
βρεθούν στο αυτοόφωρο. 

Απαίτησαν από τον δήμο Βά-
ρης-Βούλας-Βουλιαγμένης να 
τους τροφοδοτήσει με δημοτικό 
ρεύμα και νερό προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν τις δράσεις τους 
με την υποστήριξη ορισμένων δη-
μοτικών συμβούλων του δήμου, 
οι οποίοι ευελπιστούν στην αλί-
ευση ψηφοφόρων στις δημοτικές 
εκλογές. 

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών, 
οι καταληψίες οργάνωσαν και μια 
σειρά συναυλιών με κορυφαία 
αυτή για την «αποποινικοποίηση 
της χρήσης ναρκωτικών». Ο φο-
ρέας που έδωσε την άδεια για να 
γίνει αυτή η εκδήλωση εκεί μέσα 
ακόμα παραμένει αδιευκρίνιστος. 

Το vimaonline.gr στάθηκε στα-
θερά κατά της διοργάνωσης τέτοι-
ου είδους συναυλιών μέσα στην 
παραλία του κάμπινγκ. Δεχθήκαμε 

ανηλεή πόλεμο από τους καταλη-
ψίες του πρώην κάμπινγκ Βούλας 
με αποκορύφωμα την απειλή θα-
νάτου στον εκδότη μας.

Αναρωτηθήκαμε σε συγκε-
κριμένο μας άρθρο μήπως όλες 
αυτές οι αθώες δραστηριότητες 
που αναπτύχθηκαν εκεί μέσα 
(λαχανόκηποι, προβολές ταινιών, 
σεμινάρια αρχαιοελληνικής ιστο-
ρίας κλπ.), σκοπό είχαν να λει-
τουργήσουν ως προπέτασμα για 
εκδηλώσεις, φεστιβάλ κ.α., προ-
κειμένου κάποιοι καταληψίες να 
βγάλουν εύκολο κέρδος, όχι από 
την είσοδο σε αυτό, καθώς όπως 
υποστηρίζουν οι εκδηλώσεις τους 
έχουν δωρεάν είσοδο, αλλά από 

την κατανάλωση που γίνεται μέσα 
σε αυτές. (μπύρες, σουβλάκια 
κ.α). Φυσικά να μην μιλήσουμε 
για αποδείξεις, ΦΠΑ, κτλ...

Χαρακτηριστικό είναι πως, στο 
διήμερο φεστιβάλ «νομιμοποίη-
σης της χρήσης των ναρκωτικών¨ 
που διοργάνωσαν στις αρχές του 
Ιουνίου, υπολογίστηκε ότι τον συ-
γκεκριμένο χώρο επισκέφτηκαν 
περίπου 20.000 επισκέπτες. 

Αν υπολογίσουμε τα 10 ευρώ 
ως μέσο όρο κατανάλωσης ανά 
άτομο στις εμπορικές χρήσεις που 
είχαν αναπτύξει μέσα στον υπό 
κατάληψη χώρο, καταλαβαίνουμε 
όλοι για τι τζίρο μιλάμε.

Κατά την διάρκεια του καλοκαι-
ριού διοργάνωσαν και άλλες εκ-
δηλώσεις με μικρότερη επιτυχία 
με αποκορύφωμα την συναυλία 
του Σαββάτου.

Υ.Γ.: Να σημειώσουμε ότι κοινή 
συνισταμένη όλων των συναυλι-
ών είναι το ξενύχτι ολόκληρης τις 
περιοχής μέχρι τα ξημερώματα. 

Δύο από τα υπό κατάληψη κτί-
ρια στην παραλία της Βούλας

Οι καταληψίες του πρώην κά-
μπινγκ Βούλας σε στιγμές χαλά-
ρωσης...

Ο πολυδιαφημιζόμενος αγρός 
που είχαν κατασκευάσει έχει ξε-
ραθεί αφού οι καταληψίες είναι 
απασχολημένοι με «άλλες δρά-
σεις...»
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 Έχω την τιμή να εί-
μαι συνιδρυτής της Παγκό-
σμιας, μη κυβερνητικής, Ορ-
γάνωσης της Αρμονίας, με 
προτεραιότητα τα παιδιά του 
κόσμου, που εδρεύει στην 
Αγία Πετρούπολη της Ρωσί-
ας, με Πρόεδρο τον Dr Leo 
Semashko, (http://www.

peacefromharmony.org) και 
έχει 500 ενεργά μέλη από 
56 χώρες, γνωστά διεθνή 
ιδρύματα, πανεπιστημια-
κούς, λογοτέχνες, νομπε-
λίστες, προέδρους παγκό-
σμιων Οργανώσεων για την 
Ειρήνη, την Αγάπη, τα παιδιά 
του κόσμου, τους πολέμους, 
τα πυρηνικά κ.λ.π.

 Φέτος η οργάνωσή μας κατέθε-
σε μια πρόταση - τομή στην ιστορία 
της ανθρωπότητας, προτείνοντας 
τη δημιουργία της Παγκόσμιας 
Επιστήμης της Ειρήνης του κό-
σμου, που περιγράφεται στο νέο 
μας βιβλίο “The ABC of Harmony: 
http://www.peacefromharmony.
org/?cat=en_c&key=478.

 Αυτήν την περίοδο ενημερώ-
νουμε τους αρχηγούς όλων των 
κρατών γραπτώς, και τους καλού-
με να την υιοθετήσουν, και να κα-
λέσουν επιστήμονες των χωρών 
τους, για να συμμετάσχουν και να 
την μορφώσουν επιστημονικά, 
για να εκπαιδευτούν οι απανταχού 
νέοι και νέες, με την ελπίδα στο 
μέλλον να ζήσουν οι επόμενες 
γενεές Ειρηνικά!

 Επ’ ευκαιρία της συνάντησης 
της G20 την περασμένη Τετάρτη 
στην Αγία Πετρούπολη της Ρω-
σίας (5 – 6 Σεπτεμβρίου 2013), 
στείλαμε, έκαστος από εμάς 

προσωπική επιστολή στον Προ-
εδρεύοντα Πρόεδρο Πούτιν και 
σ’ όλους τους ηγέτες της G20. 
Επιστολές τους, εκτός από εμένα, 
απέστειλαν και δύο Έλληνες μέλη 
μας, ο τυφλός ποιητής Αθανάσιος 
Κουμούρης (ποιήματά του έχουν 
δημοσιευτεί στην εφημερίδας 
μας) και ο Δρ πυρηνικής ιατρικής 

και Δρ παθολογίας ποιητής και 
συγγραφέας Απόστολος Πάσχος 
από το Μέτσοβο Ηπείρου, του 
οποίου επιστημονικά άρθρα και 
συνεντεύξεις έχουμε πολλάκις 
φιλοξενήσει στις σελίδες των 
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ. 

 Η σημερινή είναι η πρώτη δη-
μοσίευση στον ελληνικό ΤΥΠΟ 
των ως άνω αναφερθέντων, για 
την τιμή που κάνουν σε όλους 
μας τόσα έτη που καταθέτουμε 
τις ιδέες μας στα ελεύθερα ΕΠΙ-
ΚΑΙΡΑ της Νέας Σμύρνης. Σχετική 
ανακοίνωση έκανα ήδη προσω-
πικά ζωντανά στο ραδιοφωνικό 
σταθμό «Αθλητική Μετρόπολις» 
95.5 στη Θεσσαλονίκη. H εισή-
γηση του Προέδρου μας, Dr Leo 
Semashko είναι δημοσιευμένη 
στην ιστοσελίδα μας, μεταφρα-
σμένο στην Ελληνική γλώσσα, 
όπου περιγράφεται λεπτομερώς η 
πρότασή μας για την «Παγκόσμια 
Επιστήμη της Ειρήνης» στη σελίδα 
http://www.peacefromharmony.
org/?cat=gr_c, ομού με άλλα 
προγενέστερα άρθρα, όπως,
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Επίσης στη σελίδα μας, 
w w w . p e a c e f r o m h a r m o n y .
org/?cat=en_c&key=582 μπο-
ρείτε να διαβάσετε όλες τις επι-
στολές που έστειλαν μέλη μας, 
από πολλές χώρες στο συνέδριο 
των G20 στην Αγία Πετρούπολη 
της Ρωσίας, καθώς και σε 48 
πρωθυπουργούς των χωρών 
τους, προτείνοντας τους την καθι-
έρωση της Παγκόσμιας Επιστήμης 

της Ειρήνης. Προς πληροφόρησή 
σας, οι σύνεδροι του G20 ασχο-
λήθηκαν αποκλειστικά και μόνον, 
με το, εάν θα βομβαρδιστεί η Συ-
ρία ή όχι, και τίποτε άλλο, αποδει-
κνύοντας τανάπαλιν ότι το θέμα 
της Παγκόσμιας Ειρήνης αποτελεί 
γι’ αυτούς δευτερεύον, ή τριτεύον 
ζήτημα… ΦΕΥ! 

 Το motto της Οργάνωσής μας 
είναι: «Η Επιστήμη της παγκόσμι-
ας Ειρήνης είναι η γενική ελπίδα 
όλων των εθνών, για την αληθινή 
Ειρήνη και ευημερία του πλανήτη 
Γη».

«Παγκόσμια Οργάνωση της 
Αρμονίας GHA»

Δρ Τάκης Ιωαννίδης

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ» «GLOBAL PEACE 

SCIENCE GPS» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ από την 
«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΡΜΟΝΙΑΣ» «GHA»

Ας αλλάξουμε Έλληνες τον εαυτό μας, μπορούμε!

του Τάκη Ιωαννίδη
takis.ioannides@gmail.com
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Γράφει ο 
Χάρης-Μαρτίνο Μαρνιέρος 
Email: itsmartino@yahoo.com 

 Ακούµε συχνά γύρω 
µας τους γονείς να ανησυ-
χούν και να προβληµατίζο-
νται για την ανατροφή και 
αγωγή των παιδιών τους, 
για τις επιλογές ποιοτικής 
διασκέδασης, για τη διαχεί-
ριση του ελεύθερου χρόνου, 
για την εισβολή των ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών στην 
οικογενειακή ζωή, για την 
κοινωνικοποίηση. Όταν αυτό 
το ενδιαφέρον δεν εκδηλώ-
νεται µε τις εύκολες τύψεις 
του γονιού που επιθυµεί να 
αντισταθµίζει την πολύωρη 
απουσία του µε την ανικανό-
τητα να χαλάει χατίρια, βα-
δίζει κανείς στο δρόµο της 
σώφρονος αγωγής, ακόµα 
και µε µοντέρνους όρους. 
Βασική της παράµετρος, η 
ποιοτική ψυχαγωγία, η βι-
ωµατική γνώση, η επαφή 
µε τον πολιτισµό, που είναι 
απαλλαγµένη από τις πα-
θογένειες της «εκπαιδευ-
τικής» παπαγαλίας και του 
αυτισµού της βαθµοθηρίας.

 Πειραιώς 254 στον Ταύρο 
βρίσκεται το πολιτιστικό κέντρο 
– µουσείο «Ελληνικός Κόσµος», 
που αποτελεί το Κέντρο Πολιτι-

σµού του Ιδρύµατος Μείζονος 
Ελληνισµού. Το εν λόγω Κέντρο 
ξεχωρίζει κατ’ αρχάς ως κτήριο, 
αποτελώντας σηµείο αναφοράς 
στην Οδό Πειραιώς. Κυρίως, 

όµως, ξεχωρίζει, γιατί αποτελεί 
έναν πολυχώρο πολιτισµού, επι-
στήµης και µνήµης, όπου ο ανή-
συχος γονιός µπορεί ανεπιφύλα-
χτα να προσφέρει στο παιδί του 

ποιοτική βιωµατική γνώση, µέσα 
από ελκυστικά θεάµατα και εν-
διαφέροντα θέµατα, προσεχτικά 
δοσµένα και µε υψηλή ποιότητα.

 Μια µεγάλη βεντάλια από επι-
λογές ανοίγεται στον επισκέπτη 
του πολυχώρου. Διαδραστικές 
εκθέσεις, περιηγήσεις εικονικής 
πραγµατικότητας, εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, συνέδρια, θεατρι-
κές παραστάσεις, ντοκιµαντέρ 
και ποικίλες καλλιτεχνικές εκδη-
λώσεις σας περιµένουν, για να 
«ανοίξει» το µυαλό του παιδιού και 
να έλθει σε επαφή µε ουσιαστικές 
εµπειρίες γνώσης, µακριά από τη 
στειρότητα του «Αναλυτικού Προ-
γράµµατος» του Υπουργείου Μιας 
Αιωνίως Μεταρρυθµιζόµενης και 
Ποτέ Αναβαθµιζόµενης Παιδείας.

 Από τη µεγάλη και ενδιαφέ-
ρουσα γκάµα επιλογών, προτεί-
νουµε µια θεατρική παράσταση 
για µεγάλους και παιδιά, που κρί-
νουµε εξαιρετικά οικονοµική για 
την ποιότητα που προσφέρει και 
το impact της εν γένει. Η Κάρµεν 
Ρουγγέρη δεν χρειάζεται συστά-
σεις. Ταγµένη στην πιο αγαπη-
σιάρικη υπηρέτηση της παιδικής 
αγωγής, µακριά από φολκλορικές 
προσεγγίσεις άλλων εποχών, 
µόνο µε την πηγαία διάθεση και 
την υπερεπάρκεια που ακροβατεί 
µεταξύ άδολης αγάπης και αναµ-
φισβήτητης εµπειρίας, αποτελεί 
εγγύηση για ένα µεσηµέρι που 
το βλαστάρι σας θα θυµάται για 
καιρό.

 Και λέµε µεσηµέρι, γιατί η 
παράσταση «Ο Ιάσονας και η Αρ-
γοναυτική Εκστρατεία» παίζεται 
κάθε Κυριακή, σε δύο παραστά-
σεις (11.30 και 14.45). Οι τιµές 

των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 
11 ευρώ, ενώ υπάρχει και οικο-
γενειακό εισιτήριο στα 45 ευρώ. 
Οι εκπαιδευτικοί ας έχουν υπόψη 
ότι σε σχολικές παραστάσεις η 
χρέωση είναι 7 ευρώ.

 Η ιστορία της Αργούς, του χρυ-
σόµαλλου δέρατος, της Κολχίδας, 
του Ιάσονα και των Αργοναυτών, 
της Μήδειας, των Συµπληγάδων 
πετρών και του Φρίξου και της Έλ-
λης δεν µπορεί να αφήσει ασυγκί-
νητο κανέναν Έλληνα γονιό, πολύ 
απλά γιατί παραπέµπει απευθείας 
σε µια από τις οµορφότερες θύ-
µησες της µυθολογίας µας. Από 
αυτήν την άποψη, αποτελεί και 
µια εµπειρία πρωτόλειας επαφής 
µε την πιο αγνή εκδοχή πατριω-

τισµού, µε την οποία µπορούµε 
να εµποτίσοµε την παιδική ψυχή, 
µακριά από ψυχιατρικές υστερίες 
όψιµων πατριδοκάπηλων.

 Για τη στήλη, το παιδί δεν είναι 
επετειακή υποχρέωση, ούτε αβα-
σάνιστα πελάτης. Είναι το µέλλον 
κατάµατα. Σήµερα που η κρίση 
ξηλώνει συνοπτικά πρότυπα και 
αξίες, η επαφή µε ένα δόσιµο 
µυθολογίας τόσο αυθεντικό και 
συνάµα ενδιαφέρον όσο οι δου-
λειές της Κάρµεν Ρουγγέρη δεν 
είναι µια Κυριακή που αντί παι-
δότοπου πήγαµε στον Ταύρο για 
αλλαγή. Είναι επένδυση σε έναν 
άλλο κόσµο. 

Καλή Ανάσταση σε όλους!

www.e-epikaira.gr
...και στο internet

"Ο Ιάσονας και η αργοναυτική 
εκστρατεία στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ"




