο στην ξε-

νητειά και να κοιμούνται τον αιώνιο ύπνο σε ξένη γη).

«Καί σπεύδει τις εἰς τήν πατρίδα, κἄν νησιώτης ιἦ·
κἄν παρ᾽ἄλλοις εὐδαιµονεῖν δύνηται καί διδοµένην
ἀθανασίαν οὐ προσήσεται, προτιµῶν τόν ἐπί τῆς
πατρίδος τάφον· καί ὁ τῆς πατρίδος αὐτῷ καπνός
λαµπρότερος ὀφθήσεται τοῦ παρ᾽ἄλλοις πυρός».

(Λουκιανός, 120-180, “ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ”, 11)

(= Κι αν ακόμη είναι κάποιος νησιώτης και μπορεί να ευτυ-

χεί σε ξένη χώρα, πάλι ποθεί να επανέλθει στην πατρίδα

του, και αν του προσφέρουν αθανασία προτιμά να πεθάνει

και να ταφεί στην πατρίδα του· και ο καπνός της πατρίδας

του θα του φανεί πιο λαμπρός από το πυρ της ξενητειάς.

Ο Κορνήλιος Νέπως, Ρωμαίος βιογράφος και ιστορικός,

(100-24), στο έργο του “ΒΙΟΙ” (De excellentibus ducibus

exterarum gentium), (= περί των ενδόξων στρατηγών των

ξένων εθνών), που απαρτίζεται από (25) κεφάλαια μικρής

έκτασης με πρόλογο στην αρχή τους, αναφέρεται σε Έλ-

ληνες στρατηγούς, από τους οποίους ξεχωρίζει τις βιογρα-

φίες του Αλκιβιάδη, Θεμιστοκλή και Επαμεινώνδα. Το έργο

είναι γραμμένο στα Λατινικά. Ο 7ος βίος είναι αφιερωμένος

στον Αλκιβιάδη σε 11 κεφάλαια. Σας παραθέτω μερικά απο-

σπάσματα απ’ τη βιογραφία του Αλκιβιάδη σε μετάφραση.  

ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ

«Εκεί - στη Σπάρτη - όπως ο ίδιος συνήθιζε να διακηρύσσει,
διεξήγαγε πόλεμο όχι εναντίον της πατρίδας του, αλλά
εναντίον των εχθρών του, διότι αυτοί οι ίδιοι ήταν εχθροί

της πόλεως· διότι, ενώ αντιλαμβάνονταν ότι αυτός μπο-
ρούσε πάρα πολύ να ωφελήσει την πολιτεία, έλεγε ότι τον
έδιωξαν/εξόρισαν απ’ αυτήν και υπάκουσαν περισσότερο
στην οργή τους παρά στο κοινό συμφέρον» (κεφ. 4).

ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ

«Διότι, επειδή οι Λακεδαιμόνιοι γνώριζαν την υπερέχουσα
σε όλα ικανότητα (σύνεση) του ευφυεστάτου ανδρός, φο-
βήθηκαν πολύ μήπως παρασυρμένος από την αγάπη της
πατρίδας του κάποτε απομακρυνθεί απ’ αυτούς και συμφι-
λιωθεί με τους δικούς του (= Αθηναίους)» (κεφ. 5).

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥΣ

«Γι’ αυτό και την απώλεια της Σικελίας και τις νίκες των Λα-
κεδαιμονίων απέδιδαν σε δικό τους λάθος - οι Αθηναίοι -
διότι είχαν διώξει έναν τέτοιον άνδρα από την πόλη. Και
ούτε φαίνονταν ότι πίστευαν αυτό άνευ λόγου» (κεφ. 6).

ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ

«Όταν ήλθε ο Αλκιβιάδης στο άστυ, αφού συγκλήθηκε η Εκ-

κλησία του Δήμου, μίλησε έτσι ώστε κανείς δεν ήταν τόσο

σκληρός που να μη δακρύσει για την τύχη του και να μην εκ-

δηλωθεί ως εχθρός για κείνους με τη συνέργεια των οποίων

είχε διωχθεί (ο Αλκιβιάδης) από την πατρίδα του, ωσάν ένας

άλλος λαός, όχι εκείνος ο ίδιος που τώρα έκλαιγε, τότε

όμως καταδίκαζε αυτούς για Ιεροσυλία. Αποδόθηκαν λοιπόν

σ’ αυτόν από το δημόσιο ταμείο τα αγαθά και οι ίδιοι εκείνοι

οι Ευμολπίδες ιερείς αναγκάστηκαν να άρουν (να παλινωδή-

σουν) την κατάρα, οι ίδιοι εκείνοι οι οποίοι τον είχαν κατα-

ραστεί, και ρίχτηκαν στη θάλασσα εκείνες οι στήλες πάνω

στις οποίες είχε αναγραφεί η κατάρα» (κεφ.6).

ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΜΙΣΟΒΑΡΒΑΡΟΣ

«Πρώτος από τους Έλληνες (απ’ την ελληνική πολιτεία) ει-

σήλθε στη Θράκη, κρίνοντας ότι ήταν ενδοξότερο να πλουτίζει

από τη λεία των βαρβάρων παρά των Ελλήνων» (κεφ. 7).

ΦΙΛΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ

«Δεν αρνήθηκε όμως να απομακρυνθεί από την αγάπη της
πατρίδας του» (κεφ. 8).

«Ο Αλκιβιάδης όμως δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτή την

τύχη και ούτε μπορούσε να ανεχθεί η Αθήνα να ’ναι υπόδουλη
στους Λακεδαιμονίους. Γι’ αυτό με κάθε διαλογισμό του απέ-

βλεπε στην απελευθέρωση της πατρίδας του» (κεφ. 9).

«Αυτόν, αν και δυσφημίστηκε από τους περισσότερους,
τρεις πάρα πολύ σοβαροί ιστορικοί τον εξύψωσαν με πάρα
πολύ μεγάλους επαίνους: ο Θουκυδίδης, ο οποίος ήταν
σύγχρονός του, ο Θεόπομπος που γεννήθηκε λίγο αργό-
τερα και ο Τίμαιος...» (κεφ. 11).

«Με τις ενέργειες του αυτές είχε κατορθώσει ώστε, σε
οποιοδήποτε μέρος κι αν βρισκόταν, κατατασσόταν πρώτος
και εθεωρείτο πάρα πολύ αγαπητός/προσφιλής» (κεφ. 11).

Ο καθένας ας εξαγάγει τα προσωπικά του συμπεράσματα

για την πολιτική και στρατιωτική δράση και στάση του Αλ-

κιβιάδη, απ’ αυτά που μας παρουσίασε ο Κορνήλιος Νέπως

στη βιογραφία του Αλκιβιάδη.
Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

――――――
* Ἀγρυπνία: Το ξαγρύπνημα, η επαγρύπνηση, η εγρήγορση, η ετοι-

μότητα, το να βρίσκεται κανείς σε επιφυλακή, να μην εφησυχάζει,

να μην επαναπαύεται, να ᾽ναι ξύπνιος (= ο έξω/εκτός ύπνου).
* Ἀγρυξία: η σιωπή, η σιγή, η αφωνία, η αλογία, η αλαλία, η
αφασία, η κατάπληξη, η εµβροντησία, το να µην µπορεί κά-
ποιος να µιλήσει από φόβο ή έκσταση, η νάρκη, το κώµα, ο
λήθαργος, κατάσταση πλήρους αδράνειας και απραξίας. Πα-
ράγεται από το στερητικό α + γρύζω = κάνω γρυ, γρουνίζω,
µουγκρίζω γρυλ(λ)ίζω = βγάζω τη φωνή του χοίρου, γρυκτός
= προφερτός. Γρῦ = τσιµουδιά, άχνα, µιλιά, λέξη, συλλαβή.
Πινδαρική λέξη (Fragment 229,1) «Νικώµενοι, φησί Πίνδα-
ρος, ἄνδρες ἀγρυξίᾳ δέδενται» (= όταν οι άνδρες ηττώνται,
κατέχονται από σιωπή). 
Και στον Αριστοφάνη, «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ», στίχ. 656.
* Ἆρα γρυκτόν ἐστιν ὑµῖν; (= Άραγε θα τολµήσετε να πείτε
“γρυ”, να βγάλετε άχνα, να ξεστοµίσετε λέξη;)

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀγρυπνίας*  

ἄρχεσθαι 
&

Ἀγρυξίας*
παύεσθαι
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Το πυροφυλάκιο της Βούλας επισκέφθηκε ο επικεφαλής

της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση ΒΒΒ”  και

δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης, Κώστας Πασακυριάκος. 

Εκεί, συναντήθηκε και συζήτησε με ανθρώπους που συμ-

μετέχουν στην εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης. Την

ίδια στιγμή, υπήρχαν περιπολίες και από τα τρία πυροφυ-

λάκια του Δήμου. 

Όλη η εβδομάδα που διανύουμε, σύμφωνα με τις προβλέ-

ψεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η

Αττική βρίσκεται σε υψηλή κατηγορία κινδύνου για πυρ-

καγιές. 

Ο Κώστας Πασακυριάκος μετά το τέλος της επίσκεψής

του δήλωσε: 

«Όλα τα προηγούμενα χρόνια, η κυβέρνηση δεν πήρε κα-
νένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση της πυροπρο-
στασίας, παρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τη
σύσταση νέου φορέα αντιμετώπισης καταστροφών. 
Μετά την περσινή τραγωδία στην Ανατολική Αττική,

φέτος η κατάσταση παραμένει το ίδιο επικίνδυνη. 
Οι περικοπές στη χρηματοδότηση προς το Πυροσβεστικό
Σώμα στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης
των πυρκαγιών, καθώς και οι σημαντικές ελλείψεις σε
προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό, δημιουργούν ένα
εκρηκτικό μείγμα. 
Από αυτή την άποψη, ο ρόλος των εθελοντών δασοπυρο-
σβεστών στη Βούλα, τη Βάρη και τη Βουλιαγμένη, είναι
ιδιαίτερα σημαντικός. Άνθρωποι που χωρίς κανένα άλλο
αντάλλαγμα πέρα από το να προστατεύουν το φυσικό
πλούτο και την ανθρώπινη ζωή, δίνουν τη δική τους μάχη
μαζί με τα πυροσβεστικά κλιμάκια και για να προλάβουν
αλλά και για να αντιμετωπίσουν τις φωτιές. 
Θεωρώ ότι η δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στο

Δήμο μας είναι απολύτως αναγκαία».

Με αφορμή της επίσκεψής του στο πυροφυλάκιο της Βού-

λας, ευχαρίστησε  όλους όσοι, μακριά από οποιαδήποτε

άλλη σκοπιμότητα, δίνουν αυτή τη μάχη ως εθελοντές

δασοπυροσβέστες.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

Με την αυτοθυσία τους κόντρα στις
φωτιές και τις σοβαρές ελλείψεις...

Στη συνέχεια ο Κώστας Πασακυριάκος συναντήθηκε με τον

επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας και

Πυρασφάλειας Βάρης, Ανδρέα Σαμαρά και τον Εθελοντή

Θεόδωρο Τσίλο, (3.7.19) στο Πυροφυλάκιο της Βάρης. Ση-

μειώνεται ότι η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυ-

ρασφάλειας Βάρης, είναι ενταγμένη στον επιχειρησιακό

σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και δέχε-

ται επιχειρησιακές εντολές από την Πυροσβεστική Υπηρε-

σία.

Στο Πυροφυλάκιο της Βάρης βρίσκονται πιστοποιημένοι

εθελοντές, άρτια εκπαιδευμένοι, που ορισμένοι αμέσως

μετά τη δουλειά τους, πηγαί-

νουν κατ' ευθείαν στο Πυροφυλάκιο και κάνουν τη βάρδιά

τους χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Ανάμεσά τους υπάρχουν

και 6 εργαζόμενοι με 4μηνη σύμβαση, οι οποίοι εκτός του

ωραρίου τους συνεχίζουν με εθελοντική εργασία.

Από τη συζήτηση αναδείχτηκαν τα σημαντικά προβλήματα

που αντιμετωπίζουν.

- Ελλείψεις σε μέσα επικοινωνίας και ελλειπή συντήρηση

οχημάτων.

- Η τελευταία φορά που η πολιτεία χρηματοδότησε εξοπλι-

σμό στις ενεργές εθελοντικές ομάδες ήταν το 2008. Η τε-

λευταία φορά που πήραν μέσα ατομικής προστασίας από

το ΣΠΑΥ ήταν το 2014. Οι υπόλοιπες ανάγκες τους καλύ-

πτονται από ιδιώτες και χορηγίες.

- Οι συνθήκες διαβίωσης των εθελοντών στο χώρο είναι

απαράδεκτες. Κάτω από τη σκεπή του ελενίτ, φουσκωμένοι

τοίχοι, αλλά και χωρίς μία τέντα για να μπορούν να κάθον-

ται έξω από το πυροφυλάκιο. Το χώρο τον συντηρούν μόνοι

τους.

- Στο θέμα της κάλυψής τους σε περίπτωση ατυχήματος και

τραυματισμού, υπάρχουν σοβαρά κενά στη νομοθεσία με

ευθύνη των κυβερνήσεων. Για παράδειγμα, οι άνεργοι εθε-

λοντές είναι παντελώς ακάλυπτοι. Εάν χρειαστεί η νοση-

λεία τους γίνεται και στο 251 Νοσοκομείο, αφού

προηγουμένως υπάρξει μια μεγάλη γραφειοκρατική διαδι-

κασία.

«Ο ηρωισμός και η αυτοθυσία τόσο των Εθελοντών στην
Δασοπροστασία και τη Δασοπυρόσβεση στη Βάρη, είναι
αυτός που καλύπτει σε ένα τεράστιο βαθμό τις σημαντικές
ελλείψεις τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υποδομή
και εξοπλισμό», δήλωσε ο Κώστας Πασακυριάκος, μετά τη

συνάντηση και συνέχισε:

«Όμως, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ακού-
σαμε πολύ προσεκτικά όσα μάς είπαν σήμερα εδώ και δε-
σμευόμαστε πως θα παλέψουμε για να καλυφθούν οι
ανάγκες. 
Πολλοί από τους εθελοντές, μετά το μεροκάματο, έρχονται
εδώ και μπορεί να χρειαστεί να κάτσουν ακόμα και 12 ή 14
ώρες. Δεν γίνεται να μην έχουν πάρει αρβύλες ή παντελό-
νια από την Υπηρεσία εδώ και χρόνια και να καλύπτουν
αυτά τα έξοδα από την τσέπη τους ή από χορηγίες!».

«Η δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στο
Δήμο μας είναι απολύτως αναγκαία»

H “Λαϊκή Συσπείρωση ΒΒΒ 

στα πυροφυλάκεια του Δήμου



16 ΣΕΛΙΔΑ - 13 IOYΛIOY 2019                                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας ότι

υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση

(ΚΥΑ) για να ξεκινήσουν οι εργασίες της

“επένδυσης” στο Ελληνικό. Μάλιστα η ανά-

δοχος εταιρεία αντέδρασε με επιστολή της

διαμαρτυρόμενη για τις προϋποθέσεις που

ορίζονται από νόμους και διατάξεις.

Η ΚΥΑ καθορίζει τη διαδικασία για τον προσ-

διορισμό του ύψους της ελάχιστης επένδυ-

σης που πρέπει να διενεργήσει η "Ελληνικό

Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε." (ΕΚΠΑ) για τη με-

ταφορά του καζίνο από την Πάρνηθα εντός

της Περιφέρειας Αττικής  (Ν.4499/2017 που

αφορά στη μετεγκατάσταση). Η μετεγκατά-

σταση, όπως ακούγεται, θα γίνει στο χώρο

του “Ελληνικού”. Η πρώτη τοποθεσία που

ήταν το Μαρούσι, φαίνεται ότι ...ξεχνιέται.

Υπάρχουν και οι αντιδράσεις των φορέων.

Η υπογραφή της ΚΥΑ δημοσίεύτηκε στην

Εφημερίδα της Κυβέρνησης την Πέμπτη 4/7,

έπειτα από την προέγκριση του Ειδικού Χω-

ρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) από το αρμόδιο Κεν-

τρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και

Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ). 

Η ΕΚΠΑ Α.Ε. αποκτά υπεραξία λόγω της μετεγκα-

τάστασης του καζίνο στη νέα τοποθεσία και την

αποτίμηση της αξίας των ακινήτων που μπήκαν

στην ΕΚΠΑ Α.Ε. με την ιδιωτικοποίηση του Καζίνο

της Πάρνηθας (ν. 3139/2003) και τα οποία θα με-

ταβιβασθούν στην ΕΤΑΔ, δηλαδή στο υπερταμείο.

Φορέας της επένδυσης είναι η Ελληνικό Καζίνο

Πάρνηθας ΑΕ, στην οποία το Δημόσιο συμμετέχει

με 49% μέσω της ΕΤΑΔ ΑΕ. Το 51% ανήκει στην

Athens Casino Resort ΑΕ, στην οποία η Regency

Entertainment ΑΕ κατέχει το 70%.  Το ελάχιστο

ποσό της επένδυσης της ΕΚΠΑ Α.Ε. θα καλυφθεί

με ίδια κεφάλαιά της και με ξένα κεφάλαια που θα

αντλήσει η ΕΚΠΑ Α.Ε. μέσω ομολογιακού δανείου. 

Το Δημόσιο, ως μέτοχος της ΕΚΠΑ, δεν έχει καμία

επιβάρυνση ή οικονομική συμμετοχή στην υλοποί-

ηση της επένδυσης, διατηρώντας το ποσοστό συμ-

μετοχής του.

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, η ΕΚΠΑ

Α.Ε., με αίτησή της προς την ΕΕΕΠ (Επιτροπής

Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων) θα ζητήσει την

έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την έναρξη λει-

τουργίας του καζίνο στη νέα θέση. Η ΕΕΕΠ υπο-

χρεούται να εκδώσει την πράξη αυτή εντός ενός

μηνός από την υποβολή της αίτησης, υπό την προ-

ϋπόθεση της εκπλήρωσης όλων των υποχρεώ-

σεων της ΕΚΠΑ Α.Ε. και των ιδιωτών μετόχων της

που προβλέπονται στο νόμο, την παρούσα από-

φαση και τους όρους της άδειας της ΕΕΕΠ για τη

μεταφορά του καζίνο.

Το αίτημα της μετεγκατάστασης  έχει ξεκινήσει

από το 1994 με το νόμο 2206/1994, ο οποίος έθετε

τις βάσεις για τη χορήγηση αδειών καζίνο. 

Μ’ αυτό το νόμο, το Καζίνο της Πάρνηθας απο-

κτούσε το δικαίωμα της μετεγκατάστασης σε θέση

εκτός των ορίων του δήμου Αθηναίων.

Το δικαίωμα αυτό καταργήθηκε το 2003 από την

τότε κυβέρνηση με την αιτιολογία (το δημόσιο)

την κατάργηση του δικαιώματος μετεγκατάστασης

και την ανάκληση της δεύτερης άδειας καζίνο στην

Αττική (καζίνο Φλοίσβου).

Η διοίκηση του καζίνο επανήλθε, πριν 4 χρόνια με

νέο αίτημα της εταιρείας Regency Casino Mont

Parnes με την αιτιολογία του υπέρογκου λειτουρ-

γικού κόστους (περιορισμένη προσβασιμότητα επι-

σκεπτών, μείωση της ανταγωνιστικότητας με το

νέο τοπίου που διαμορφώθηκε με την άδεια των ιν-

τερνετικών τυχερών παιχνιδιών.

Περίεργο (αλλά και οδυνηρό για την κοινωνία την

ίδια) ακούγεται πάντως να μεταφερθεί το Καζίνο

Πάρνηθας στο Μαρούσι και να γίνει και νέο Καζίνο

στο Ελληνικό!

Το Καζίνο Πάρνηθας και το Ελληνικό!

Η εταιρεία δεν ενδιαφέρεται να χτίσει στο Ελληνικό!

Όσο για τα προσκώματα που εμφανίζει η εταιρεία που έχει αναλάβει την ανάπλαση στο Ελληνικό

(Lamda Development), την καλύτερη απάντηση δίνει ο Νίκος Μπελαβίλας Αρχιτέκτων, Αναπληρωτής

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ και βαθύς γνώστης των θεμάτων

για την ανάπλαση της Αθήνας, «δεν ενδιαφέρονται να χτίσουν το Ελληνικό», είπε και

...Ακόμη (η εταιρεία) δεν έχει βάλει πινακίδα του έργου, ενώ είχε την δυνατότητα να αρχίσει τις κατε-
δαφίσεις από το 2016, δεν έχει βάλει ούτε ένα καρφί».

...«Η Lamda Development άρχισε να παίζει “κατενάτσιο” για να εξασφαλίσει ότι μία άλλη κυβέρνηση θα
της δώσει γη και ύδωρ στο Ελληνικό για να κάνει ό,τι ήθελε».
«Τελικά, θα καταλήξουμε στο καζίνο, είναι το μόνο που την ενδιαφέρει και νομίζω ότι εκεί θα καταλή-
ξουμε, καμία επένδυση, καμία πόλη, κανένα πεδίο 75.000 θέσεων εργασίας που υπόσχονται εδώ και
δέκα χρόνια. Και το καζίνο δεν θα το χτίσουν οι ίδιοι. Βασικά, πήραν οικόπεδο και ψάχνουν ενοικιαστή
με πάρα πολύ ακριβό τίμημα. Όλο αυτό εξελίσσεται σε μία μεγάλη “φούσκα” με σκοπό να απομηζύσει
το Δημόσιο, ζητώντας ίσως από τη Δευτέρα αποζημιώσεις ... θα μιλάμε για μία δικαστική υπόθεση που
θα κρατήσει χρόνια και το Ελληνικό θα παραμείνει ως έχει 

... Θυμίζει κάτι εργολάβους που πάνε να πάρουν έργο και μόλις το πάρουν αρχίζουν αγωγές κατά του
Δημοσίου προκειμένου να μην γίνει και να πάρουν τις προκαταβολές και τις αποζημιώσεις».
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Στις ευχές που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, δύο λέξεις

κατέχουν κεντρική θέση: η λέξη υγεία και η λέξη ευτυ-

χία. Το ερώτημα, το οποίο τίθεται διατυπώνεται ως

εξής: ποιό είναι το «πράγμα» εκείνο στο οποίο αναφέ-

ρεται η λέξη ευτυχία; Μπορεί να υπάρξει μία κατά-

σταση ευτυχίας στην ανθρώπινη ζωή και κάτω από

ποιές προϋποθέσεις είναι δυνατή αυτή η κατάσταση;

Και τελικά τι σημαίνει να είναι ο άνθρωπος ευτυχισμέ-

νος και να ζει ευτυχισμένα; Το ερώτημα: πότε είναι ευ-

τυχισμένος ο άνθρωπος, διατυπώνεται στην

καθημερινότητα και η επίτευξη της ευτυχίας έχει πράγ-

ματι καταστεί στόχος και σκοπός της ανθρώπινης ζωής. 

Τα ερωτήματα περί ευτυχίας και τα σχετικά προβλή-

ματα της ευδαιμονίας έχουν καταστεί από πολύ νωρίς

θεματικά αντικείμενα των φιλοσοφικών ερευνών καθ’

όλη την εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης. Διακρίνουμε

δύο φιλοσοφικές σχολές, στην ιστορία της φιλοσο-

φίας, οι οποίες ερευνούν την ευδαιμονία (την ευτυχία)

ως φιλοσοφικό θέμα. Η μία σχολή, η οποία έχει ως

αφετηρία της την πλατωνική φιλοσοφία και η οποία

μπορεί να ονομασθεί σχολή του ρεαλισμού, υποστηρί-

ζει, ότι η ευδαιμονία (η ευτυχία) ως υπαρκτική συνθήκη

του ανθρώπινου βίου είναι ανέφικτη, είναι αδύνατη.

Δεν μπορεί να επιτευχθεί, δεν μπορεί να πραγματοποι-

ηθεί. Σ’ έναν κόσμο, στον οποίον περισσεύει η αγωνία

και ο πόνος και σφραγίζεται από το «είναι προς τον θά-
νατο» (Heidegger) δεν μπορεί να βρεθεί θέση για την

ευτυχία. Από τους σύγχρονους φιλοσόφους, οι οποίοι

ασπάζονται την ρεαλιστική θέση για το ανέφικτο της

ευτυχίας αναφέρω χαρακτηριστικά τους υπαρξιστές φι-

λοσόφους: Kierkegaard, Heidegger, Camus, Sartre. Ως

γνωστόν, ο υπαρξισμός διαμορφώθηκε ως φιλοσοφική

σχολή μέσα στα ιστορικά ερείπια των πολέμων και του

φασισμού. Ο ανθρώπινος κόσμος βίωσε τη φρίκη του

πολέμου και του ολοκληρωτισμού στο επίπεδο οργά-

νωσης της συλλογικής ζωής. Η αρνητική στάση των φι-

λοσόφων της ρεαλιστικής σχολής ανάγεται, τελικά, και

θεμελιώνεται στα πραγματολογικά δεδομένα και τις

ιστορικές εμπειρίες της εποχής τους. 

Η δεύτερη φιλοσοφική σχολή, η οποία, ιστορικά δια-

μορφώθηκε υπό την επίδραση της αριστοτελικής φιλο-

σοφίας και στην οποία μεταξύ άλλων εντάσσονται

φιλόσοφοι όπως ο Kant, ο Spinoza και πολλοί σύγχρο-

νοι στοχαστές, υιοθετεί θετική στάση σχετικά με το ζή-

τημα του εφικτού ή του ανέφικτου της ευτυχίας. Στο

πλαίσιο αυτής της δεύτερης φιλοσοφικής σχολής, ανα-

πτύσσονται δύο επιμέρους τάσεις: η πρώτη θα μπο-

ρούσε να ονομασθεί κανονιστική και η δεύτερη

πραγματολογική – κριτική – ερμηνευτική. Στην πρώτη

κατηγορία εντάσσονται φιλόσοφοι όπως είναι ο Αρι-

στοτέλης, ο Kant κ.α. Στη δεύτερη κατηγορία τοποθε-

τούνται φιλόσοφοι όπως είναι ο Spinoza (νεώτερη

φιλοσοφία) και ο Rorty (σύγχρονη φιλοσοφία). Σημασία

δεν έχει η ονοματολογία όσο η μέθοδος, η οποία προ-

τείνεται για να καταστεί εφικτή και να γίνει τελικά

πραγματικότητα η ευδαιμονία μέσα στον ανθρώπινο

κόσμο. 

Είναι γνωστό, ότι ο Αριστοτέλης συνδέει την επίτευξη

της ευδαιμονίας (της ευτυχίας) με τις αρετές. Η θεωρία

του περί ευδαιμονίας είναι αρετολογία. Ο ευτυχισμέ-

νος άνθρωπος ταυτίζεται με τον ενάρετο άνθρωπο.

Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Kant υποστηρίζει, ότι ο ευ-

τυχισμένος άνθρωπος συντονίζει την πράξη του με

βάση τις ηθικές επιταγές. Είναι ο άνθρωπος του καθή-

κοντος. Ποιό, λοιπόν, είναι το θεμελιώδες χαρακτηρι-

στικό της αριστοτελικής και της καντιανής μεθόδου

όσον αφορά στο ερώτημα του εφικτού της ευτυχίας

στον ανθρώπινο κόσμο; Είναι φανερό πως πρόκειται

για την κανονιστική μέθοδο: δηλαδή, η ανθρώπινη ευ-

δαιμονία (ευτυχία) θεμελιώνεται στη ρυθμιστική ιδέα

του αγαθού. Οι κανονιστικές θεωρίες περί ευδαιμονίας

εκτός από το χαρακτηριστικό τους να ανάγουν το κα-

νονιστικό στοιχείο ως θεμέλιο της ευδαιμονίας τοπο-

θετούν σε πρωτεύουσα θέση τα ζητήματα του αγαθού,

της αρετής και του κανόνα προκειμένου να εξασφαλί-

σουν την αυτοσυντήρηση του ανθρώπινου είδους. 

Στη μετακριτική μου γι’ αυτές τις κανονιστικές θεωρίες

αναπτύσσω το επιχείρημα, σύμφωνα με το οποίο δεν

ομιλούν αυτές οι θεωρίες για την ευδαιμονία (την ευ-

τυχία) καθ’ εαυτή. Αντιθέτως το ερευνητικό διαφέρον

τους (Interesse) έχει να κάνει περισσότερο με τη συ-

νοχή της κοινωνικής συλλογικότητας και λιγότερο με

την ευδαιμονία ως υπαρκτική συνθήκη του ανθρώπινου

βίου. 

Θα αναπτύξω μία σύγχρονη κριτική θεωρία περί ευδαι-

μονίας, αφού προηγουμένως αναφερθώ συνοπτικά στη

δεύτερη τάση της φιλοσοφικής σχολής, η οποία θεωρεί

εφικτή την ευδαιμονία και η οποία ονομάζεται: πραγ-

ματολογικό – κριτικό-ερμηνευτική. Η επιστημολογική

μήτρα αυτής της σχολής είναι η φιλοσοφία του Spinoza

και συγκεκριμένα η ηθική του. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτή

τη νεωτερική ηθική φιλοσοφία περί ευδαιμονίας, τα

«πράγματα» της ευτυχίας και της χαράς είναι ανθρώ-

πινα – πολύ ανθρώπινα» πράγματα, για να χρησιμοποι-

ήσω μία έκφραση του Nietzsche. Η ευτυχία είναι μία

πραγματολογική συνθήκη του ανθρώπινου βίου, η

οποία περιλαμβάνει την υπόσχεση του «άλλως είναι»

(Adorno) της ατομικής και της συλλογικής ζωής. Έχει

ως αφετηρία της την επιθυμία και ως τέλος της την ικα-

νοποίηση της επιθυμίας. Η ικανοποίηση όμως της επι-

θυμίας δεν είναι εγωιστική υπόθεση του ατόμου, αλλά

προϋποθέτει την εκπλήρωση μίας σειράς άλλων όρων

και προϋποθέσεων, οι οποίες ανάγονται στο τρίπτυχο

των σχέσεων του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τη

φύση και με τους άλλους δρώντες (με την κοινωνία). 

Δεν θα αναλύσω τελικά ούτε στη φιλοσοφία του Spin-

oza, ούτε κάποιου άλλου σύγχρονου φιλοσόφου. Θα

περιοριστώ στην έκθεση της δικής μου θεωρητικής

άποψης και φιλοσοφικής στάσης σχετικά με το θέμα

της ευδαιμονίας. Με τον όρο: ευδαιμονία (ευτυχία)

αναφερόμαστε σε μία υπαρκτική συνθήκη του ανθρώ-

που στην οποία ο ίδιος ο άνθρωπος (είτε ως άτομο, είτε

ως κοινωνική συλλογικότητα) πραγματώνει την «αξία

του ανθρώπου». Στο πλαίσιο της υπαρκτικής συνθήκης

της ευτυχίας, δεν έχουμε να κάνουμε με εγωιστικά

συμφέροντα του ατόμου, ούτε με καθεστώτα ηδονής

και απόλαυσης. 

Η υπαρκτική συνθήκη του ανθρώπινου βίου που ονομά-

ζεται ευδαιμονία (ευτυχία) είναι ο ερμηνευτικός αστε-

ρισμός τριών σχέσεων που αναπτύσσει ο άνθρωπος

στη ζωή του σε συνδυασμό με τρία μοτίβα (ή μεθόδους)

μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η «ορθή ζωή», δηλαδή

μία ζωή αντάξια του ανθρώπου. Ο Γάλλος συνάδελφος

Robert Mizrahi γράφει σχετικώς: «Η ευτυχία είναι μία
αναστοχαστική αντίληψη της ζωής του ατόμου κατά
την διάρκειά της, από το άτομο που υπάρχει στην ενε-
στώσα κατάστασή του και συνάμα ένα ποιοτικό αί-
σθημα πληρότητας και ικανοποίησης που αφορά αυτό
το Όλον την ύπαρξης, το οποίο συλλαμβάνει η ενε-
στώσα συνείδηση». Προέταξα αυτή την αναφορά στο

συνάδελφο, για να αποκτήσω την επιστημολογική δυ-

νατότητα της ανάπτυξης της δικής μου θεωρητικής

άποψης. 

Υποστηρίζω λοιπόν, ότι η ευδαιμονία (ευτυχία) ως

υπαρκτική συνθήκη του ανθρώπινου βίου αναφέρεται

σε τρεις σχέσεις του ανθρώπου, οι οποίες οργανώνον-

ται ως ολότητα. Οι τρεις αυτές σχέσεις είναι: η σχέση

του ανθρώπου με τον εαυτό του, ο οποίος συγκροτείται

ως υποκείμενο μέσω του αναστοχασμού, η σχέση με

τον άλλον, ο οποίος «κατασκευάζεται» ως εαυτός

μέσω της αλληλεγγύης και η σχέση με τη φύση, η

οποία ανασυγκροτείται στο συνειδησιακό επίπεδο όχι

της κυριαρχίας αλλά της συμφιλίωσης. 

Με άλλα λόγια στο ερώτημα του καθημερινού ανθρώ-

που: πότε είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος; η σύγχρονη

κριτική φιλοσοφία απαντά ως εξής: ευτυχισμένος είναι

ο άνθρωπος που έχει συγκροτηθεί ως υποκείμενο,

μέσω της μεθόδου του αναστοχασμού και επιχειρεί ή

προσπαθεί να θεμελιώσει τις σχέσεις του με τους άλ-

λους στη σύγχρονη πολιτική κοινωνία, όχι στη βάση

των συγκρούσεων και των ανταγωνισμών, αλλά με

άξονα την ιδέα της αλληλεγγύης. Στον αστερισμό της

ευδαιμονίας του σύγχρονου ανθρώπου εντάσσεται και

η σχέση του προς τη φύση, η οποία (σχέση) δεν εδρά-

ζεται στον τύπο της κυριαρχίας (πηγή και αιτία φυσικών

καταστροφών) αλλά στον τύπο σχέσης που ονομάζε-

ται: συμφιλίωση με τη φύση. Εν συνόψει ο σύγχρονος

άνθρωπος είναι ευτυχισμένος στο βαθμό που αναστο-

χάζεται τον εαυτό του και εγκαθιδρύει σχέσεις αλλη-

λεγγύης με τον άλλο στην κοινωνία και σχέσεις

συμφιλίωσης με τον φυσικό κόσμο. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημείωση: Το κείμενο αυτό αναπτύσσει τις θέσεις Θεόδω-

ρου Γεωργίου (Καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας), για το

θέμα της ευδαιμονίας (ευτυχίας), οι οποίες περιλαμβάνον-

ται στη σχετική ανακοίνωση που έκανε στο διεθνές συνέ-

δριο φιλοσοφίας (Διοργάνωση: International Association of

Greek Philosophy – IAGP στο ΚΑΒΟΥΡΙ – 11 έως 15 Ιουλίου

2019).

Eυτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που
έχει συγκροτηθεί ως υποκείμενο, και
προσπαθεί να θεμελιώσει τις σχέσεις
του με τους άλλους, με άξονα την
ιδέα της αλληλεγγύης.

Σύγχρονη  κριτική θεωρία 

περί ευδαιμονίας 

(περί ευτυχίας)
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Το Ψέμα
Η Ενέργεια της Υστέρησης
στην Ενηλικίωση

Μου πήρε καιρό πολύ, να σκεφθώ πώς, με τρόπο

εύληπτο και εναλλακτικό συνάμα, θα μπορούσα να

παρουσιάσω τους κινδύνους που ενέχουν οι κατα-

στάσεις – και περιστάσεις – ψέματος: από το πιο

απλό έως το πιο πεποικιλμένο, κατά τα φαινόμενα

και την προσωπική αντίληψη εκάστου εξ ημών πάν-

τοτε.

Κατέληξα, μετά από αναδρομή στα δικά μου παι-

δικά χρόνια, στις αρχές και τις αξίες που μας καλ-

λιέργησαν οι παιδαγωγοί των δεκαετιών του

ογδόντα και του ενενήντα – οι οποίοι, στη δική μου

σειρά, στη Νέα Ιωνία Αττικής, συνταξιοδοτήθηκαν

έως τις αρχές του 2000 – ότι, πέραν της φυσικής

ανθρώπινης ροπής στο ψέμα, ως εύκολη λύση για

το διαβατόν των εκάστοτε μικρών η μεγάλων δυ-

σκολιών ή/και ανεπιθυμήτων καταστάσεων, η ίδια η

τάση είναι χαρακτηριστικό ανωριμότητας, συντηρεί

ατελείς ανθρώπινες σχέσεις και η χρήση του ψέ-

ματος ως εργαλείου σε οποιαδήποτε εργασία κα-

θηλώνει τους συνδαιτημόνες σε νηπιακές

καταστάσεις, ήτοι εξαρτήσεως από κάποιον άλλον,

τρίτο, που καλείται, με ρητό ή άρρητο τρόπο, να

ασφαλίζει τόσο τους θύτες όσο και τα θύματα.

Όσο σκληρό κι αν ακούγεται, οι πόλεμοι και οι

μάχες, ακόμη κι αν ξεκινούν από ένα ψέμα, ανα-

πτύσσονται σε περιβάλλοντα επιθετικής – προς λύ-

τρωσιν των εμπλεκομένων - αλήθειας. Την ίδια

λογική διδάσκει και η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία,

μέσα από τις τριλογίες δραμάτων και κωμωδίας,

όπου το ψέμα αποκαλύπτεται και εξ αυτού καθαί-

ρονται οι συμμετέχοντες στα δρώμενα και η αλή-

θεια αποκαθίσταται, λειτουργώντας, ας μου

επιτραπεί ο όρος, αναπτυξιακά.

Το ίδιο διδάσκουν και τα μαθηματικά: η εξίσωση

διαψεύδει το αναληθές ή ανακριβές και οδηγεί σε

λύση μέσα από αλήθειες. Ήτοι, η επίλυση, οι διαδι-

κασίες σε άλλη ορολογία, στηρίζεται σε συλλογι-

σμούς που επιχειρούν να παραμερίσουν ή να

περιορίσουν το ψευδές, προκειμένου να διευκρινι-

σθεί η προβληματική του ζητήματος και να ανα-

πτυχθούν εκείνες οι ατραποί που θα δώσουν

ευκταία, ει δυνατόν, αποτελέσματα: σε κάθε περί-

πτωση, λυτρωτικά του αδιεξόδου που προξενούσε

το αγκάθι που έδωσε την αφορμή για περαιτέρω

σκέψεις.

Είναι πρακτικώς αδύνατον να αναπτυχθεί αποτελε-

σματική επικοινωνία εν μέσω συντηρήσεως ανωρί-

μων συγκοινωνούντων δοχείων: είτε αυτά αφορούν

τον άνθρωπο είτε αφορούν τις μηχανές. Στη μεν

πρώτη περίπτωση μιλούμε για καθήλωση σε ηλικίες

ανωριμότητας, στη δε δεύτερη χαρακτηρίζονται

ελαττωματικές οι μηχανές. Όσο δύσκολη κι αν φαν-

τάζει η πράξη του «η αλήθεια είναι απλή», η συνή-

θεια είναι αποκτητή. Και αποτελεί πάντοτε κτήμα

του ωριμότερου και τελειότερου οργανισμού.

Βασιλεία Στ. Κατσάνη

Ο διεθνής αγώνας με την επωνυμία «DROMIA

2019 sprint and relays meeting» διοργανώνεται για

δεύτερη συνεχή χρονιά στο Δήμο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης στις 20 Ιουλίου 2019 στο Δημοτικό

Στάδιο Βάρης «Κωνσταντίνος Μπαγλατζής» από

τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδι-

κής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ) και τον Α.Ο.

Βάρης «Δρομέας» υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.

Ο πρότυπος αυτός αγώνας διασφαλίζει πολύ

υψηλό επίπεδο καθώς θα συμμετάσχουν σ’ αυτόν

μόνο πρωταθλητές και διακεκριμένοι αθλητές με

εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι: Κώστας Δουβαλίδης,

Κωνσταντίνος Ζήκος, Ιωάννης Νυφαντόπουλος,

Παναγιώτης Τριβυζάς, Χατζηθεοδωρής Ιωάννης

Μαρία Μπελιμπασάκη, Ελισάβετ Πεσιρίδου, Ραφα-

έλα Σπανουδάκη, Μαρία Γάτου, Ραμόνα Παπαιωά-

νου, Αρτυματά Ελένη, και διακεκριμένοι

παγκοσμίως αθλητές από το Ισραήλ, την Ισπανία,

την Ρουμανία και τη Βουλγαρία, την Λευκορωσία,

την Ουγγαρία, την Ουκρανία και την Αλβανία.

Θα διεξαχθούν αγωνίσματα ταχύτητας - σπριντ και

σκυταλοδρομίες. Στο αγώνισμα της σκυτάλης θα

συμμετέχουν οι Ελληνικές Εθνικές ομάδες Αν-

δρών, Γυναικών, Παίδων και Κορασίδων απέναντι

στις εθνικές ομάδες της Ουκρανίας, Ρουμανίας,

Λευκορωσίας, Ουγγαρίας και Κύπρου. Η επίδοση

κάθε ομάδας επίσημα θα αποτελέσει όριο συμμε-

τοχής στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται

το Σεπτέμβριο στην Ντόχα.

Ο αγώνας αποτελεί εθνικό μίτινγκ επιπέδου 4 και

συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο ευρωπαϊκό ημε-

ρολόγιο και φυσικά στο ημερολόγιο του ΣΕΓΑΣ. Ο

αγώνας θα έχει ζωντανή τηλεοπτική διαδικτυακή

κάλυψη, ενώ παράλληλα τα αποτελέσματα θα δί-

νονται ζωντανά στην Κυπριακή τηλεόραση και στα

δικτυακά μέσα όλων των συμμετεχόντων χωρών.

Διεθνής Αγώνας Στίβου «DROMIA» στη Βάρη

Διάκριση του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ο διεθνής φορέας αξιολόγησης Times Higher Educa-

tion (THE) κατατάσσει τα κορυφαία Πανεπιστήμια

στην Ευρώπη βάσει της ποιότητας της διδασκαλίας.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάχθηκε

μεταξύ των θέσεων 101-125 στη λίστα “ΤΗΕ Europe

Teaching Rankings” για το 2019.

Η κατάταξη έλαβε υπόψη την γνώμη 125.000 φοιτη-

τών από 18 χώρες της Ευρώπης, μέσω ερωτηματο-

λογίου το οποίο αναφέρεται σε θέματα σπουδών,

συνεργασίας με το διδακτικό προσωπικό, ποιότητας

υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς και τις ευκαιρίες

για ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, ελήφθη υπόψη

η ερευνητική παραγωγικότητα του προσωπικού, η

ακαδημαϊκή φήμη του Ιδρύματος, η απορρόφηση των

αποφοίτων, η αναλογία ανδρών - γυναικών σε φοιτη-

τές και προσωπικό, οι εξερχόμενοι φοιτητές ERAS-

MUS, καθώς και το ποσοστό των φοιτητών του

Ιδρύματος με ξένη υπηκοότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κριτήριο σχετικά με την

αποτελεσματική συνεργασία του Πανεπιστημίου με

τους φοιτητές του, το ΟΠΑ καταλαμβάνει την 6η

θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

“Προώθηση επιχειρηματικότητας

μέσω της δημιουργίας
συνεργατικών σχηματισμών

καινοτομίας
στην Περιφέρεια Αττικής”

Η Περιφέρεια Αττικής και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνερ-

γασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

(Β.Ε.Α.) προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκ-

δήλωση που διοργανώνουν με θέμα: Παρουσίαση

της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ-

ΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στις: 24/07/19, ώρα: 18:00

στο Β.Ε.Α, Ακαδημίας 18, 1ος όροφος, 10671,

Αθήνα. (Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με

περιορισμένη κινητικότητα).

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική πα-

ρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζή-

τηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση

αποριών.
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ZHTAEI κυρία από το Πανόραμα Βούλας, καθαρί-

στρια για δύο φορές το μήνα. Τηλ. 6951336660

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία, ζη-

τάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, κάθε Τρίτη -

Παρασκευή. Τηλ. 6992076374.

ΖΗΤΑΕΙ Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, εργασία σε κυρίες

για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

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

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

νια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα

ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανοικτό

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

avias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαι-

νισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από

το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικο-

νομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματικός

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

λος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο, τιμή

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

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό

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

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

δομησιμότητας από την πολεοδομία, κλιμακωτός

συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοι-

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

εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος

(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30

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

ζίνη, πολύ κοντά σε συγκοινωνίες, άμεσα διαθέσιμο. 

Τηλέφωνο: 6977186855

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

στα πεταχτά

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Δήλωση Προέδρου Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.) 

για το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών 

Ο Πρόεδρος του ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης, σε επι-

στολή που απέστειλε σήμερα προς τον Πρωθυπουργό

Κυριάκο Μητσοτάκη, τον συγχαίρει για την καθαρή

νίκη του και χαιρετίζει, εκ μέρους του επιχειρηματι-

κού κόσμου της ελληνικής περιφέρειας, με ιδιαίτερη

ικανοποίηση την εκλογή του. 

Ο A. Σαββάκης, τονίζει ότι ο ΣΒΕ προσβλέπει στην τα-

χύτατη ανάληψη πρωτοβουλιών από το κυβερνητικό επι-

τελείο, που θα συντελέσουν στην απεμπλοκή της χώρας

από παρωχημένες δομές και νοοτροπίες, που εν τέλει

καθηλώνουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. 

Yπογραμμίζει ότι ο επιχειρηματικός κόσμος της ελλη-

νικής περιφέρειας υιοθετεί πλήρως και υποστηρίζει

συνολικά το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της νέας

Κυβέρνησης. Είναι αυτό που τελικά δημιουργεί ισχυ-

ρές προσδοκίες για επαναφορά της χώρας σε υψη-

λούς ρυθμούς ανάπτυξης και για την υλοποίηση

παραγωγικών επενδύσεων. 

...Ο ΣΒΕ ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος που εκπρο-

σωπεί τη μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση με

έδρα στην ελληνική περιφέρεια, αναμένει το γρηγο-

ρότερο δυνατόν από τη νέα κυβέρνηση αποφάσεις

για την έμπρακτη υποστήριξη της βιομηχανίας και τη

θεσμοθέτηση φιλικού και ευέλικτου περιβάλλοντος

δραστηριοποίησης.

Tα μηνύματα του πρωθυ-

πουργού είναι αυτά που ο

επιχειρηματικός κόσμος

ήθελε να ακούσει

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ K. Mίχαλος δήλωσε

για την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου:

«Τα μηνύματα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός είναι
αυτά που ο επιχειρηματικός κόσμος ήθελε να ακούσει,
αρκεί να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν, γιατί η
οικονομία και η αγορά χρειάζονται μια ουσιαστική επα-
νεκκίνηση. Το πλέον ενθαρρυντικό είναι ότι ο πρωθυ-
πουργός δεσμεύτηκε ότι αμέσως μετά τις
προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του, το δεύ-
τερο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί είναι αυτό της μεί-
ωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις
επιχειρήσεις. Το αναμένουμε προκειμένου να δοθεί
άμεσα το στίγμα μιας νέας φιλοεπενδυτικής πολιτικής

και στήριξης των επιχειρήσεων».

Το 80% της Forum εξαγοράζει

η γερμανική Nurnberg/MESSE

Τη συμφωνία για την εξαγορά του 80% της μεγαλύ-

τερης εταιρίας εκθεσιακών διοργανώσεων στην Ελ-

λάδα, Forum, από τη γερμανική Nurnberg MESSE

Group με έδρα τη Νυρεμβέργη, ανακοίνωσαν οι δύο

εταιρίες σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε

9.7.19 στην Αθήνα.

Έπειτα από συζητήσεις που ξεκίνησαν το Μάιο του

2018, οι δύο εταιρίες ξεκίνησαν στρατηγική συνεργα-

σία με στόχο να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο των

εκθέσεων της Forum σε επίπεδο θεματολογίας, επο-

μένως να διοργανωθούν περισσότερες εκθέσεις

εντός των ελληνικών συνόρων, αλλά και να διεθνο-

ποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες.

H Forum ιδρύθηκε το 1988 διαγράφοντας αναπτυξιακή

πορεία και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία διορ-

γάνωσης διεθνών εκθέσεων στην Ελλάδα, κατέχοντας

το 23% της εγχώριας εκθεσιακής αγοράς.

Οι δύο εταιρίες θα εργασθούν στην κατεύθυνση να

γίνει η Ελλάδα κορυφαίος συνεδριακός κόμβος για

την ΝΑ Ευρώπη και τα Βαλκάνια. 

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΒΑΣΙΛΙ-

ΚΗΣ, το γένος ΣΤΑΥΡΟΥ, που γεννήθηκε στην

Αθήνα και κατοικεί στα Ιωάννινα και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΠΟΝΟΒΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ το

γένος ΜΠΑΗ, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα και κα-

τοικεί στα Ιωάννινα, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει

στα Ιωάννινα.

ΓΑΜΟΙ

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

5ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός

Ποίησης "K.Π. Καβάφης" 2019

Η International Art Academy διοργανώνει τον 5ο Παγ-

κόσμιο Διαγωνισμό Ποί-

ησης "K.Π. Καβάφης" 2019.

Στο Διαγωνισμό μπορεί να

λάβει μέρος κάθε ενδιαφε-

ρόμενος (ανεξαρτήτως ηλι-

κίας και εθνικότητας), με

μια ποιητική συλλογή γραμ-

μένη στην ελληνική

γλώσσα.

Όλες οι πληροφορίες για

τον Διαγωνισμό υπάρχουν

στην ιστοσελίδα  

Θα δοθούν συνολικά 30 Βραβεία.

Θα δοθούν επίσης τιμητικά βραβεία, τιμητικές διακρί-

σεις και έπαινοι από την International Art Academy  σε

όλους τους συμμετέχοντες στην Τελική Φάση, ανά-

λογα με το βαθμό αξιολόγησης των έργων τους.
http://artsociety.gr/IAA_Poetry_Competition_K.PKavafis.pd



20 ΣΕΛΙΔΑ - 13 IOYΛIOY 2019                                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Kαλοκαιρινές διακοπές στη θάλασσα!
Είναι αποδεδειγμένο ότι τα περισσότερα παιδικά ατυ-

χήματα συμβαίνουν το καλοκαίρι. Την εποχή αυτή

κλείνουν τα σχολεία και αυτό σημαίνει  περισσότερος

ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά,  συχνά χωρίς επιτή-

ρηση. Είναι επίσης εποχή διακοπών στο βουνό ή στη

θάλασσα.

Για το λόγο αυτό, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας,

όσο το δυνατόν νωρίτερα,  να αναγνωρίζουν τους κιν-

δύνους και να προφυλάσσονται από αυτούς. Ασφά-

λεια όμως, δε σημαίνει υπερπροστασία. Η

υπερπροστασία συχνά προκαλεί το αντίθετο αποτέ-

λεσμα.

Ασχέτως προορισμού, οι διακοπές προϋποθέτουν συ-

χνές μετακινήσεις. Τα παιδιά πρέπει πάντα, να κάθον-

ται στο πίσω κάθισμα σωστά δεμένα. Οι

αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με αξε-

σουάρ αυτοκινήτων, μπορούν να ενημερώσουν για το

κάθισμα ή τη ζώνη ασφαλείας που χρειάζεται ένα

παιδί, ανάλογα με το ύψος και το βάρος του, για να

ταξιδεύει με ασφάλεια. 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

• Το κολύμπι σώζει ζωές. Ας μάθουμε στα παιδιά μας

να κολυμπούν σωστά από την πιο μικρή ηλικία.

• Ποτέ να μην αφήνουμε τα παιδιά κοντά στο νερό

χωρίς επίβλεψη, ακόμα και αν ξέρουν να κολυμπούν.

• Να μη βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα, π.χ.

μπρατσάκια, κουλούρες κλπ. για την ασφάλεια των

παιδιών μας.

• Ποτέ να μην κολυμπάνε τα παιδιά μας με γεμάτο

στομάχι.

• Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη θά-

λασσα και σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατό θαλάσ-

σιο ρεύμα.

• Όταν τα παιδιά ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα

και όταν βρίσκονται σε σκάφη, να φροντίζουμε να φο-

ράνε πάντα εγκεκριμένα σωσίβια και να ακολουθούν

τους κανόνες ασφαλείας. 

• Να μάθουμε στα παιδιά να μην κάνουν βουτιές, αν

δεν σιγουρευτούν πρώτα, ότι τα νερά είναι βαθιά και

δεν υπάρχουν εμπόδια.

• Ο ήλιος είναι πολύ επικίνδυνος. Πάντα καπέλο,

άσπρη μπλούζα και αντηλιακή προστασία στα παιδιά

μας. Να αποφεύγουμε την παραμονή στον ήλιο μεση-

μεριανές ώρες.

• Εάν τα παιδιά ψαρεύουν, ας τους μάθουμε τη σωστή

χρήση του εξοπλισμού (ψαροντούφεκο, καλάμι, κα-

θετή κλπ.) και να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη

ψάρια. Τα μεγαλύτερα παιδιά που κάνουν υποβρύχιο

ψάρεμα πρέπει να ακολουθούν πιστά τους κανόνες

ασφαλείας, να είναι πάντα συνδεδεμένα με την ειδική

σημαδούρα για να διακρίνονται από διερχόμενα

σκάφη και να είναι πάντα συνοδευόμενα.

• Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά σε σπίτι με πισίνα,

τότε η πισίνα πρέπει να είναι σωστά περιφραγμένη.

Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

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

Η 10η Μαΐου, είναι ημέρα αφιερωμένη στον Συστη-

ματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ) και η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και

Φίλων των Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα «Ρευ-

ΜΑζήν» σε συνεργασία με τους κατά τόπους συλ-

λόγους-μέλη της, οργάνωσαν εκδηλώσεις με

στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του

κοινού, της Πολιτείας και των ίδιων των ασθενών

για τις διάφορες παραμέτρους της πάθησης, ώστε

να επιτευχθεί η διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς, μα-

κρόχρονης και δημιουργικής ζωής με Λύκο. 

Στην ατζέντα των διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας

συμπεριλαμβάνεται η προσπάθεια επίλυσης των

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με

Λύκο, όπως είναι η απουσία εξειδικευμένων κέν-

τρων ολιστικής αντιμετώπισης, το υψηλό ποσοστό

συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα που ανέρ-

χεται στο 25%-45%, η έλλειψη αποζημίωσης για τη

συνταγογράφηση αντηλιακών με υψηλό δείκτη

προστασίας απαραίτητο για τους ασθενείς.

Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος είναι ένα

από τα τουλάχιστον 100 αυτοάνοσα νοσήματα και

ανήκει σε μια υποκατηγορία που ονομάζονται «νο-

σήματα του κολλαγόνου». Στα αυτοάνοσα νοσή-

ματα το ανοσολογικό (ή ανοσιακό) σύστημα που

προστατεύει το σώμα μας από μικρόβια, στρέφεται

εναντίον διαφόρων οργάνων του, όπως το δέρμα,

τις αρθρώσεις, το αίμα, τους νεφρούς, την  καρδιά,

τους πνεύμονες κ.α.

Ο Λύκος προσβάλλει περίπου 3-5 ανθρώπους ανά

10.000 κατοίκους στη χώρα μας. Είναι 9 φορές συ-

χνότερος στις γυναίκες από τους άνδρες και συ-

νήθως εμφανίζεται σε γυναίκες ηλικίας 14-40 ετών.

Παρότι ο Λύκος είναι πιο συχνός όταν υπάρχει οι-

κογενειακό ιστορικό, μόνο 3 στα 100 παιδιά γο-

νέων με Λύκο εμφανίζουν συμπτώματα λύκου.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Λύκος ΔΕΝ

μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Σύμφωνα με την μοναδική για τα ελληνικά δεδο-

μένα μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κλινική

Ρευματολογίας, Κλινικής Ανοσολογίας και Αλλερ-

γιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Κρήτης, όπου μελετήθηκε η επιδημιολογία του Συ-

στηματικού Ερυθηματώδους Λύκου και το φάσμα

της νόσου στην Κρήτη την περίοδο 1999-2013 από

την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια φροντίδα

υγείας, η συχνότητα εμφάνισης του ΣΕΛ είναι αρ-

κετά υψηλή. 

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της έρευνας κατα-

δεικνύουν ότι η νόσος δεν είναι σπάνια, προσβάλ-

λει κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας, παρουσιάζει

αυξητική τάση στους άνδρες και προκαλεί σημαν-

τικό κλινικό φορτίο (μη αναστρέψιμη βλάβη, πολυ-

νοσηρότητα) παρά τις βελτιώσεις που έχουν

σημειωθεί στον τομέα της έγκαιρης διάγνωσης και

θεραπείας. Επιπλέον, από την έρευνα διαπιστώ-

θηκε ότι το 50% των περιστατικών είχαν μέτριες

έως σοβαρές εκδηλώσεις, με το 34% εξ αυτών να

λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικές/βιολογικές θερα-

πείες, ενώ το 42% των ασθενών να εμφανίζουν πα-

ράλληλα πάνω από 3 συνοδά νοσήματα

(συννοσηρότητες). 

Παρόλο που οι θεραπευτικές επιλογές έχουν βελ-

τιωθεί σημαντικά, ο Λύκος δεν παύει να είναι ένα

χρόνιο νόσημα, γεγονός που σημαίνει ότι μας συ-

νοδεύει σε όλη μας τη ζωή έχοντας τη δυνατότητα

να προκαλεί εξάρσεις, ενίοτε χωρίς προειδοποί-

ηση. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνουμε την

απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή για μεγάλα

χρονικά διαστήματα. 

Κλείνοντας θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε μερι-

κές συμβουλές προς τους ασθενείς με Συστημα-

τικό Ερυθηματώδη Λύκο: 

Διατηρήστε μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το

γιατρό, τους φίλους και την οικογένειά σας, που

θα σας στηρίζουν στις περιόδους έξαρσης του νο-

σήματος. 

Εάν δεν συμφωνείτε με κάτι, μην κλείνεστε στον

εαυτό σας, αλλά συζητήστε το με το γιατρό, ώστε

να βρεθεί λύση. Μη διακόπτετε τα φάρμακά σας

χωρίς να έχετε ρωτήσει πρώτα το γιατρό σας.

Προσπαθήστε να ζείτε μια ζωή δραστήρια και

ενεργή. Είναι ωφέλιμο να περπατάτε και να γυμνά-

ζεστε, χωρίς όμως να προβαίνετε σε υπερβολές.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων,

Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με ρευματικά νοσήματα Ρευ-

ΜΑζήν, βρίσκεται στην οδό Αγίου Μηνά 7, ΤΚ 54625, στη

Θεσσαλονίκη.

Τηλ. 231 553 9175, reumazein@gmail.com

facebook: ΡευΜΑζην/ReuMAzin

www.reumazin.gr

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ)

Mεταβολικό σύνδρομο!

Tο μεταβολικό σύνδρομο, είναι ένα επικίνδυνο οργα-

νικό σύνδρομο, που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο

επιμέρους μεταβολικών διαταραχών, οι οποίες συχνά

υποτιμούνται από τους πάσχοντες ασθενείς. Τα καρ-

διαγγειακά νοσήματα με κυριότερους παράγοντες κιν-

δύνου την υπέρταση, την αυξημένη «κακή»

χοληστερίνη και τη μειωμένη «καλή», το σακχαρώδη

διαβήτη και την παχυσαρκία αποτελούν μια «ομπρέλα»

παραγόντων που ορίζουν το μεταβολικό σύνδρομο.

Η Λιπώδης Nόσος του Ήπατος συνδέεται στενά με το με-

ταβολικό σύνδρομο και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Το

70% των πασχόντων από λιπώδη νόσο (στεάτωση) του

ήπατος θα εκδηλώσουν κάποια στιγμή και μεταβολικό

σύνδρομο, ενώ το 33% του παγκόσμιου πληθυσμού πα-

ρουσιάζει απεικονιστικές ενδείξεις στεάτωσης.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Λιπώδης Νόσος του Ήπατος

ορίζεται από την υπερβολική συσσώρευση λίπους στο

ήπαρ (>5% των ηπατοκυττάρων ιστολογικά),  αποτελεί

την ηπατική εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου

και  αναδεικνύεται ως η κυριότερη αιτία χρόνιας νόσου

του ήπατος παγκοσμίως, αφού επηρεάζει ένα ποσοστό

μεταξύ 20%-30% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυ-

σμού.  

Οι επίσημες οδηγίες  του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για

τη Μελέτη του Ήπατος, του Διαβήτη και της Παχυσαρ-

κίας συνιστούν στα άτομα με λιπώδη νόσο του ήπατος

να βελτιώσουν τις σωματικές και διατροφικές τους συ-

νήθειες και να ασκούνται αποφεύγοντας οποιαδήποτε

ειδική φαρμακοθεραπεία.

Αλέξης Σωτηρόπουλος MD. PhD
Διευθυντής ΕΣΥ

Παθολόγος-Διαβητολόγος & Γενικός Ιατρός Γ΄ Παθολογικού

Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Νίκαιας – Πειραιά
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O Tελικός του Παγκοσμίου 

Κυπέλλου Εθνών στην Αθήνα

Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση υπερπήδησης εμποδίων

5 αστέρων, CSIO5*-W στον Ιππόδρομο Μαρκοπούλου.

Με ενδιαφέρον αναμένεται, από 25 έως και 28 Ιουλίου,

στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο το

Athens Equestrian Festival 2019. 

Πρόκειται για την μεγαλύτερη διοργάνωση υπερπήδησης

εμποδίων πέντε αστέρων, CSIO5*-W,

που έχει αναλάβει η χώρα μας τα τε-

λευταία χρόνια, αφού περιλαμβάνει

τον σπουδαιότερο τελικό αγώνα  Κυ-

πέλλου Εθνών μέσα στο 2019 για

την Europe Division 2, το LONGINES

FEI Jumping Nations Cup Division 2

Final. 

Τα σημαντικότερα αγωνίσματα του

τετραημέρου, είναι το Longines

Grand Prix την Παρασκευή, 26/7

18.30 και το Longines τελικός την Κυ-

ριακή, 28/7 στις 17.00.

Όλοι όσοι επισκεφθούν το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας αυτό

το 4ήμερο, θα έχουν την ευκαιρία  να γνωρίσουν από κοντά το

θεαματικό άθλημα της υπερπήδησης εμποδίων, τους ξένους

και Έλληνες ιππείς και τα άλογά τους, αλλά και να διασκεδά-

σουν με τις παράλληλες εκδηλώσεις. 

Η είσοδος στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας είναι ελεύθερη.

“DROMIA” 2019 στη Βάρη
Ο διεθνής αγώνας με την επωνυμία «DROMIA 2019 sprint and

relays meeting» διοργανώνεται για 2η χρονιά στο Δήμο Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης στις 20 Ιουλίου 2019 στο Δημοτικό Στά-

διο Βάρης «Κωνσταντίνος Μπαγλατζής»

Λεπτομέρειες στη σελ. 18

O Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος, συμμετείχε

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18

(Παίδων - Κορασίδων) που διεξήχθη

στα Τρίκαλα (4-5/6/19) και κατέκτησε

δύο πανελλήνια χρυσά μετάλλια.

Τις πρώτες θέσεις  κατέλαβαν  οι Κο-

ρασίδες του Γυμναστικού συλλόγου

Γλυφάδας - Στίβος, (Σπυροπούλου-

Κουτούγερα-Συκόκη-Μινοπούλου)

στα 4Χ100μ με επίδοση 48.66, που

είναι νέο ρεκόρ συλλόγου σε όλες τις

κατηγορίες (Κ18,Κ20,Κ23 και Γυναι-

κών) και η  Ειρήνη Μινοπούλου στα

200μ. με νέο ατομικό ρεκόρ 24.82.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ 

4Χ100μ Κορασίδων

-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ-ΣΥ-

ΚΟΚΗ-ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-1η-48.66

1500μ

-ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-4η-4.49.67

ΥΨΟΣ

-ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ-14η-1.55

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

-ΜΑΤΣΕΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-20η-29.35

ΠΑΙΔΩΝ

1500μ

-ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΘΩΜΑΣ-8ος-4.14.68  -

ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-13ος-4.18.96

-ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-21ος-

4.27.93

400μ

-ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-13ος-51.74

4Χ100μ

-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-

ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ-ΘΕΜΕΛΗΣ-22η-46.19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΗΜΕΡΑΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-Κ18

200μ

-ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-1η-24.82

-ΣΥΚΟΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-7η-25.68

3000μ

-ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8η, 10.49.45

-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 15η, 11.25.17

400μ ΕΜΠΟΔΙΑ

-ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-14η-

1.10.38

ΠΑΙΔΩΝ - Κ18

Με πανελλήνια Χρυσά επέστρεψε 

ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας - Στίβος

Παγκόσμια η Εθνική Μπάσκετ κωφών γυναικών
Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε

η Εθνική μπάσκετ κωφών γυναι-

κών, νικώντας 51-42 τη Λιθουανία

στον τελικό του Παγκόσμιου Πρω-

ταθλήματος της Πολωνίας και κα-

τακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Είναι η τρίτη συνεχόμενη διεθνής

διοργάνωση στην οποία θριαμ-

βεύει η ελληνική ομάδα, μετά τα

χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα το 2016 στη Θεσσα-

λονίκη και στους Ολυμπιακούς

Αγώνες Κωφών το 2017 στην Σαμ-

ψούντα, κατοχυρώνοντας έτσι την

κυριαρχία της στο γυναικείο μπά-

σκετ κωφών σε παγκόσμιο επί-

πεδο. 

Το χρυσό στην Πολωνία ήρθε ως

επιστέγασμα μιας εκπληκτικής πο-

ρείας, κυρίως στα νοκ άουτ, η

οποία ολοκληρώθηκε με τις παί-

κτριες της Αθηνάς Ζέρβα να παίρ-

νουν τη ρεβάνς απέναντι στις

Λιθουανές για την ήττα τους στην

πρεμιέρα της διοργάνωσης (62-

48).

Ο τελικός δεν ξεκίνησε καλά για

τις Ελληνίδες παίκτριες, που βρί-

σκονταν πίσω στο σκορ στο πρώτο

δεκάλεπτο, στη δεύτερη περίοδο

όμως βελτιώθηκαν και πήγαν στα

αποδυτήρια με προβάδισμα (20-

15). Ακόμα καλύτερες εμφανίστη-

καν στην επανάληψη και

εδραίωσαν μια διαφορά ασφα-

λείας στο τρίτο δεκάλεπτο (34-

25), την οποία διατήρησαν μέχρι

τη λήξη, συνεχίζοντας στους ίδι-

ους ρυθμούς στην τελευταία πε-

ρίοδο.

Ελλάδα: Χαϊνά 10, Σαρακατσάνη

3, Αγαγιώτου 5, Κοτσιρέα, Σπίνου

7, Μελίνη, Βεράνη 1, Βουδούρη,

Κοτσιάφτη 10, Πατέρα 15.

Νίκος Γεωργόπουλος
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ΕΣΑΚΕ

Παραμονή για το Λαύριο, Α2 για τον Ολυμπιακό
H παραμονή του Λαυρίου στην Basket League και ο επίσημος

πλέον υποβιβασμός του Ολυμπιακού στην Α2 είναι τα κύρια

αποτελέσματα της έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ

με βασικό θέμα την επικύρωση της βαθμολογίας του πρωτα-

θλήματος της μεγάλης κατηγορίας για τη σεζόν 2018/19. Η

βαθμολογία επικυρώθηκε και ο ΕΣΑΚΕ με ανακοίνωσή του ενη-

μέρωσε ότι βάσει αγωνιστικών κριτηρίων υποβιβάζονται ο Κο-

λοσσός Ρόδου, ως τελευταίος της βαθμολογίας, και ο

Ολυμπιακός, βάσει της ποινής που του επιβλήθηκε για την

αποχή του από αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τα πλέι οφ.  

Στη συνεδρίαση εξετάστηκε και η περίπτωση του Λαυρίου, για

το οποίο κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η παραμονή του στην

κατηγορία, με ψήφους 10 υπέρ και 2 λευκά. Θυμίζουμε ότι το

Λαύριο τερμάτισε στη 13η και προτελευταία θέση της βαθμο-

λογίας στο πρωτάθλημα της σεζόν 2018/19, κάτι που σήμαινε

τον υποβιβασμό του. Κατέθεσε όμως ένσταση κατά του κύ-

ρους της τελευταίας αγωνιστικής, εξαιτίας της αποχής του Πα-

ναθηναϊκού από τον αγώνα με την Κύμη (ως ένδειξη

διαμαρτυρίας για ζητήματα που αφορούσαν τη διαμάχη του με

τον Ολυμπιακό). Ο αγώνας κατακυρώθηκε στην ομάδα της Εύ-

βοιας με σκορ 20-0, ρίχνοντας το Λαύριο στην Α2 μέχρι και τη

πρόφατη δικαίωσή του.

Και ο Κολοσσός όμως θα παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία,

αφού έχει έρθει σε συμφωνία για συγχώνευση με τον Χολαργό

(ο οποίος τερμάτισε 7ος στο πρωτάθλημα της περασμένης

σεζόν) και μετακόμιση της ομάδας της Αθήνας στη Ρόδο.

ΠΟΛΟ

Στα προημιτελικά οι κορασίδες
Η Εθνική ομάδα πόλο κορασίδων προκρίθηκε στην προημιτε-

λική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Κίρισι της Ρω-

σίας, κατακτώντας την 1η θέση στον 4ο όμιλο.

Με όπλο την επιβλητική νίκη επί της Σλοβακίας στην πρεμιέρα

του ομίλου με 41-3 αλλά και το γεγονός ότι έμεινε όρθια απέ-

ναντι στην ισχυρή Ιταλία με την ισοπαλία 7-7, η Εθνική ήταν

το πρώτο φαβορί για την πρωτιά. Αυτή σφραγίστηκε έπειτα

από τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής μεταξύ Ιταλίας και

Σλοβακίας, όπου οι Ιταλίδες δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν τη

διαφορά που είχαν πετύχει οι Ελληνίδες και νίκησαν «μόνο»

25-3. Ετσι, η ελληνική ομάδα πήρε την απευθείας πρόκριση για

την οκτάδα μαζί με τις Ισπανία, Ολλανδία και Ρωσία, ενώ

άλλες οκτώ ομάδες από τους ομίλους θα αγωνιστούν μεταξύ

τους για τις άλλες τέσσερις θέσεις. Πιθανότερος αντίπαλος

της Εθνικής στα προημιτελικά είναι η Κροατία.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Ρότα διάκρισης απο Σπανάκη - Μιχαλόπουλο

Στην 1η θέση της γενικής κατάταξης μετά από τέσσερις ιστιο-

δρομίες φιγουράρει το δίδυμο των Οδυσσέα Σπανάκη - Κων-

σταντίνου Μιχαλόπουλου, που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Κ17 με σκάφη τύπου 420. Το ελλη-

νικό πλήρωμα, έχοντας μέχρι τώρα τρεις 1ες θέσεις και μία 2η,

καθώς και μόλις 3 βαθμούς ποινής, βρίσκεται στην κορυφή της

κατάταξης σε σύνολο 66 πληρωμάτων, βάζοντας γερές βάσεις

για διάκριση. Στην κατηγορία των κοριτσιών, στην ίδια διοργά-

νωση, αξιόλογη είναι η μέχρι τώρα πορεία του πληρώματος

των Ελενης Σωτηρίου - Ελένης Γιαννούλη, οι οποίες μετά από

τέσσερις ιστιοδρομίες είναι 7ες με 13 βαθμούς ποινής. Το ελ-

ληνικό πλήρωμα δεν ξεκίνησε καλά (21ες στην πρώτη ιστιο-

δρομία) στην πορεία ανέβασε την απόδοσή του και στις

επόμενες ιστιοδρομίες κατέλαβε τη 2η, την 6η και την 5η θέση

αντίστοιχα.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Η πρεμιέρα για τις ελληνικές ομάδες

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα αγωνιστούν εντός έδρας και το Περιστέρι

εκτός έδρας στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions

League, όπως ανακοινώθηκε χτες από τη FIBA. Οι αγώνες της

1ης αγωνιστικής αναμένεται να διεξαχθούν το διήμερο 15 και

16 Οκτώβρη. Στον 2ο όμιλο η ΑΕΚ θα υποδεχθεί μία από τις

πιο ιστορικές ομάδες του γαλλικού μπάσκετ, την Ορτέζ. Στον

3ο όμιλο δύσκολη πρεμιέρα περιμένει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα

φιλοξενήσει την ισχυρή τουρκική Μπεσίκτας, από τα φαβορί

για την κατάκτηση του τροπαίου. Ελληνοτουρκική μονομαχία

και στον 4ο όμιλο, καθώς το Περιστέρι θα ταξιδέψει στο μα-

κρινό Γκαζιαντέπ για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα.

ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Μεγάλη επιχείρηση του WADA

Για μια τεράστια πανευρωπαϊκή επιχείρηση του Παγκόσμιου

Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) που οδήγησε σε εξάρθρωση

κυκλωμάτων ντόπινγκ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έκαναν

λόγο πληροφορίες από διεθνή ΜΜΕ. Σύμφωνα με τα ρεπορ-

τάζ, η Ευρωπαϊκή Αστυνομία (Europol) και εθνικές αρχές σε

συνεργασία με τον WADA πραγματοποιούσαν εδώ και μήνες

τη μεγαλύτερη επιχείρηση μέχρι τώρα, η οποία οδήγησε σε

234 συλλήψεις σε 33 χώρες, μετά από 1.357 αιφνιδιαστικούς

ελέγχους και σχεδόν 1.000 μηνύσεις. Κατασχέθηκαν πάνω

από 3,8 εκατομμύρια τόνοι αναβολικών, ενώ εντοπίστηκαν

εννέα παράνομα εργαστήρια στα οποία παρασκευάζονταν οι

απαγορευμένες ουσίες. Ανάμεσα στις χώρες που πρωτοστά-

τησαν στην επιχείρηση εξάρθρωσης του κυκλώματος φέρονται

να είναι η Ιταλία και η Ελλάδα. Υπενθυμίζεται πως η ΕΛ.ΑΣ.

στα τέλη Ιούνη είχε ενημερώσει για την εξάρθρωση δύο πο-

λυμελών εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες παρασκεύαζαν

και διακινούσαν αναβολικές ουσίες στην Ελλάδα και στο εξω-

τερικό.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ανέλαβε ο Λ. Αυγενάκης

Μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης της ΝΔ ανέβαλε τα

καθήκοντά του ο νέος υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυ-

γενάκης, παραλαμβάνοντας το υφυπουργείο από τον Γιώργο

Βασιλειάδη. Ο νέος υφυπουργός ανέφερε στις δηλώσεις του

πως ήταν επιλογή του η συγκεκριμένη θέση και πως στόχο έχει

να διορθώσει καθετί «στρεβλό» στον αθλητισμό.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤ Κ19

Επίλογος με 10η θέση για την Εθνική

Στη 10η θέση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Κ19, που έγινε στην

Κρήτη, κατέλαβε η Εθνική μπάσκετ εφήβων μετά την ήττα της

από την Αυστραλία με 71-52 στον τελευταίο αγώνα κατάταξης

για τις θέσεις 9-12. Νωρίτερα η Εθνική είχε αποκλειστεί από

τα προημιτελικά και στη συνέχεια, με νίκη 102-97 επί της Αρ-

γεντινής μετά από δύο παρατάσεις, είχε προκριθεί στον αγώνα

για τις θέσεις 9-10.

Παρότι η διάκριση δεν ήρθε, πάντως, η πορεία της ελληνικής

ομάδας κρίνεται αξιοπρεπής, καθώς τα έδωσε όλα απέναντι

σε πολύ δυνατούς αντιπάλους. Αυτό τόνισε και ο ομοσπονδια-

κός τεχνικός Γιάννης Καστρίτης, ο οποίος στάθηκε στο ότι η

παρουσία της Εθνικής σε Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά

αποτελεί επιτυχία από μόνη της, σημαντικό δε κέρδος η από-

κτηση εμπειριών. Δεν παρέλειψε επίσης να θυμίσει τα πολλά

προβλήματα που προέκυψαν στην προετοιμασία, προσθέτον-

τας πάντως ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν κα-

λύτερα για την ομάδα αν υπήρχε μεγαλύτερη συγκέντρωση σε

κρίσιμα σημεία της διοργάνωσης, ιδιαίτερα στην Α' φάση. Εξέ-

φρασε τέλος την εμπιστοσύνη του στις ικανότητες των νεα-

ρών παικτών της Εθνικής, εκτιμώντας ότι είναι το στοιχείο που

πρέπει να μείνει από την όλη προσπάθεια.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Σπουδαία επιτυχία για τον Παπαστάμου
Το χρυσό μετάλλιο στα 400 μ. μεικτή ατομική του Ευρωπαϊκού

Πρωταθλήματος Κολύμβησης εφήβων - νεανίδων κατέκτησε ο

Απόστολος Παπαστάμος, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμ-

μετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. 

Ο Ελληνας κολυμβητής μετά από εκπληκτική κούρσα πήρε την

1η θέση με επίδοση 4:15.18, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ

εφήβων. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσαν ο Ρώσος Μπο-

ροντίν (2ος) με χρόνο 4:17.09 και ο Γάλλος Μαρσάντ (3ος) με

4:17.22.

ΣΤΙΒΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23

Τριπλή πρόκριση σε τελικούς
Iδανικά για την ελληνική αποστολή ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα στίβου Κ21 που διεξάγεται στο Γκέβλε της

Σουηδίας, αφού στην πρεμιέρα της διοργάνωσης (10/7/19)

υπήρξαν τρεις προκρίσεις σε τελικούς. Οι Μίλτος Τεντόλου

στο μήκος και Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ επιβε-

βαίωσαν τις προσδοκίες διάκρισης από ελληνικής πλευράς,

παίρνοντας την πρόκριση για τους τελικούς των αγωνισμά-

των τους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σπουδαία εμφάνιση

έκανε και ο Οδυσσέας Μουζενίδης στη σφαιροβολία, επί-

σης εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό του

αγωνίσματος.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αντικατάσταση τάπητα

στο Καυτατζόγλειο

Σήμερα 4/7/2019, άρχισε  η αντικατάσταση, του ΕΛΑΣΤΙ-

ΚΟΥ Τάπητα, στο  κυρίως ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ  Στάδιο Θεσ-

σαλονίκης. Αυτή η απόφαση είχε  παρθεί πριν 6 χρόνια.

Είμαστε για γέλια η για Κλάματα;;; Το λέω αυτό, όταν, το

Στάδιο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, “εν ριπή οφθαλμού” πέρασε στα

χέρια του Κόκκαλη, ο οποίος επίσης εν ριπή οφθαλμού πέ-

ταξε τα σχολεία του Πειραιά – εκατοντάδες Αθλητικά Σω-

ματεία – χιλιάδες Αθλήτριες και Αθλητές στα  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ,

σταματώντας και τους Αγώνες, σε όλο το ΛΕΚΑΝΟΠΕ-

ΔΙΟ… Τα ίδια κα χειρότερα έγιναν με το ΣΤΑΔΙΟ της ΑΕΚ,

αντί να γίνει σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ένα ΚΕΝΤΡΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ με τη συμμετοχή κάθε ημέρα

χιλιάδων Κοριτσιών και Αγοριών, έγινε ακόμα μία ΙΔΙΩ-

ΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ…Και όλα

αυτά σε μία ΧΩΡΑ χωρίς ΠΑΙΔΙΑ – ΣΧΟΛΕΙΑ- χωρίς Υλι-

κοτεχνική Αθλητική Σχολική Υποδομή – χωρίς ΥΓΕΙΑ και

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗ-

ΤΙΣΜΟΣ από τα μεγαλύτερα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΑ –

ΖΗΤΗΜΑΤΑ της Εποχής μας… 

Νίκος Γεωργόπουλος 
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