
Μεθοδευμένα, υπομονετικά, επίμονα μάς οδηγούν

στ’ αχνάρια της... αυτοκρατορίας των Ίνκας!

...Ήταν κάποτε... ένας παντοδύναμος και ευφυής

λαός, δημιουργικός, θαυμαστός, ίσως ανεπανάλη-

πτος! Ήταν κάποτε... Ήταν κάποτε ένας λαός κι

ένας πολιτισμός, που σ’ αυτόν ο ευρωπαϊκός πολι-
τισμός και κάθε πολιτισμός οφείλει σχεδόν τα
πάντα, καθ’ ομολογία ενός Γερμανού· του Φρειδ.

Νίτσε1.

Αυτός ο σπουδαίος Λαός, βέβαια δεν είναι των

Ίνκας· είναι οι ΕΛΛΗΝΕΣ!

Και τώρα;

Τώρα, η Κύπρος, η Θράκη, η Μακε-

δονία, η Ήπειρος, το ανατολικό Αι-

γαίο με τα πανέμορφα νησιά του,

κινδυνεύουν! Όχι η Μύκονος· μη

φοβάστε. Η Μύκονος, η Σαντορίνη,

το ποδόσφαιρο, τα σκάφη, το

ευρώ, η χλιδή μιας μερίδας του

λαού χρειάζεται για ν’ αποκοιμιό-

μαστε και να εφησυχαζόμαστε·

αλλά και να διχαζόμαστε!

Δεν είναι ...συνωμοσιολογία αυτά, όπως στοχευ-

μένα και “επιστημονικά”, για τη διαχείριση της κοι-

νής γνώμης θα σπεύσουν να τα χαρακτηρίσουν οι

«δραγάτες» και οι πληρωμένοι καθηγητές «κανά-

λια» και δημοσιογράφοι. Είναι υπαρκτός κίνδυνος

για την Ελλάδα.

Οχι γιατί «δεν μας χωνεύουν» ή μας ζηλεύουν,

γιατί πίνουμε ουζάκι, χορεύουμε, φωνάζοντας

«όπα», ερωτευόμαστε... γιατί ζούμε, βρε αδερφέ.

Όχι! 

Απλά γιατί το επιβάλλουν, κατά την άποψη κάποιων

ειδικών, οι οικονομικές και γεωπολιτικές τους επι-

διώξεις. Τους βοηθάει και η ενδοτικότητα, η προθυ-

μία, η μειωμένη εθνική συνείδηση μιας μεγάλης

μερίδας του πολιτικού κόσμου, αλλά και πολιτών.

Κι εγώ τι να κάνω; Είναι η συνήθης αντιδρώσα δι-

καιολογία, μεγάλου μέρους του λαού.

- Θα πω τί να κάνεις, τί να κάνουμε και μετά

«γιατί», να το κάνουμε, “ αντιγράφοντας” ειδικούς

της “κοινωνικής καθοδήγησης. 
Συνέχεια στη σελ. 2

“Το εύδαιμον το ελεύθε-
ρον, το δ’ ελεύθερον το

εύψυχον” 
Θουκυδίδης, Αθηναίος ρήτορας

460-394 π.Χ.

(= η ευτυχία στηρίζεται στην ελευθερία

και η ελευθερία στη γενναιοψυχία) 
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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

Είναι απλό και «νομιμότατο», για όσους φοβούνται.

Να αφήσεις, ή να περιορίσεις τουλάχιστον όλα εκείνα

που σε αποπροσανατολίζουν – survivor, ποδόσφαιρο,

κουτσομπολίστικα πρωινάδικα: - που πάει διακοπές η

“τέτοια”, - με ποιον τα ‘φτιαξε η ...πούλια και ο... αυ-

γερινός  – και να διαβάσεις κανένα αξιόπιστο βιβλίο,

έστω κάποιο άρθρο ενός ελεύθερου και ακηδεμόνευ-

του αρθρογράφου, σε ελαχιστότατες εφημερίδες, σε

μπλογκς σε ιστοσελίδες.

Μετά να σκεφθείς, όπως συνηθίζεις(;) Τίποτα κι από

κανέναν μην πάρεις «μασημένο» ή προκατειλημμέ-

νος, θετικά ή αρνητικά. (Αυτό δεν πολυαρέσει στους

ειδικούς).

Τώρα, αυτά όλα – τα λίγα – τα είπα γενικά, γιατί οι

αναγνώστες μου, αποδεδειγμένα και εκ των πραγμά-

των, εν τινι μέτρω, τα εφαρμόζουν.

Μετά αφού κατασταλάξεις στη δική σου πλέον γνώμη

θα κάτσεις μπροστά στον καθρέφτη, στη γυναίκα

σου, ή στον άντρα σου αντίστοιχα, μπροστά στα παι-

διά σου και στ’ αδέρφια σου, στους γονείς σου... και

θα το συζητήσεις, θα τους ξεσηκώσεις, αφού βέβαια

έχεις ξεσηκώσει πρώτα εσένα τον ίδιο, μπροστά στον

«καθρέφτη!»

Έχεις δημιουργήσει ήδη έναν συμπαγή αγωνιστικό

πυρήνα. Συζήτα μαζί του καθημερινά, για κάθε σχε-

τικό θέμα ή στοιχείο ή ένδειξη που προκύπτει. Όταν

ο/η σύντροφός σου ή τα παιδιά σου σε συναγωνι-

στούν ή σε ξεπεράσουν στον προβληματισμό, στη με-

θοδολογία και στη δράση, τότε να είσαι υπερήφανος.

Κάνεις καλή δουλειά!

Όταν κοιτάς «την πάρτι» σου την ώρα της φωτιάς, ή

της πλημμύρας, την ώρα της αντάρας, να ξέρεις με

σιγουριά πως σύντομα θα ΄ρθει η σειρά σου. Αν δεν

υπάρξει αλληλεγγύη, συμμαχία, συνασπισμός ανά-

σχεσης και άμυνας, σύντομα μόνος σου, όσο δυνατός

κι αν αισθάνεσαι, θα διαπιστώσεις πόσο αδύναμος

είσαι! Κάθε μια βέργα ξεχωριστά, εύκολα σπάει.

Πέντε βέργες μαζί – καλύτερα είκοσι – ΔΕΝ σπάνε.

Κι αφού φτιάξεις τον αγωνιστικό σου πυρήνα στο

σπίτι σου, τράβα στο καφενείο και συζήτα αυτά τα θέ-

ματα με την παρέα σου φωναχτά. Ν’ ακούνε στα δι-

πλανά τραπέζια.

Ποια θέματα; Α, ναι, βέβαια, αν δεν έχει γίνει κατα-

νοητό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Μιλάμε για την

...αυτοκρατορία των Ίνκας και το χρυσάφι τους που

άρπαξαν τότε οι Ισπανοί κονκισταδόροι, με απάτη του

τυχοδιώκτη Φρανθίσκο Πιθάρο.

Και οι Ίνκας ήσαν πολλαπλάσιοι των Ισπανών, ενώ

εμείς είμαστε απελπιστικά λίγοι. Αλλά «Εἶς ἐμοὶ μύ-
ριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι»2.

Μιλάμε λοιπόν για τον αντίστοιχο υπαρκτό κίνδυνο

εξαφάνισης για την Ελλάδα.

Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Η οικονομία κυ-

ρίως, είναι ένα εργαλείο μεγιστοποίησης και επίσπευ-

σης του προβλήματος. Το πρόβλημα είναι υπαρξιακό!

Δυο λόγια για την οικονομία ως επιχείρημα σκέψης:

Στα επτά χρόνια της εκδήλωσης της κρίσης και της

επιτροπείας των μνημονίων η εικόνα σε αδρές γραμ-

μές έχει ως εξής: 

το 2009 το δημόσιο χρέος ήταν της τάξεως των 300

δις ευρώ (127% επί του Α.Ε.Π.) και τώρα, με κούρεμα

(PSI) 106 περίπου δις, με χοντρό κούρεμα σε μισθούς

και συντάξεις και δημόσιες επενδύσεις, με άγρια φο-

ρολόγηση, με ΕΝΦΙΑ, με κατασχέσεις, με ξεπούλημα

της δημόσιας περιουσίας, όχι ως ιδιωτικοποίηση,

αλλά κυρίως ως απο-εθνικοποίηση – ως γερμανοποί-

ηση – του δημοσίου κοινού πλούτου, με δυο εκατομ-

μύρια ουσιαστικά άνεργους, με λουκέτο σε 300.000

επιχειρήσεις, με 600.0000 νέους μετανάστες κυρίως

ανωτάτης μορφώσεως, με μείωση της εθνικής κυ-

ριαρχίας, δια «οικειοθελούς» εκβιαστικής παραχώρη-

σης – παράδοσης, με εξευτελισμό της αξιοπρέπειάς

μας ως ατόμων και του εθνικού μας γοήτρου, ως συ-

νόλου, το δημόσιο χρέος αντί να μειωθεί, αυξήθηκε

στα 325,4 δις αυτή τη στιγμή3 και στο 177% του ΑΕΠ

το 2015. 

Αρα, προς τί τα προγράμματα “βοήθειας”, οι έλεγχοι,

οι αξιολογήσεις, η πτωχοποίηση, ο εξευτελισμός;

Σκοπός είναι η υποταγή, η πειθαρχία (δημοσιονομική)

και η αρπαγή του δημόσιου και ιδιωτικού πλούτου, σε

πρώτη φάση, για ν’ ακολουθήσει η δεύτερη με την

οποία θ’ ασχοληθούμε προσεχώς.

Αξιολογήστε τους αξιολογητές και σκεφθείτε! Όσο

υποχωρείς στους εκβιαστές, τόσο θα βυθίζεσαι πιο

βαθιά στον εκβιασμό. Αυτό είναι αξίωμα.

Ο Αταχουάλπα, ο αυτοκράτορας των Ίνκας, αφού αιχ-

μαλωτίστηκε με απάτη από τον Πιθάρο, στην κεντρική

πλατεία της πόλης που θα τον συναντούσε, υποχώ-

ρησε στον πρώτο εκβιασμό. Υποσχέθηκε ένα δωμάτιο

5Χ7 μ. χρυσάφι, κι αφού οι υπηκόοι του το έστειλαν,

οι “πολιτισμένοι” Ισπανοί, τον έδεσαν σ’ έναν πάσ-

σαλο και τον έκαψαν ζωντανό! 

Και στους Ινδιάνους υπήρχε διχογνωμία, πριν αποκα-

λυφθούν οι προθέσεις των εισβολέων. Κάποιοι έλε-

γαν να σκοτώσουν τους Ισπανούς να ξεμπερδεύουν.

Οι πιο «συνετοί», κάποιοι τους θεωρούσαν και θεούς

και πως ήταν «λογικότερο» να διαπραγματευθούν. Γι’

αυτό πήγε ο αυτοκράτοράς τους στην πλατεία, όπου

έγινε το μακελειό από τους κρυμμένους κατσαπλιά-

δες, κοινούς εγκληματίες, 168 στρατιώτες του Πι-

θάρο και τα κανόνια τους. Οι Ίνκας, ένας μεγάλος

λαός, ένας αξιόλογος πολιτισμός εξαφανίστηκαν...

Αλλά ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και η Φώφη δεν δια-

βάζουν ιστορία.

Μπορεί να πέρασαν 450 χρόνια περίπου, αλλά οι νο-

οτροπίες, οι τακτικές και οι προθέσεις δεν άλλαξαν·

είναι οι ίδιες: Η απάτη, ο εκβιασμός, η αρπαγή,

ο...θρίαμβος!

Οι Ισπανοί είναι το ιστορικό παράδειγμα. Οι πρωτα-

γωνιστές αλλάζουν, αλλά το έργο είναι το ίδιο: Η αρ-

παγή και η απάτη με τον τελικό σκοπό την υποταγή

και την κατάκτηση.

Στη θέση του τυχοδιώκτη Φρανθίσκο Πιθάρο, άλλαξε

τα ρούχα και βάλε όποιον θέλεις· εμφανή ή αφανή.

Γερμανό, Ολλανδό, Φιλανδό... είναι όλοι σταυροφό-

ροι του Μαμωνά, κοινώς του νεο-φιλελεύθερου καπι-

ταλισμού.

Είναι άρπαγες, εκβιαστές, απατεώνες! Κι εγώ παρι-

στάνω τον ξεχασμένο Λαοκόοντα που τον έφαγαν τα

φίδια, ενώ θυμόμαστε ως κινδυνολογούσα «φοβικά»

την Κασσάνδρα.

«Καλά τα λέω», κατά τη γνώμη αρκετών αναγνω-

στών, αλλά λίγο ρομαντικά! «Ποιός θα τα κάνει», διε-

ρωτώνται και η απάντηση είναι μόνο μία: ΕΜΕΙΣ.

ΤΩΡΑ.

――――――――

1. Φρ. Νίτσε: «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ» κεφ. 15, 2η §: «...οι
Έλληνες μας προκαλούν ντροπή και δέος, εξόν αν αγαπάμε πάνω
απ’ όλα την αλήθεια, οπόταν μας επιβάλλεται να ομολογήσουμε,
ότι οι Έλληνες κρατάνε τα ηνία του πολιτισμού μας (του ευρω-

παϊκού) και κάθε πολιτισμού...».

2. «Ένας, για μένα, (ισοδυναμεί) με δέκα χιλιάδες, αν είναι άρι-

στος», Ηράκλειτος.

3. Οργαν. Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους: Δελτίο Νο 86/χρέος

κεντρ. Δ/σης 30.6.2017.

Δράσεις για ασφαλείς δραστηριότητες
στις παραλίες Σαρωνιικού Σελ. 6

«Για να μπει τέλος στη ...”νομοτέ-
λεια”» Ρένα Δούρου Σελ. 7

«Για να μπει τέλος στη ...”νομοτέ-
λεια”» Νίκος Ιγγλέσης Σελ. 7

Εισαγωγή στην Αττική Κωμωδία
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Αυγουστιάτικο φεγγάρι
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Υπαίθριο σινεμά στη Γλυφάδα Σελ. 13

Γραφείο Διαβατηρίσων στο Δήμο Σπάτων -

Αρτέμιδος Σελ. 15

Παιδεία: με ή χωρίς εξετάσεις οι πα-
νελλήνιες; Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Με ποιανών τα χρήματα λειτουργούν
οι Μ.Κ.Ο.; Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

Η Ελλάς κινδυνεύει
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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

Ο τίτλος είναι παλιός. Γράφτηκε 31 Ιουλίου 2015 στην

εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ, όταν η θάλασσα του ΠΙΚΠΑ,

του πρώην ΚΑΜΠΙΝΓΚ και της Α’ ΠΛΑΖ γέμισαν λύ-

ματα.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η ιστορία επανα-

λαμβάνεται. Επαναλήφθηκε και πέρυσι 26/7/2016,

όταν ξημερώματα κάποιοι πολύ πρωινοί λουόμενοι

είδαν να βγαίνει “χείμαρρος” από το κανάλι που ξεκι-

νάει από τη λεωφόρο και προχωράει μέχρι τη θά-

λασσα παράλληλα με τη μάντρα του ΠΙΚΠA, ένα

φαιόχρωμο, ιδιαίτερα δύσοσμο, υγρό.

https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/11263-rypoi-ly-

maton-sth-thalassa-ths-voulas.html

Τώρα λοιπόν, Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017, μέρα με-

σημέρι η θάλασσα έγινε καφετιά και η ατμόσφαιρα

δυσώδης! Κάτοικοι κινητοποιήθηκαν, επικοινώνησαν

και με το Δήμο και προσπάθησαν να βρουν την αιτία,

αλλά εις μάτην!

Ποιος ρίχνει λύματα στη θάλασσα; 

Το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί και να μην κοροϊ-

δεύουμε τον κόσμο με γαλάζιες σημαίες και πράσινα

άλογα...

Πλέον η ευθύνη βαρύνει ιδιαίτερα τη Δημοτική Αρχή

του Δήμου 3Β, μια που οι θάλασσες πέρασαν στα

χέρια του για να τις διαχειριστεί. Δεν μπορεί κανείς

πλέον να κρύβεται πίσω από άγνωστες, πολυδαίδα-

λες υπηρεσίες!

Η ΕΥΔΑΠ αρνείται ότι είναι δικά της, το ΠΙΚΠΑ επίσης

και κάθε φορά που συμβαίνει αυτό ανεβάζει κόκκινες

σημαίες και κλείνει τη μοναδική παραλία στην Αττική

για άτομα με αναπηρίες! Βέβαια υπάρχουν στον χώρο

και επιχειρήσεις που δεν γνωρίζουμε πώς λειτουρ-

γούν.

Και στην περυσινή ρύπανση είχαν τεθεί ερωτήματα

στη Δημοτική Αρχή, αλλά δεν υπήρξαν ξεκάθαρες

απαντήσεις.  

Εμείς είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα. Γρά-

φαμε λοιπόν ότι: Υπάρχουν υποψίες ότι  στην πλατεία

Κρήτης απέναντι από το ΠΙΚΠΑ βρίσκεται ένα μεγάλο

αντλιοστάσιο της ΕΥΔΑΠ που πρεσσάρει λύματα.

Οπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν πράγματα, όταν

συμβεί κάποια βλάβη ή κακή συντήρηση, έχουν κάνει

διαφυγή προς τη θάλασσα! Ετσι εξηγείται και ο “χεί-

μαρρος” που περιέγραφε πολίτης, γιατί έπεφταν με

πίεση.  https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/11302-ly-

mata-stis-thalasses-voulas-varkizas-vouliagmenhs.html

Το ίδιο συνέβη και τώρα στις 21/8. Με πίεση έβγαιναν

“σαν χείμαρρος”, όπως μας ενημέρωσε ο δημότης

Γιάννης Τσόβολος που βρισκόταν εκεί την ώρα

εκείνη. Σχετική επιστολή έχει στείλει και δημοσιεύε-

ται στη σελίδα 11.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ λοιπόν έχει απόλυτο δίκηο που βγάζει

μετά από μετρήσεις, μολυσμένη τη θάλασσα της Α’

πλαζ, του Δήμου 3Β και ακατάλληλη για κολύμβηση.

Οφείλει η Δημοτική Αρχή να βρει την άκρη και να επι-

βληθούν βαρύτατες κυρώσεις σε όποιον κρύβεται

πίσω απ’ αυτή την αναισχυντία.

Αννα Μπουζιάνη  

Ρύποι λυμάτων στη θάλασσα της Βούλας!
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«Πέρσες»
στο Ηρώδειο

Δύο μεγάλες επιτυχίες του φετινού Φεστι-

βάλ επαναλαμβάνονται στα τέλη Αυγού-

στου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Οι

Πέρσες του Αισχύλου, η παράσταση που

παίχτηκε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

(11 και 12 Αυγούστου) και ενθουσίασε το

κοινό και τους κριτικούς, παίζεται για μία

μοναδική παράσταση στην Αθήνα, στις 30

Αυγούστου. 

Οι Πέρσες είναι η παλαιότερη σωζόμενη τρα-

γωδία και θεωρείται το κατ’ εξοχήν αντι-πο-

λεμικό έργο του Αισχύλου, καθώς

πρωταγωνιστές δεν είναι οι Αθηναίοι, αλλά

οι αντίπαλοί τους, οι Πέρσες. Το κοινό παρα-

κολουθεί την οδύνη τους, τη στιγμή που μα-

θαίνουν για τη συντριπτική ήττα του στρατού

τους στη ναυμαχία της Σαλαμίνας. 

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πέρσες του Αισχύλου 

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

30 Αυγούστου, 21:00
Ο Άρης Μπινιάρης υπογράφει τη σκηνοθε-

σία και τη μουσική δραματουργία της ξε-

χωριστής αυτής παράστασης, που προτά-

σει τη μουσικότητα του κειμένου. 

Ο νεαρός σκηνοθέτης, που έχει διακριθεί

για τις εκρηκτικές παραστάσεις του τα τε-

λευταία χρόνια, με τους Πέρσες προτείνει

μια ζωντανή σύνθεση ποιητικού λόγου,

μουσικής και θεατρικής δράσης. 

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι ηθο-

ποιοί: η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

(Άτοσσα), ο Νίκος Ψαρράς (Δαρείος), ο

Χάρης Χαραλάμπους (Αγγελιαφόρος), ο

Αντώνης Μυριαγκός (Ξέρξης) και 15μελής

χορός.  Με αγγλικούς υπέρτιτλους

Διάρκεια : 75’

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 10€ έως 45€ - Φοι-

τητικό: 5€ έως 13€ - ΑΜΕΑ/Ανέργων: 5€

Καμεράτα - Ορχήστρα των

Φίλων της Μουσικής

Sweeney Todd/Σουήνυ Τοντ
ο δαιμόνιος κουρέας της Φλητ στρητ

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

31 Αυγούστου, 21:00

Τo μουσικό θρίλερ Sweeney Todd (Σουήνυ

Τοντ), σε μουσική και στίχους του μεγαλύτε-

ρου ζωντανού θρύλου του αμερικανικού μου-

σικού θεάτρου, Stephen Sondheim (Στήβεν

Σοντχάημ) και κείμενο του Hugh Wheeler

(Χιου Γουήλερ), παρουσιάστηκε για πρώτη

φορά το 1979, σαρώνοντας τα βραβεία Τόνυ.

Στο τρίτο ετήσιο ραντεβού της με το μιούζι-

καλ, η Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της

Μουσικής και ο Γιώργος Πέτρου επέλεξαν το

έργο αυτό, που οι κριτικοί χαρακτήρισαν ως το

σπουδαιότερο καλλιτεχνικό επίτευγμα του

Μπρόντγουαίυ. Το Σουήνυ Τοντ επαναλαμβά-

νεται μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε τον

περασμένο Ιούλιο,σε μια εντυπωσιακή παρα-

γωγή, με 26μελή θίασο από δημοφιλείς ηθο-

ποιούς και λυρικούς τραγουδιστές, και ένα

35μελές συμφωνικό σύνολο. Η δράση τοποθε-

τείται στο ζοφερό, βικτωριανό Λονδίνο του

19ου αιώνα. Εκεί διαδραματίζεται μια τραγική

ιστορία με ισχυρές δόσεις μαύρου χιούμορ,

που αποτελεί μια παραβολή γύρω από τις σκο-

τεινές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης και

της κοινωνίας.

Φεστιβάλ Aθηνών

Μια σπάνια και μοναδική συναυλία πραγ-

ματοποιείται στις 6 Σεπτεμβρίου, ώρα

20.00, βραδιά με πανσέληνο, στη Ρω-

μαϊκή Αγορά με τη διεθνή Ελληνίδα με-

σόφωνο Αλεξάνδρα Γκράβας. Είναι η

πρώτη φορά που το κοινό θα έχει την ευ-

καιρία να απολαύσει συναυλία με πανσέ-

ληνο στον, τόσο φορτισμένο από τις

μνήμες και την ιστορία, μοναδικό αυτό

τόπο. Τη βραδιά διοργανώνει η Εφορεία

Αρχαιοτήτων Αθηνών.

Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η κο-

ρυφαία λυρική ερμηνεύτρια έχει τίτλο

“Με του έρωτα τις ευωδιές…” και απο-

τελεί ένα ερωτικό, λυρικό, μελωδικό τα-

ξίδι με τραγούδια από την Ελλάδα, το

Μεξικό, την Κίνα, τον Λίβανο, τη Γαλλία,

τη Γερμανία κ.α. Πρόκειται για τόπους

στους οποίους έχει δώσει συναυλίες η

Αλεξάνδρα Γκράβας και από τους οποί-

ους συμπεριέλαβε στο ρεπερτόριό της

τραγούδια σήμα κατατεθέν της εθνικής

μουσικής κουλτούρας τους, τα οποία πα-

ρουσιάζει στο κοινό με τις δικές της μο-

ναδικές ερμηνείες. Μια διαδρομή στο

διεθνές ρεπερτόριο από την Αλεξάνδρα

Γκράβας που καταφέρνει να ξεπερνάει

τα σύνορα.

Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί: Δη-

μήτρης Κουζής (βιολί), Γιάννης Γιοβάνος

(τσέλο), Βιβή Γκέκα (μαντολίνο), Πέτρος

Μπούρας (πιάνο, μουσική επιμέλεια).

Είσοδος ελεύθερη, με προσκλήσεις από

το εκδοτήριο εισιτηρίων της Ρωμαϊκής

Αγοράς: Επαμεινώνδα 6, τηλ. για πληρο-

φορίες 2103216690.

Την τελευταία Κυριακή,

κάθε μήνα, το Εθνικό Αρ-

χαιολογικό Μουσείο προ-

σκαλεί σε μια διαφορετική

ανάγνωση της Οδύσσειας,

με συνοδεία αρχαίας λύρας

και τη δυνατότητα να γί-

νετε για λίγο ραψωδός!

Δύο ραψωδίες κάθε φορά

παρουσιάζονται από τον

μουσικοσυνθέτη Δρ Νίκο

Ξανθούλη, αλλά και όσους

από τους επισκέπτες επιθυ-

μούν να συμμετέχουν στη

δημόσια ανάγνωση, ανακα-

λύπτοντας τα μυστικά της

προσωδίας. Η μετάφραση

που χρησιμοποιείται είναι

του Ζήσιμου Σίδερη. Η διάρ-

κεια των αναγνώσεων είναι

δύο ώρες.

Την Κυριακή 27 Αυγού-

στου και ώρα 11 π. μ. θα πα-

ρουσιαστούν οι ραψωδίες Ο

και Π. Η θεά Αθηνά μετα-
βαίνει στη Σπάρτη για να ει-
δοποιήσει τον Τηλέμαχο να
επιστρέψει, συμβουλεύον-

τας τον πώς να αποφύγει
την ενέδρα των μνηστήρων.
Το βράδυ πριν την πολυπό-
θητη συνάντηση πατέρα-
γιου, ο Οδυσσέας στην
καλύβα του Εύμαιου εκμαι-
εύει πληροφορίες για τους
γονείς του. Το πρωί κατα-
φθάνει ο Τηλέμαχος, όπως
τον καθοδήγησε η Αθηνά. Ο
Εύμαιος τον υποδέχεται
πατρικά, ενώ ο αληθινός
πατέρας, βαθιά συγκινημέ-
νος, περιμένει υπομονετικά

τη στιγμή που θα αποκαλύ-
ψει την πραγματική του
ταυτότητα. Μετά την απο-
χώρηση του Εύμαιου για το
παλάτι, ο Οδυσσέας παίρνει
την κανονική του μορφή και
το σχέδιο της μνηστηροφο-
νίας αρχίζει να καταστρώ-
νεται.

Ο αριθμός των θέσεων

είναι περιορισμένος (30) και

απαιτείται τηλεφωνική κρά-

τηση. Η κράτηση θέσης

ισχύει έως 15 λεπτά πριν

την έναρξη. Οι επισκέπτες

που επιθυμούν να συμμετέ-

χουν στην ανάγνωση, μπο-

ρούν να το δηλώσουν στην

τηλεφωνική κράτηση και να

προμηθευτούν το απόσπα-

σμα που θα διαβάσουν κατά

την προσέλευσή τους στις

Η συμμετοχή στη δράση

είναι δωρεάν.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο, Πατησίων 44, Αθήνα 

Τηλ: 213214 4817, 213214

4856/-4858/-4866/-4893

Email: eam@culture.gr

46ο Φεστιβάλ Βιβλίου 

στο Ζάππειο

Tο 46ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει στο Ζάπ-

πειο, στη μεγάλη Γιορτή του Βιβλίου από

την 01 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017!

Ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00 – 22:30 

Παρασκευή & Σαββάτο: 18:00 – 23:00 

Κυριακή: 10:30 – 15:00 & 18:00-22:30

“ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ”

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και

Νήσων  προσκαλεί στη “ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑ-

ΡΑΔΟΣΗΣ”, που πρόκειται να πραγματο-

ποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα

19.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο πλούτος και η μεγάλη ποικιλία της δη-

μοτικής μας παράδοσης και του Λαϊκού

Πολιτισμού παρουσιάζονται μέσα από

ένα φαντασμαγορικό θέαμα με άρωμα

Ελλάδας και τη συμμετοχή 20 μουσικοχο-

ρευτικών συγκροτημάτων και 1000 χο-

ρευτών.

“Με του έρωτα τις ευωδιές…” 
Μαγευτική βραδιά πανσελήνου με την  

Αλεξάνδρα Γκράβας στη Ρωμαϊκή Αγορά

«Ας διαβάσουμε την Οδύσσεια»
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Εκδηλώσεις 

στο Δήμο Σαρωνικού 

Παραδοσιακό πανηγύρι 

Αγ. Φανουρίου
Ο Δήμος Σαρωνικού και το νομικό του πρόσωπο «Αρι-

στόδικος» οργανώνουν παραδοσιακό πανηγύρι στην

κεντρική πλατεία της Π. Φώκαιας την Κυριακή 27 Αυ-

γούστους στις 10 το βράδυ, με τους Βαγγέλη Κονιτό-

πουλο, Μιχάλη Κονιτόπουλο και Αγγελική Νικολάου.

Γιορτή της Σαρδέλας
To ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ώρα 20:00, o Σύλλογος

Ερασιτεχνών Αλιέων «Ο Νέαρχος» σε συνεγασία με

το Δήμο οργανώνουν τη  Γιορτή της Σαρδέλας στο

Κιόσκι, Λαγονησίου στα Καλύβια. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΙ-

ΣΟΔΟ.

Πληροφορίες, τηλ..: 6971803621, 6980879058

«Οι Φωκαείς και η Ιστορική τους Διαδρομή»

Επίσης το ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 21:00, ο  Πολιτι-

στικός Σύλλογος «Φωκαέων Πολιτεία» σε συνεργασία

με το Δήμο οργανώνουν εκδήλωση μνήμης με τίτλο

«Οι Φωκαείς και η Ιστορική τους Διαδρομή»,  στο Θε-

ατράκι Παλαιάς Φώκαιας

Μουσικό 

Πολυθέαμα!!

Το “Δίκτυο Σαρωνικού” προσκαλεί

να αποχαιρετίσουμε το καλοκαιράκι

με αγαπημένα τραγούδια του μονα-

δικού  Μίμη Πλέσσα, σε ένα απο-

λαυστικό μουσικό πολυθέαμα

γεμάτο εκπλήξεις, στο Αμφιθέατρο

του Δημαρχείου στα Καλύβια,  την

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-8-17, στις 6:30μμ.  

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Συμμετέχουν οι  τραγουδιστές της

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙ-

ΚΟΥ:

Γ.Γκίκας, Ασ.Παπαϊακώβου,

Μ.Πλιάκου,  Χρ.Πουπάλου, Σ.Τσι-

λιγκρούδη 

& Αν. Φεργαδιώτη.

Έκτακτη συμμετοχή: Παν. Μαραγ-

κός (μπουζούκι).

Συντονισμός-απαγγελίες-αφήγηση:

Ματίνα Καρελιώτη

Πληροφορίες στο 6946-268384

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Κορωπί

Πανηγύρι Αγίου Φανουρίου στον Καρελλά
Το Σάββατο 26 Αυγούστου, ώρα 9 μ.μ., ο Δήμος Κρωπίας και το νομικό

του πρόσωπο “Σφηττός” οργανώνουν πανηγύρι στον Καρελλά με λαϊκή

μουσική.

Συναυλία με τους “Encardia”

Την Τρίτη 29 Αυγούστου στις 9 μ.μ. θα δοθεί συναυλία με τους “Encardia”

στο θέατρο της Δεξαμενής.

Θερινό σινεμά για παιδιά και ενήλικες.
Πέμπτη 31 Αυγούστου “Αζούρ και Δαμάρ” παιδική ταινία ώρα 9 μ.μ. στο

1ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου και 

10.45 μ.μ. “Η καρδιά του κτήνους”, ταινία για ενήλικες.

Συναυλία με τους “Εμελλον”
Εγκαίνια Εκθεσης Ζωγραφικής με το Σύλλογο Εικαστικών Μεσογαίας,

την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου στις 8.30μ.μ. στο Γυάλινο κτίριο της Δε-

ξαμενής και στη συνέχεια ώρα 9μ.μ. Συναυλία με τους “Εμμελον” στο

θέατρο της Δεξαμενής.

“Τα παιδιά με τις βαλίτσες” 
“Τα παιδιά με τις βαλίτσες” θεατρική παράσταση με το Εργαστήρι Εφή-

βων του “Σφηττός”, την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 9μ.μ. στη Δημοτική

Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Mαρκοπούλου

Συναυλία Swingin’Cats

Αρωμα ελληνικού κινηματογράφου θα μεταφέρει η κεφάτη μπάντα Swing-

in’Cats, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου στις 9μ.μ. στην πλαζ Αυλακιού στο

Πόρτο Ράφτη, με μια συναυλία που θα ταξιδέψει τους θεατές στην ανεμελιά

παλιών και αθώων εποχών...

Είσοδος ελεύθερη

Γιορτή Σταφυλιού
Το ΚΑΠΗ συμμετέχει στη Γιορτή Σταφυλιού στην κεντρική πλατεία Μαρκο-

πούλου, με την προσφορά εδεσμάτων από μούστο και κρασί, τα οποία έχουν

παρασκευάσει οι κυρίες-μέλη του ΚΑΠΗ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, Ώρα έναρξης:19:00 
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Προγραμματική Σύμβαση με αντι-

κείμενο το έργο «Αναβάθμιση και

άρση επικινδυνότητας παιδικών

χαρών Δήμου Σαρωνικού» υπέ-

γραψαν η Περιφερειάρχης Αττι-

κής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος

Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης.

Πρόκειται για έργο προϋπολογι-

σμού 344.088,70 ευρώ με ΦΠΑ που

χρηματοδοτείται από πόρους της

Περιφέρειας.

Στόχος του έργου είναι η συνολική

αναβάθμιση και πιστοποίηση 24

παιδικών χαρών του Δήμου Σαρω-

νικού με γνώμονα την ασφάλεια

των παιδιών, σύμφωνα με όσα ορί-

ζει η σχετική νομοθεσία και λαμ-

βάνοντας υπόψη τις προδιαγρα-

φές ΕΛΟΤ που αφορούν σε

ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή

παιδικών χαρών.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν

παρεμβάσεις σε παιδικές χαρές

των Δημοτικών Κοινοτήτων του

Δήμου Σαρωνικού (Καλυβίων, Κου-

βαρά, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνί-

δας και Αναβύσσου). Το έργο

περιλαμβάνει χωματουργικές ερ-

γασίες, κατασκευή υπόβασης

καθώς και τοποθέτηση δαπέδου

ασφαλείας από ελαστικό τάπητα ο

οποίος θα καλύπτει τις απαιτήσεις

του προτύπου ΕΝ 1177 σχετικά µε

τις προδιαγραφές για δάπεδα παι-

χνιδότοπων µε απορροφητικότητα

κρούσεων.

Τη δημοπράτηση, την υπογραφή

σύμβασης με τον ανάδοχο, την

επίβλεψη κατασκευής του έργου

και την παραλαβή του αναλαμβά-

νει ο Δήμος Σαρωνικού.

«Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας 

παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού»

Εκδήλωση μνήμης

Επιμνημόσυνη δέηση

Δέκα χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο

Πάνειο Όρος το καλοκαίρι του 2007, ο Δήμος Σαρω-

νικού σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα

Ανατ. Αττικής οργανώνουν εκδήλωση μνήμης για τον

αδικοχαμένο εθελοντή Ανθυποσμηναγό Βασίλη Φι-

λίππου και θα αποδοθούν τιμές στην Πυροσβεστική

Υπηρεσία για την πολύτιμη συμβολή της στην κατά-

σβεστη των πυρκαγιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Σε-

πτεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ. στο χώρο του μνημείου,

το οποίο έχει ανεγερθεί στους πρόποδες του Πάνειου

Ορους (Διαδημοτική οδός Καλυβίων - Κερατέας).

Στην τελετή θα χοροστατήσει ο σεβασμιότατος Μη-

τροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.

ΝΕΚΡΟΙ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ 

Ο καρδιοχειρουργός 

Χρήστος Λόλας με τη 

σύζυγό του Κλώντια

O 80χρονος καρδιοχειρουργός Χρήστος Λόλας με τη

σύζυγό του Κλώντια βρήκαν τραγικό θάνατο σε τρο-

χαίο στο ύψος του 36ου χιλιομέτρου Αθηνών - Σου-

νίου, όταν συγκρούστηκε σφοδρά με αυτοκίνητο που

εκινείτο επί της Αθηνών - Σουνίου. Επί τόπου έσπευσε

ασθενοφόρο που μετέφερε το ζευγάρι στο Ασκληπι-

είο Βούλας, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπά-

θειες των γιατρών συναδέλφων να τους κρατήσουν

στη ζωή δεν στάθηκε δυνατόν.

Το 1990, ο Χρ. Λόλας είχε πραγματοποιήσει την

πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στον «Ευαγγελισμό»

(μαζί με τον Γ. Τόλη στο «Υγεία»), εγκαινιάζοντας το

πρώτο πρόγραμμα καρδιακών μεταμοσχεύσεων στη

χώρα. 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος

Σαρωνικού συνεργάζεται με το μη κερ-

δοσκοπικό σωματείο Safe Water

Sports, με στόχο την ενίσχυση της

ασφάλειας στο νερό και τα υδάτινα

σπορ, που διεξάγονται στις παραλίες

του Δήμου Σαρωνικού.

Όπως είναι γνωστό κάθε χρόνο είναι

δεκάδες χιλιάδες οι επισκέπτες των

παραλιών του Δήμου. Στους επισκέ-

πτες αυτούς φιλοδοξούν να δώσουν

τη δυνατότητα όχι μόνον να ψυχαγω-

γηθούν τις ώρες αυτές που επιλέγουν

να επισκεφθούν την πόλη, αλλά και να

τους διασφαλίσουν ότι όλες οι αθλητι-

κές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες

που εξελίσσονται στις παραλίες και

σχετίζονται με το νερό, να γίνονται σε

συνθήκες σωστής οργάνωσης και από-

λυτης ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας,

τοποθετήθηκαν σε έξι παραλίες του

Δήμου (Αγ. Νικόλαος Λαγονησίου, Γα-

λάζια Ακτή, Σαρωνίδα, Μαύρο Λιθάρι,

Αλυκές Αναβύσσου και Παλαιά Φώ-

καια) ειδικές πινακίδες, που αναγρά-

φονται οδηγίες και κανόνες για το πώς

μπορεί κάθε λουόμενος να συμμετά-

σχει με ασφάλεια σε δραστηριότητες

που έχουν σχέση με τη θάλασσα.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σω-

φρόνης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι:

"Για μας αυτή η συνεργασία έχει πολλα-
πλά οφέλη. Υπηρετεί καταρχήν  το όραμά
μας να αποτελούμε έναν ασφαλή προορι-

σμό για τους επισκέπτες μας. Επιπλέον,
θέλουμε να στηρίξουμε όλες τις τοπικές
ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον χώρο των αθλητικών και ψυ-
χαγωγικών δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με το νερό, ώστε να γίνουν
οι παραλίες μας ακόμη πιο ασφαλείς.  

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, που
δεν κοστίζουν ούτε ένα ευρώ στο δη-
μότη, μπορούμε να ενισχύσουμε σημαν-
τικά την εικόνα της πόλης μας ως
ασφαλούς και ποιοτικού τουριστικού προ-

ορισμού, στους χιλιάδες επισκέπτες που
κάθε χρόνο επιλέγουν τις πανέμορφες
παραλίες μας για να περάσουν μερικές
ευχάριστες ώρες. 
Και με τον τρόπο αυτό να ενισχύσουμε τα
τοπικά εισοδήματα και την απασχόληση,
ιδίως των νέων μας."

Το “Γκολφ Γλυφάδας Α.Ε.” Ανακοινώνει

Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε για το μοι-

ραίο δυστύχημα, που στοίχησε την ζωή στο αγαπητό

μας μέλος ΧΡΗΣΤΟ ΛΟΛΑ και την σύζυγό του ΚΛΩΝ-

ΤΙΑ. Ο εκλιπών, εκτός από την πολυετή παρουσία του

ως μέλος του Γκολφ Γλυφάδας, είχε διατελέσει Πρό-

εδρος του Ο.Γ.Γ.Α. και Γεν. Γραμματέας της Ελληνι-

κής Ομοσπονδίας Γκολφ. Απευθύνουμε τα θερμά μας

συλλυπητήρια στην οικογένεια των εκλιπόντων.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της "ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε."

Πρωτοπόρες δράσεις για ασφαλείς δραστηριότητες 

στις παραλίες του Δήμου  Σαρωνικού
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«Για να μπει τέλος
στη... “νομοτέλεια”»
Η Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου, με άρθρο της στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ  αναφέρεται στις
πρόσφατες πυρκαγιές, καταθέ-
τοντας συγκεκριμένες προτάσεις
και τονίζοντας ότι «κοινός στό-
χος, για τον οποίο εργάζεται συ-
στηματικά η Περιφέρεια Αττικής
με πράξεις και προτάσεις, οφεί-
λει να είναι η έξοδος από τον
φαύλο κύκλο της καταδικαστικής για τους πολίτες και
το περιβάλλον, δήθεν ‘νομοτέλειας’ - του χειμώνα ή του
καλοκαιριού, των χιονοπτώσεων ή των δασικών πυρ-
καγιών».

Η Περιφερειάρχης, αφού περιγράφει τις σημερινές αρ-
μοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής, σε ό,τι αφορά
στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρ-
καγιών,  παραθέτει σειρά ενδεικτικών προτάσεων της
Περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι «η ουσία και το
πρώτιστο ζητούμενο δεν είναι η έμφαση στον φορμα-
λισμό και τους γραφειοκρατικούς τύπους αλλά στην
αποτελεσματικότητα. Αποτελεσματικότητα που επι-
τυγχάνεται με την ανάδειξη του ρόλου των Περιφε-
ρειών, στη βάση εναρμονισμένης συνεργασίας με τους
λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, για την αντιμετώπιση
μιας φυσικής καταστροφής όπως οι πυρκαγιές, οι
οποίες δεν συγχωρούν ελλιπή πρόληψη, ολιγωρία στη
λήψη των αποφάσεων, ελλειμματική υλοποίησή τους.
Γιατί η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών έχει
διπλό πρόσημο. Αφορά τόσο σε ένα σημαντικό περι-
βαλλοντικό διακύβευμα όσο και στην ίδια τη λειτουρ-
γία της δημόσιας Διοίκησης. Αφορά στο μέλλον του
τόπου μας. Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους δεν έχουμε
την πολυτέλεια να επιτρέψουμε να χαθεί αυτό το στοί-
χημα», καταλήγει η Περιφερειάρχης.

Βασικά σημεία του άρθρου:

Τα τελευταία σαράντα χρόνια βιώνουμε μια ιδιαίτερη
«κανονικότητα», η οποία φέρνει τη χώρα μας ουραγό
στην κατάταξη των χωρών της ΕΕ σε ό,τι αφορά στην αν-

τιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Πλέον έχει δια-
μορφωθεί ένα ιδιότυπο, άτυπο καλεντάρι στη βάση χιο-
νοπτώσεων, πυρκαγιών και πλημμυρών που λειτουργεί
καταλυτικά σε βάρος των τοπικών κοινωνιών, υπονο-
μεύοντας το παρόν και το μέλλον των πολιτών, καταστρέ-
φοντας περιουσίες και πλήττοντας το περιβάλλον.

Οι συνέπειες των δασικών πυρκαγιών (όπως και των
άλλων φυσικών καταστροφών) προλαμβάνονται και
περιορίζονται υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σοβαρού
σχεδιασμού, ετοιμότητας, συντονισμού και αποτελε-
σματικής δράσης. Πράγματα αυτονόητα, λυμένα εδώ
και δεκαετίες σε άλλες χώρες, που όμως στην πατρίδα
μας αποτελούν τμήμα της ευρύτερης υστέρησης και
των δυσλειτουργιών ενός Δημόσιου τομέα που επί χρό-
νια χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ανάπτυξης πελατει-
ακών σχέσεων των κομμάτων εξουσίας και όχι ως
μηχανισμός υγιούς ανάπτυξης του τόπου.

Οι αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων ανά δράση και
ρόλων μεταξύ των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων,
είτε πρόκειται για την κεντρική διοίκηση είτε για τους
ΟΤΑ (Περιφέρειες, Δήμοι), τα γραφειοκρατικά εμπό-
δια που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην άμεση υλοποί-
ηση αποφάσεων της Διοίκησης, το ασαφές νομοθετικό
πλαίσιο – αποτελούν τα χαρακτηριστικά αυτού του πά-
σχοντος Δημοσίου, τα οποία υφίστανται, σε μικρογρα-
φία, στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Στην Περιφέρεια Αττικής υλοποιούμε συστηματικά
αυτές τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις, σε
ό,τι αφορά στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση
και αποκατάσταση συνεπειών και ζημιών από δασικές
πυρκαγιές.
Έτσι, στην πρόσφατη πυρκαγιά στην Ανατολική Ατ-
τική, η Περιφέρεια Αττικής συνέδραμε, ύστερα από
σχετικό αίτημα της Πυροσβεστικής, τις δυνάμεις κατά-
σβεσης με 26 υδροφόρες, 10 βαρέως τύπου χωματουρ-
γικά μηχανήματα ενώ με ειδικές πλατφόρμες μετέφερε
μέχρι και ερπυστριοφόρα βαρέως τύπου χωματουργικά
μηχανήματα του στρατού στο μέτωπο των πυρκαγιών.
Ήδη η πρώτη απόφαση για την κάλυψη της σχετικής
δαπάνης ανέρχεται σε 850.000 ευρώ.
Για αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των
δασικών πυρκαγιών, η Περιφέρεια Αττικής καταθέτει
στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένες προτάσεις / παρεμ-
βάσεις. Όπως είναι, για παράδειγμα:
Η θεσμική αποσαφήνιση, με έκδοση σχετικής εγκυ-

κλίου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα-
σίας, του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του κάθε εμ-
πλεκόμενου φορέα (Πυροσβεστικού Σώματος,
Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας, Περιφε-
ρειών, Δήμων, Δασαρχείων, Τροχαίας, Ενόπλων Δυ-
νάμεων) ως προς την απόφαση και υλοποίηση της
προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και
παραμονής πολιτών σε δρυμούς, δάση και «ευπαθείς
περιοχές».

Η ενεργοποίηση, είτε με σχετικό ΠΔ είτε με κανονι-
στική απόφαση του ΥΠΕΣ, της λειτουργίας του Συν-
τονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Μ.Ο.), που προβλέπεται ήδη στο
άρθρο 210 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), για το οποίο
εκκρεμεί η έκδοση από το Υπουργείο των κατάλληλων
προδιαγραφών λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του, δε-
δομένης της μητροπολιτικής λειτουργίας της Περιφέ-
ρειας Αττικής.

Επίσης :
Η υλοποίηση, με ειδική νομοθετική ρύθμιση, του πά-
γιου αιτήματος των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολι-
τικής Προστασίας, για μηδενισμό ή μείωση των τελών
κυκλοφορίας των πυροσβεστικών οχημάτων που χρη-
σιμοποιούνται σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών,
καθώς η συνδρομή των εθελοντών στην αντιμετώπιση
των πυρκαγιών αποτελεί κοινωνική προσφορά για την
προάσπιση του περιβάλλοντος και της περιουσίας των
πολιτών.
Η ενεργοποίηση, με κανονιστική απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, της νομοθετικής πρόβλεψης
(άρθρο 115 του ν.4249/2014), που υπάρχει για χρημα-
τοδότηση κατά την αντιπυρική περίοδο και των Πε-
ριφερειών.
Ηενεργοποίηση, με απόφαση του αρμόδιου υπουρ-
γείου, της πρόβλεψης του άρθρου 118 του ν. 4249/2014
για την ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής
Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση των εθε-
λοντών και στελεχών Πολιτικής Προστασίας με βάση
τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Η θεσμοθέτηση, με ειδική νομοθετική ρύθμιση, της
υποχρέωσης ενίσχυσης των εθελοντικών οργανώσεων
πολιτικής προστασίας, που είναι ενταγμένες στο σχε-
τικό μητρώο της ΓΓΠΠ.
Αυτές είναι μερικές προτάσεις που θα μπορούσαν να
συμβάλλουν, όχι απλά στο να λυθεί ένα «πρόβλημα»,
αλλά να βάλουν τις βάσεις για την υπέρβαση χρόνιων
παθογενειών του Δημοσίου.

Πολιτικά αποκαΐδια
Κυβέρνηση και αντιπολίτευση τσακώνονται πάνω στις

στάχτες  της Ελλάδας ποιος μπορεί να κάνει καλύτερη

πρόβλεψη των πυρκαγιών ή ποιος μπορεί να επιτύχει κα-

λύτερα συντονισμό πυρόσβεσης. Για την ουσία του προ-

βλήματος, δηλαδή για τα πυροσβεστικά μέσα, ιδιαίτερα

τα εναέρια, κανένας δε λέει κουβέντα.

Η χώρα μας διαθέτει, τυπικά, 18 αεροσκάφη Canadair,

από αυτά τα 11 είναι CL-215 ηλικίας περίπου 40 ετών και

τα 7 είναι CL-415 νεότερης ηλικίας περίπου 15 ετών. Από

το σύνολο αυτό στις τελευταίες πυρκαγιές, του Αυγού-

στου, μπορούσαν  να επιχειρήσουν μόνο 6 αεροσκάφη.

Τα υπόλοιπα βρίσκονταν σε συντήρηση ή μακροχρόνια

επισκευή.

Γιατί κανείς από τους πολιτικούς που κυβέρνησαν τα τε-

λευταία χρόνια δε σκέφτηκε να αγοράσουμε π.χ. 40 έως

50 Canadair, ώστε να «βομβαρδίζουμε»  ανελέητα και συ-

νεχώς  κάθε μέτωπο πυρκαγιάς; Σημειώνουμε ότι κάθε

ρίψη ενός Canadair είναι 6 τόνοι νερού.

Εναλλακτικά και συμπληρωματικά θα μπορούσαμε να εί-

χαμε αγοράσει και μια δεκάδα του μεγαλύτερου αμφίβιου

πυροσβεστικού, του ρωσικού Be-200 που ρίχνει διπλάσια

ποσότητα νερού από ένα Canadair, δηλαδή, 12 τόνους

νερού.

Επίσης απαραίτητη θα ήταν η προμήθεια και 2 έως 3 από

τα θηριώδη ρωσικά  Ιλιούσιν-76  που δεν είναι αμφίβια

(εφοδιάζονται σε αεροδρόμιο)  αλλά σε κάθε έξοδό τους

ρίχνουν 40 τόνους νερού και μπορούν να επιχειρούν ανε-

ξάρτητα της έντασης των ανέμων και κατά τη διάρκεια

της νύκτας, οπότε αναζωπυρώνονται οι μεγάλες πυρκα-

γιές. Το θηριώδες αυτό αεροσκάφος μπορεί να επιχειρεί

σε ύψος μόλις 50 μέτρων από το έδαφος.

Τέλος, ο εναέριος στόλος πυρόσβεσης θα έπρεπε να ενι-

σχυθεί με π.χ. 20 ελικόπτερα  EricssonS-64E  κάθε ένα

από τα οποία μεταφέρει 10 τόνους νερό και είναι πολύ

χρήσιμα σε στοχευμένες ρίψεις.

Είναι βέβαιο ότι μ’ ένα τέτοιο ή παραπλήσιο δυναμικό

καμιά πυρκαγιά σε βλάστηση – δάσος ή καλλιέργειες –

δεν θα διαρκούσε περισσότερο από μια ώρα. Η οικονο-

μική και οικολογική καταστροφή θα είχε αποφευχθεί.

Ακούω ήδη τους πολιτικούς δωσίλογους να κραυγάζουν

γεμάτοι αγανάκτηση:

- «Χρειάζονται πολλά λεφτά για τόσα αεροπλάνα, πού θα

τα βρούμε;» και «Όλα αυτά τα αεροσκάφη και οι πιλότοι
τους θα “κάθονται” 8 μήνες το χρόνο και θα δουλεύουν
μόνο 4;»
Ναι, χρειάζονται λεφτά που τα έχουμε (πρωτογενές πλε-

όνασμα) αλλά τα δίνουμε στον κύριο Μάριο Ντράγκι,

στον κύριο Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε και την κυρία Κριστίν

Λαγκάρντ. Μόνο τον περασμένο Ιούλιο τους πληρώσαμε

περίπου 7 δις. ευρώ. Με τα λεφτά αυτά θα μπορούσαμε

να προμηθευτούμε όλα τα εναέρια μέσα που περιγρά-

ψαμε προηγουμένως. Όμως οι δωσίλογοι πολιτικοί προ-

τιμούν να γίνει η Ελλάδα «στάχτη και μπούλμπερη» παρά

να δυσαρεστήσουν τους δανειστές.

Ναι, όλο αυτό το δυναμικό θα «κάθεται» τους χειμερινούς

μήνες για να σώζει κάθε καλοκαίρι τη χώρα. Όπως ακρι-

βώς διατηρούμε στρατό, κανόνια, τάνκς, πυραύλους κλπ.

μήπως απαιτηθεί σε δέκα, είκοσι ή πενήντα χρόνια να

υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτη-

σία της πατρίδας μας. Για τον ίδιο λόγο που χρηματοδο-

τούμε τις  ένοπλες δυνάμεις πρέπει να χρηματοδοτούμε

τα διαθέσιμα μέσα. πυρόσβεσης

Ας σταματήσει επιτέλους η απάτη και η σπέκουλα των

δωσιλόγων πάνω στις στάχτες της Ελλάδας!

Νίκος Ιγγλέσης https://greekattack.wordpress.com
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Η αρχαία ελληνική ‘’Κωμωδία’’ φαίνεται ότι γεννήθηκε

με τις Βακχικές τελετές και ήρθε σε κορύφωση με την

εμφάνιση  του Αριστοφάνη. 

Σε αντίθεση όμως προς την ‘’Τραγωδία’’, το ποιές  ήταν

οι πραγματικές της ρίζες,  μάς είναι ακόμα άγνωστο

όπως διατείνεται  ο Αριστοτέλης:  «αι μεν ούν της τρα-
γωδίας μεταβάσεις και δι΄ών εγένοντο, ού λελήθασι, η
δε κωμωδία δια το μην σπουδάζεσθαι εξ αρχής, έλα-
θεν».  (Αριστ. Ποιητ. 5).

Η αρχαία και δη η  κωμωδία,  η γνωστή  ως Αττική,  στο

στόχαστρό της έπαιρνε όλα τα πράγματα της εποχής

της, και τόνιζε το  όποιο γελοίο  και άτοπο  ή και κακό

που παρουσιαζόταν, και καυτηρίαζε  την πλεονεξία  και

εκμετάλλευση,  μωρία  και αμορφωσιά που επικρατούσε

στις κοινωνικές τάξεις των ανθρώπων. 

Αυτό δε  με την σατυρική  εστίαση  σε δημόσια και γενι-

κότερα  πρόσωπα της επιφάνειας, η πέννα του Αριστο-

φάνη έδωσε πολιτική χροιά στη γραφή του και πήρε

βάθος προς έναν αγώνα που στρεφόταν εναντίον  σε

ό,τι φαύλο και αισχρό έβλαπτε το γενικό συμφέρον  και

προκαλούσε τη λαϊκή αγανάκτηση. Τα μηνύματά του

προσπαθούσε με έντεχνο τρόπο να τα περάσει σε εκεί-

νους που δεν μπορούσαν  ή δεν ήθελαν να τα δεχτούν.

Γι΄ αυτό  κατέβαινε λεκτικά στο επίπεδο του χυδαίου

της “αγοράς”  για να μαζέψει τον κόσμο του και να κεν-

τρίσει το ενδιαφέρον  σε ό,τι αυτός κατά την γνώμη  του

ήθελε εποικοδομητικά να  περάσει. Με την  αθυροστομία

που κυριαρχούσε στο κείμενό του και την γελοιογρα-

φική παρουσίαση των χαρακτήρων της καθημερινότη-

τας, προκαλούσε  τον αυθόρμητο  γέλωτα. Και επάνω

στη χαλαρωτική του κοινού, φώτιζε το  κρυμμένο στο

κείμενο  το  μήνυμά που οδηγούσε σε ένα βαθύ προβλη-

ματισμό τον ακροατή. 

Η Αττική κωμωδία και λόγω της βακχικής της σε προ-

ϊστορία καταγωγής, και  τελετουργικά  δεμένης  με  την

Διονυσιακή  μανιακή έκσταση  ήταν κατά βάση ελευθε-

ριάζουσα. 

Μιλούσε  τολμηρά  και καταγγελτικά προς πάντα και

προς πάντας   σε τόνο σκωπτικό απελευθερωμένη από

κοινωνικά ταμπού. 

Ο Πεισίστρατος ως ήταν επόμενο πήρε λογοκριτική

θέση.  Αργότερα ο Περικλής, όταν και αυτός οικογενει-

ακά  δέχτηκε την σατυρική κριτική του Αριστοφάνη, προ-

έβη σε περιοριστικούς κανόνες. Το  πολιτικό σκώμμα επί

άρχοντος Μουρικίδου έφερε ακόμα στο προσκήνιο  το

440 π.Χ.   ψήφισμα   με το οποίο απαγορεύτηκε η δια-

πόμπευση δημόσιων προσώπων κατά τους “αγώνες”, δη-

λαδή τους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Η διάταξη

αυτή σε συνέχεια  επί άρχοντος Ευμένους καταργήθηκε,

και επί Αντιμάχου, μια πρόταση επαναφοράς της, δεν

υπερψηφίστηκε.  

Φαίνεται όμως, ότι κατά την τέλεση των κωμωδιών γί-

νονταν πολλά παρατράγουδα και έκτροπα, με συνέπεια

την   έντονη διαμαρτυρία και  αγανάκτηση  και απο-

στροφή  από μέρους ενίων των πολιτών.  Σχετικά  ο

Πλάτων μάς λέγει,  επιτέλους «ότι έκαστος πρέπει να
γνωρίζει τα γελοία, ίνα μη δι΄άγνοιαν λέγη ή πράττη τοι-
αύτα». Δηλαδή ο καθένας οφείλει  να γνωρίζει  το γε-

λοίο των πράξεών του  και να μη φέρνει σαν δικαιολογία

το ότι δεν ήξερε.

Φαίνεται πάντως πως η ευθυμία, η ιλαρότητα  και η βακ-

χικού τύπου φαλική προβολή  όντως ερέθιζε και  οδη-

γούσε σε μια εκτροπή των ηθών που έφερνε το άπρεπο

και αφύσικο σε ένα ανεπίτρεπτο εξωραϊσμό.

Η αρχή της λεγομένης Αττικής κωμωδίας συνηθίζεται να

καταγράφεται στην εποχή του τρύγου των  σταφυλιών,

όπου και η  χαρά για τα πλούσια δώρα της φύσης εκδη-

λώνεται με την εν μανία γιορταστική λατρεία του θεού,

κατά τα “μικρά ή κατά τους αγρούς Διονύσια”.  
Κύριο χαρακτηριστικό σε αυτά τα  μικρά Διονύσια ήταν

τα ξέφρενα τραγούδια προς τιμήν του εν λόγω θεού, ο

βακχικός Κώμος, όπως έτσι  λεγόταν το λατρευτικό

άσμα με τα φαλλικό του περιεχόμενο,  εξ ού και η προ-

έλευση της  λέξης “Κωμωδία” και οι πανηγυριώτες του

βακχικού  ξεφαντώματος  να ακούνε στο όνομα  “Συγ-

κωμαστές”. 

Τότε μάλιστα  όλοι μαζί  τραγουδούσαν   και τον  Ίακχο

ο οποίος λατρευτικά ταυτιζόταν ισάξια με τον Διόνυσο

και την Δήμητρα «Ἴακχ᾽ ώ  πολυτίμητ΄ἐν ἔδραις ἐνθάδε
ναίων» όπως διαβάζομε. 

Βέβαια, ίσως και κάπως αργότερα, οι Λάκωνες   διεκδι-

κώντας από τους Αθηναίους την πατρότητα της προ-

έλευσης του ονόματος της “Κωμωδίας” μιλήσανε ότι

αυτό προήλθε από  το  “κώμη” (= μικρή  πόλη -  χωριό),

γι’  αυτό  και τα τραγούδια που λέγονται  εκεί είναι

λαϊκά και χωριάτικα και όχι διανοουμενίστικα.  Κάτι πα-

ρόμοιο  όμως διεκδίκησαν και οι Σικελοί, όπως θα δούμε

στη συνέχεια. 

Η ‘’Κωμωδία’’ πάλι στο προαριστοφανικό της  στάδιο

φαίνεται να ήταν απλά λυρική έως καυστική και σαν τέ-

τοια  να κρατήθηκε για αρκετό καιρό σε μια περιθωριακή

αφάνεια. 

Στον πρωτόλειο  δρόμο της  “Κωμωδίας” βρίσκομε  κά-

ποιες παρωδίες της επικής ποίησης σε εύθυμο τόνο,

όπως στον Όμηρο, στον οποίο όμως πάλι  ο Αριστοτέ-

λης πιθανολογεί και την πατρότητα  της γένεσης, όταν

αναφέρεται στο έργο  του ο “Μαργίτης”. Ο  ήρωάς του

“Μαργίτης”,  κατά τον Croiset  ήταν  ηλίθιος  αμαθής  και

επηρμένος, που  με τα καμώματά του προκαλούσε το

γέλιο.

Σε συνέχεια και μένοντας πάντα  στο πρόδρομο στάδιο

της Κωμωδίας, συναντάμε  και  την “Βατραχομυομαχία”

του ποιητή   Πίγρη. Άσημο εύθυμο έπος,  όπου ο φόνος

ενός ποντικού από ένα βάτραχο προκαλεί τον μεταξύ

τους πόλεμο. 

Η κωμωδία  εξελικτικά  άρχισε κατά κάποιο τρόπο να ορ-

γανώνεται σε καλύτερη βάση ως “Μεγαρική”  για την

οποία θα μιλήσομε  σε επόμενα άρθρα, μαζί με την “Σι-

κελική” και τον Επίχαρμο.  

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

Εισαγωγή στην 

Αττική Κωμωδία 

Hπατίτιδα Ε σε ...λουκάνικα

Μετά από έρευνα που διενήργησε ο οργανισμός Δημό-

σιας Υγείας της Αγγλίας (PHE), χιλιάδες Βρετανοί ενδέ-

χεται να έχουν προσβληθεί από τον ιό της ηπατίτιδας Ε,

επειδή κατανάλωσαν προϊόντα χοιρινού κρέατος (λου-

κάνικα και συσκευασμένες φέτες ζαμπόν) από μια συγ-

κεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου

Βασιλείου.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα σε πολλές βρετανικές

εφημερίδες,  ο ιός, που ενδέχεται να προκαλέσει κίρ-

ρωση του ήπατος και νευρολογικές βλάβες, μπορεί να

έχει μολύνει από 150.000 έως και 200.000 άτομα στο

Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο από το 2014 έως το ‘16.

Το συγκεκριμένο στέλεχος της ηπατίτιδας Ε φέρουν

μόνο προϊόντα χοιρινού κρέατος από την Ευρώπη και

κυρίως από την Ολλανδία και τη Γερμανία, αλλά όχι από

το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνουν τα δημοσιεύματα.

σ.σ. Να γιατί επιμένουμε ότι η συσκευασία πρέπει να

γράφει τη χώρα προέλευσης και όχι Ε.Ε. όπως γράφει

πλέον στα περισσότερα προϊόντα που έρχονται από

χώρες της. Η ανωνυμία βολεύει το σύστημα...

Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών,

κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, ορ-

γανώνει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, πα-

ζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα

από το τζάμπο.

Έτσι αυτή την Κυριακή 26 Αυγούστου και

ώρες λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις

1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος θα βρίσκεται

στον υπαίθριο χώρο δίπλα από το Τζάμπο, όπου

μπορείτε να βρείτε προϊόντα από όλη την Ελ-

λάδα σε πολύ χαμηλές τιμές.

Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα,

αφού το 3% από τις πωλήσεις το διαθέτουν σε

οικογένειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλο-

γοι γονέων της περιοχής.

Πληροφορίες: 217 7202595

Προϊόντα παραγωγών 

χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη
Κυριακή 26 Αυγούστου
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Αγαπήθηκε, λατρεύτηκε,  υμνήθηκε, θεοποιήθηκε  και επη-

ρέασε  όλους τους τομείς της ζωής πάνω στη Γη,  το γνω-

στό μας Φεγγάρι ή Σελήνη ή Σελάννα ή Μήνη ή Πασηφάη,

όπως το έλεγαν στη Λακωνία!!!   Η Σελήνη είναι η πρώτη

και η μόνη σεληνιακή Θεά στην ελληνική ποίηση!

Δέδυκε μεν α Σελάννα και Πληιάδες, μέσαι δε νύκτες,
παρά δ’ έρχετ’ ώρα, εγώ δε μόνα κατεύδω! έγραψε η λυ-

ρική ποιήτρια και Μούσα Σαπφώ,  για να δείξει το δέσιμο

της Σελήνης με την ανθρώπινη διάθεση, ενώ  σε σύγχρονη

απόδοση (και όχι σε μετάφραση,  γιατί μετάφραση γίνεται

μόνο μεταξύ δύο διαφορετικών γλωσσών, ενώ η ελληνική

γλώσσα είναι μία,  ενιαία  και  ζωντανή,  με πλήρη ομοι-

ότητα και συνέχεια, δεχόμενη τις φυσικές ζυμώσεις στο

διάβα των χιλιετιών της),  οι στίχοι  του ποιήματος έχουν

ως εξής: ΄Εδυσε μεν η Σελήνη κι η Πούλια, μεσάνυχτα,  η
ώρα περνά κι εγώ κοιμάμαι μόνη!
Η δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα, η Άρτεμις, διετέλεσε βα-

σίλισσα της Σελήνης, ενώ ο γιος του Απόλλωνα και της

Μούσας Καλλιόπης,  ο Ορφέας, ο ιδρυτής της πρώτης Μο-

νοθεϊστικής θρησκείας, που χιλιετίες αργότερα την αντέ-

γραψαν και άλλες  θρησκείες, ήταν κατά έναν ισχυρισμό

τακτικός επισκέπτης της Σελήνης και του τριπλού ήλιου,

του Σείριου, που βρίσκεται στον αστερισμό του Κυνός,

από τον οποίο κατάγονταν οι περισσότεροι Έλληνες Θεοί

και σύμφωνα με τον Πλούταρχο και τον Διογένη τον Λα-

έρτιο περιέγραφε  την Σελήνη και γνώριζε  όλα, όσα έμα-

θαν οι  σύγχρονοι επιστήμονες,  μετά  την επίσκεψη τους!!   

Γνώριζε ακόμη το σεληνιακό ημερολόγιο των 12 μηνών,

τις φάσεις και τις εκλείψεις της, αλλά και τα ηλιοστάσια,

τις ισημερίες, τις κινήσεις των πλανητών και την παγκό-

σμια έλξη!!! Οι Τελχίνες της Ρόδου και οι Κάβειροι της Σα-

μοθράκης, για να σωθούν μετά τον μεγάλο κατακλυσμό

του  Ωγύγου   πριν 30.000 χρόνια, πήγαν στη Σελήνη!!   

Ο Διόνυσος και ο Ηρακλής πριν εκπολιτίσουν τους Ινδούς

και τους μάθουν τα σανσκριτικά,  είχαν ταξιδέψει στη Σε-

λήνη, ενώ ο συμπαθέστατος Λουκιανός από την Σαμοσάτα

της Συρίας,  που έζησε το 120 μ.Χ. και ήταν ελληνικής κα-

ταγωγής, είχε γράψει ένα βιβλίο με το όνομα «Αληθινή
Ιστορία», στο οποίο ανέφερε λεπτομέρειες  για την Σε-

λήνη, που αποδείχθηκαν επιστημονικά σωστές,  αν και

ισχυριζόταν  ότι ήταν απλά ένα παραμύθι!!!    

Ο Πυθαγόρας και ο Αριστοτέλης αναφέρονταν στη σελήνη

και παρείχαν  πληροφορίες,  που μας αφήνουν άναυδους,

όπως και οι γνώσεις των περισσοτέρων Ελλήνων φιλοσό-

φων,  που αναφέρονται στην ύπαρξη θεϊκών ανθρωπίνων

όντων, και κάποιες πληροφορίες, μη εξακριβωμένες,  λένε

ότι οι Αμερικάνοι κατέστρεψαν κτίσματα που βρήκαν στη

Σελήνη, που τα είχαν κατασκευάσει οι Έλληνες, πρόγονοι

των σημερινών Ελλήνων, πριν από πολλές χιλιετίες !!! 

Το 1950 βρέθηκε χάρτης σε ναό των Μάγια στο Μεξικό, που

έδειχνε την αθέατη πλευρά της Σελήνης και όλα αυτά που

ανέφερε αποδείχθηκαν σωστά.  Επίσης σε  Σανσκριτικά κεί-

μενα γίνεται αναφορά για χαρακτηριστικά γνωρίσματα της

Σελήνης, που έχουν επιστημονικά επαληθευθεί!!!

Η σελήνη αποδείχθηκε ότι έχει μεγαλύτερη ηλικία από την

ηλικία της Γης, γιατί τα πετρώματα που έφεραν οι αστρο-

ναύτες του «Απόλλωνα» από την Σελήνη, παρουσιάζουν

την ηλικία της να  κυμαίνεται από 7 έως 20 δισεκατομμύρια

χρόνια,  ενώ η ηλικία της γης   είναι γύρω στα 4,5 και του

ήλιου γύρω στα 5 δισεκατομμύρια χρόνια!!!

Το όνομα Σελήνη προέρχεται από την λέξη «σέλας» που ση-

μαίνει φως.  Κατά την θεογονία του Ησιόδου η Σελήνη είναι

κόρη του  Τιτάνα Υπερίωνα (=αυτός που υπερίπταται της γης)

και της Τιτανίδας Θείας ή Ευρυφάεσσας που εκτός από την

Σελήνη είχαν παιδιά τον Τιτάνα Ήλιο, που φωτίζει αιώνια την

αδελφή του Σελήνη και την Ηώ δηλαδή την Αυγή!

Η Σελήνη απεικονίζεται σαν μια θεϊκή θηλυκή μορφή με την

ημισέληνο σαν στέμμα με την μορφή των κεράτων του ταύ-

ρου, οδηγώντας μια αγέλη αλόγων ή ταύρων, αφού ο ταύρος

συμβόλιζε την γυναίκα στα παλιά μητριαρχικά κοινωνικά κα-

θεστώτα! Οι ταύροι είχαν μαύρο και άσπρο χρώμα, γιατί συμ-

βόλιζαν την θεατή και την αθέατη όψη της Σελήνης!!!   

Στη χρονική περίοδο της κατοχής των Ελλήνων.  από την

ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, χρησιμοποίησαν οι Ρω-

μαίοι κατακτητές σαν σύμβολο την ελληνική  ημισέληνο

και απ’ αυτούς την πήραν οι επόμενοι κατακτητές των Ελ-

λήνων, οι Οθωμανοί και από αυτούς οι Τούρκοι του Κεμάλ

και το έκαναν σύμβολο της σημαίας τους και σαν σύμβολο

το χρησιμοποιούν όλοι οι Μωαμεθανοί. Αλλά και η Ορθό-

δοξη Χριστιανική πίστη χρησιμοποίησε την ελληνική ημι-

σέληνο δηλαδή το μισοφέγγαρο,   στις αγιογραφίες της,

όπως στην αγία Αικατερίνη, στους Ευαγγελιστές κ.α.!!!    

Τις Ολυμπιάδες τις μετρούσαν με τους σεληνιακούς μήνες,

που ήταν 50, όσες και οι κόρες της Σελήνης  που τις έκανε

με τον θνητό Ενδυμίωνα! Η Σελήνη αποτελεί  την θηλυκή

αρχή της δημιουργίας του κόσμου και της απόκρυφης αν-

θρώπινης φύσης, ενώ είναι η σελασφόρος εικόνα του κυ-

κλικού χρόνου και κατ’ επέκταση της ροής του παντός και

η σκοτεινή πλευρά της,  κατακαθίζει και ηρεμεί  κάθε ενέρ-

γεια  που τελειώνει,   για να αρχίσει από την αρχή μια άλλη

νέα, όπως η ιερή έμμηνη γυναικεία ροή αίματος!!!    Ιδιαι-

τέρως γιορταζόταν η Σελήνη στο μαντείο των Σπαρτιατών

στις Θαλάμες  της Λακωνίας, αλλά και σε όλα τα μέρη που

ζούσαν ΄Ελληνες!!

Η φάση της ολοκλήρωσης της  Σελήνης, δηλαδή όταν είναι

πανσέληνος,  είναι υπέροχη, εντυπωσιακή και προκαλεί

δέος και ερωτηματικά σε κάθε άνθρωπο που παρατηρεί και

θέλει να μάθει. Η ωραιότερη, η λαμπρότερη, η μεγαλύτερη

και η χρυσοκόκκινη, πανσέληνος   παρουσιάζεται κατά το

μήνα Μεταγειτνιώνα,  κατά το ελληνικό αττικό ημερολό-

γιο, τον οποίο ονόμασαν οι Ρωμαίοι κατακτητές Αύγουστο,

τιμώντας έναν αυτοκράτορά τους και έτσι δίκαια λέμε, ότι

το ομορφότερο Φεγγάρι είναι το Αυγουστιάτικο!!!

Οι επιστήμονες δεν παρατηρούν κάτι διαφορετικό στο αυ-

γουστιάτικο Φεγγάρι και αποδίδουν την αλλαγμένη  εμφά-

νισή του, στο ότι ο ουρανός στην Ελλάδα  τον Αύγουστο

είναι συνήθως ασυννέφιαστος, άρα φαίνεται «η υπέρλαμ-

πρη αδελφή του Ήλιου»,  από παντού  και όταν είναι παν-

σέληνος τότε μεσουρανεί,  δηλαδή βρίσκεται στο

μεγαλύτερο  ύψος,  ενώ το φως για να φθάσει σε μας δια-

τρέχει  μεγαλύτερο πάχος της ατμόσφαιρας, με αποτέλε-

σμα  να διαχέεται και να απορροφάται το γαλανό χρώμα,

αντικαθιστάμενο από το έντονο κόκκινο και έτσι βλέπουμε

το Φεγγάρι όταν ανατέλλει  να είναι μεγαλύτερο και ερυ-

θρωπό, μέχρι να αποκτήσει  και πάλι το κανονικό του μέ-

γεθος και το αργυρούν χρώμα του, κατά τh διάρκεια που

θα ανεβαίνει στον ουράνιο θόλο!!! 

Εδώ και 2.000 χρόνια που ο ελληνισμός δέχτηκε την υποδού-

λωση και την βίαιη αλλαγή  της ταυτότητάς του, το ελληνικό

μεγαλείο  τελεί υπό χειμερία νάρκη και μέχρι το τέλος αυτής

της περιόδου, ο ελληνισμός  προσπαθεί να διασκεδάσει με

την αλλαγή της όψης του φεγγαριού και να διακωμωδήσει

όσο μπορεί τα βάσανά του, βλέποντας το Φεγγάρι ρομαντικό,

έστω και για λίγο, χωρίς να δίνει σημασία σε ξενόφερτες ου-

τοπίες για λυκανθρώπους, βρικόλακες και παρόμοιες  διηγή-

σεις, εκείνων που βλέπουν μόνο την σκοτεινή πλευρά του

Φεγγαριού, γιατί αδυνατούν να κοιτάξουν και να καταλάβουν

την φωτεινή πλευρά, εκείνη που έβλεπαν, γνώριζαν και με-

λετούσαν οι πρόγονοί των Ελλήνων!!!

Δειλά – δειλά άρχισαν να «λαμβάνουν χώρα», τα τελευ-

ταία χρόνια,  κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις,  σε αρχαι-

ολογικούς ή άλλους όμορφους τόπους της χώρας μας,

όπως άνοιγμα αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, δω-

ρεάν για το κοινό,  αλλά και μουσικές συναυλίες, ποιητικές

βραδιές, παρατήρηση του έναστρου ουρανού,  θεατρικές

παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, παραστάσεις χορού, ξε-

ναγήσεις, θέατρο σκιών,  το βράδυ  που μας κάνει την εν-

τυπωσιακή του εμφάνιση το πανέμορφο αυγουστιάτικο

Φεγγάρι, και ο λαός διψασμένος από λίγη χαρά και ευχα-

ρίστηση, κατακλύζει αυτούς τους χώρους,  για να πάρει

λίγο φως από την αρχέγονη θεά των προγόνων του,  την

Σελήνη, που την είχαν συσχετίσει με την Φοίβη, την Εκάτη,

την ΄Αρτεμη, αλλά και με την ‘Ηρα!!!

Τρώμε αυγά με εντομοκτόνο!... 

Φταίει η κότα ή το αυγό; Δεκάδες εκατομμύρια αυγά

βρέθηκαν μολυσμένα με ένα εντομοκτόνο, παρασιτο-

κτόνο ονομαζόμενο fipronil!.

Θα μου πείτε πού βρέθηκε το εντομοκτόνο μέσα στα

αυγά; Ιδού η απορία, που όμως δίνει για άλλη μια

φορά απάντηση ότι η διατροφική αλυσίδα είναι συνε-

χείς κρίκοι που δεν απομονώνονται. Το τρώει το ψα-

ράκι και μετά το βρίσκουμε στο πιάτο μας...

Έτσι κι εδώ οι 15 χώρες της Ε.Ε. (εκτός Ελλάδας)

χρησιμοποιούν το fipronil ως εντομοκτόνο στους

σπόρους του καλαμποκιού. Το καλαμπόκι το τρώνε

οι κότες και γεννούν αυγά μολυσμένα.

Αλλά όπως ανακοίνωσαν οι Γάλλοι πρέπει να φάμε
πολλά για να δηλητηριαστούμε!... Αρα δεν πειράζει...

Υπ’ όψιν ότι τα αυγά αυτά χρησιμοποιούνται στη ζα-
χαροπλαστική και στη μαγειρική σε πίτες, κρέπες και
άλλα τέτοια γι’ αυτό μεγάλη προσοχή!!!

Και το ...χτενίζεται

Όλα βαίνουν καλώς στην υποτελή Ελλάδα κατά την βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλωνίτου, η οποία εμφανίζεται
συχνά - πυκνά στα γυάλινα παράθυρα με εκείνη την τσιρι-
χτή φωνή προσπαθώντας να μας πείσει. Ετσι λοιπόν σε συ-
νέντευξή της στο Σκάι είπε μεταξύ άλλων:
― οι συντάξεις δεν έχουν περικοπεί, 
― κατασχέσεις δεν γίνονται γιατί υπάρχει και δεύτερη
δόση που μπορούν να πληρώσουν
― το 70% των ελευθέρων επαγγελματιών θα πληρώσουν
χαμηλότερες εισφορές
Φαίνεται ότι η Ελ. Αυλωνίτου βρίσκεται ακόμα μέσα στην

πισίνα και δεν βλέπει τί γίνεται γύρω της ή καλύτερα δεν

θέλει να βλέπει...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - 

Κοκκόλα

Αυγουστιάτικο Φεγγάρι!



ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Κεντρική διάθεση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, Στρ. Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004, 6937153052, Fax: 210 9658.949press@ebdomi.com

To τελευταίο ηλιοβασίλεμα
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Μια αληθινή ιστορία, του μικρού Ίωνα,

που έφυγε κυνηγημένος από τους

Τούρκους, όπως τα αποτύπωσε στο

ημοερολόγιό του. 

Φιλομάθεια
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Περιλαμβάνει αυτοτελή και διαφορετικά

θέματα, παρμένα από τη γεωλογία, τη

φυσική, την τεχνολογία, την αρχαιολο-

γία και... με πληρότητα  και μεστότητα

νοημάτων.
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Λύματα στη θάλασσα!

Αγαπητη Εβδομη
Σημερα 21 /08/17,  κατα τις δωδεκαμιση πηγα για μπανιο

στην παραλια της Βουλας, διπλα απο το ΠΙΚΠΑ. Πηγα στην

παραλια απο την εισοδο του πρωην Camping, πλησιαζοντας

την ακτη νομιζα οτι πλησιαζα σε χαβουζα, δεν υπερβαλλω!!

Αρκετος κοσμος στην παραλια ορισμενοι απο αυτους ειχαν

παει σε εναν τσιμεντενιο  αγωγο απ`οπου βγαινανε  βρωμο-

νερα  και πηγαινανε στην θαλασσα. Ήταν δε τετοια η ορμη

τους που ειχαν κανει ενα αυλακι τουλαχιστον 2 μετρων πλα-

τους, και γυρω στα 30 εκ βαθος. Προσπαθησα να βρω τον

υπευθυνο της πλαζ, πλην ομως ηταν αδυνατον διοτι οπως με

ενημερωσε η υπαλληλος στο ταμειο  δεν μπορω να του μι-

λησω. Επικοινωνησα με τον αντιδημαρχο καθαριοτητος κον

Παναγιωτη Σωτηροπουλο, του εξηγησα τι συμβαινει και με

διαβεβαιωσε οτι θα επιληφθει του θεματος. Πραγματι μετα

απο λιγη ωρα η ροη των λυματων σταματησε.

Αγαπητη Εβδομη δεν με ενδιαφερει, αν τα νερα ηταν βρο-
χής ή βοθρου? αν αυτο εγινε κατα λαθος... κλπ.. κλπ...
Εγω ενα εχω να πω  ΑΙΣΧΟΣ!!! να εχουμε μια ωραια παρα-
λία και καποιοι ασυνείδητοι να την βρωμίζουν μην υπολο-
γιζοντας τα ατομα που κανουν μπάνιο και ειδικα τα μικρα
παιδιά. Σημειωτέον ακριβως διπλα κάνουν μπανιο τα παι-
δια με ειδικες αναγκες ΑΙΣΧΟΣ!!

Κλεινοντας θα ηθελα να προσθεσω το εξης: σημερα ετυχε
και ειδαμε τα λυματα. Τι γινεται ομως οταν αυτα πεφτουν
νυχτα στην θαλασσα και παμε αμεριμνοι το πρωι για μπα-
νιο σε σκατονερα!!

Ευχαριστω για την φιλοξενια
Ιωαννης Τσοβολος

Προς την εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ

Βάρη 23/7/17

Κύριε Διευθυντά

Σχετικά με το άρθρο «Ο Απόστολος των εθνών Παύλος,

Επιστολαί-Σχόλια», στο φύλλο της 1ης Ιουλίου ε.ε., στη

στήλη «συλλογάστε ελεύθερα», έχω να διατυπώσω επιφυ-

λάξεις και αντιρρήσεις μου, όσον αφορά στην ανάλυση της

προσωπικότητας του Παύλου και του έργου του που επε-

τέλεσε στα Έθνη αλλά και σε όλο το χριστιανικό κόσμο και

εξακολουθεί να είναι πάντα επίκαιρος.

Ο αρθρογράφος, Γιάννης Κορναράκης, «καταπιάνεται» για

πρώτη φορά, νομίζω, σε μια κριτική ανάλυση της προσωπι-

κότητάς του και των επιστολών του, εκείνου που από αι-

ώνων εχαρακτηρίσθη γι’ αυτό «Ο ΠΡΩΤΟΣ μετά τον

ΕΝΑΝ»! σε όλους τους εκκλησιαστικούς χριστιανικούς κύ-

κλους.

Αυτός που εορτάζεται ως ο ένας εκ των δύο ΠΕΤΡΟΥ και

ΠΑΥΛΟΥ πρωτοκορυφαίων Αποστόλων πανηγυρικώς την

29η Ιουνίου κάθε έτους, λαμπροτέρας εορτής από αυτή των

αγίων Αποστόλων που εορτάζεται την επομένη 30 Ιουνίου.

Πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι όταν ο μαθητής του Κυ-

ρίου Ανανίας απεδέχθη την εντολή του να υπάγει να θερα-

πεύσει και να κατηχήσει τον Σαούλ τον Ταρσέα

ευρισκόμενον στην οικία Ιούδα στη Δαμασκό προσευχόμε-

νος και παραμένων τελείως νηστικός τρεις ημέρας –απε-

κρίθη στον Κύριον ότι είχε ακούσει πολλά για τον άνδρα

αυτόν ότι κακά εποίησε στους Χριστιανούς των Ιεροσολύ-

μων. Τότε ο Κύριος είπε προς αυτόν «Πορεύου ότι σκεύος
εκλογής μοι εστίν ούτος του βαστάσαι το όνομα μου ενώ-
πιον των εθνών και βασιλέων υιών τε Ισραήλ». (Πράξεις Απο-

στόλων, Κεφάλαιο Θ. 3-18).

Στο άρθρο αμφισβητείται η ακεραιότητα της προσωπικότη-

τας του Παύλου όταν διερωτάται ο ίδιος ο αρθρογράφος!

Γράφω αυτολεξεί: «…πώς αυτός σαν Ιουδαίος ζηλωτής και
εν πολλοίς επαναστάτης μπορεί και απολαμβάνει ταυτό-
χρονα την ασυλία που του παρέχει ένας κατοχικός στρατός

της πατρίδας του (σ.σ. δεν ήταν κατοχικός στρατός, γιατί

απλά η Ιουδαία ήταν μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρα-

τορίας), αυτόν που ο ίδιος αναφέρει σε επιστολή του:

«τρις ερραβδίσθην / Άπαξ ελιθάσθην
Τρις εναυάγησα / κινδύνοις ποταμών, Κινδύνοις ληστών, εν
αγρυπνίαις πολλάκις  εν λιμώ και δίψει», όπως αναγράφεται

στην Β’ προς Κορινθίους επιστολή του, Κεφάλαιον ΙΑ’, 26-27)

Συνεχίζοντας την περιπεπλεγμένη γλωσσικήν του διατύπω-

σιν των εννοιών, αναφέρατι στην προτροπήν του Παύλου

προς τους Κορινθίους: «Εκκαθάρατε ουν την παλαιάν
ζύμην, ίνα ήτε νέον φύραμα... και γαρ το Πάσα ημών ετύθη
Χριστός» (Α’ Προς Κορινθίους, κεφάλαιον Ε’,7).

Η ακολουθούσα στη συνέχεια ανάλυση της προτροπής

λέγει κατά λέξιν: «Βέβαια πάλιν αυτές του οι ιδέες, οι
οπωσδήποτε ρηξικέλευθες και καινοτόμες θα πορεύονται
(σ.σ. ποιες οι ιδέες;;) στον δικό τους (σ.σ.!;) έστω και πα-
ράπλευρο μονοθεϊστικό δρόμο και με αποκοπή τους από το
μητρικό λώρο (σ.σ. μεταχειρίζεται ιατρικούς όρους για να

εκφρασθεί αλλά παραμένει ακατανόητος η σύνδεσις των

εννοιών και φαίνεται αμέσως η συνέχεια) «...έρχονται ανα-
πόφευκτα και σε συγκρουσιακή συνάντηση με το του Ιησού:
«εγώ δεν ήλθα καταλύσαι, αλλά πληρώσαι».
Το είχε απευθύνει στους Εβραίους, όταν τον αμφισβητού-

σαν ότι δεν τηρεί το Νόμον «Μη νομίσητε ότι ήλθον κατα-
λύσαι τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσαι,
αλλά πληρώσαι» (κατά Ματθαίον κεφ. Ε’, 17).

Δηλαδή εμφανίζεται ο Παύλος να αθετεί τις εντολές του

Κυρίου! Το καταλογίζει στον Παύλο! που λέγει: «Χριστώ συ-
νεσταύρωμαι, ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός...»
(προς Γαλάτας, κεφάλαιο Β’20).

Περιληπτικώς, ο αρθρογράφος εμφανίζεται να αγνοεί σε

μεγάλο βαθμό τας επιστολάς του Παύλου, καθώς και τις

Πράξεις των Αποστόλων.

Διαβάζοντας ο αναγνώστης τον επίλογον που παραθέτει

στο τέλος του άρθρου του επί λέξει: «ο Παύλος αποτελεί
ένα μεγάλο κεφάλαιο της Εκκλησίας του Χριστού και ο

κάθε λόγος θαυμασμού του πρέπει», δεν δίδει καθόλου την

εντύπωση αυτή στον αναγνώστη.

Αντιθέτως ο μεν Χριστιανός θα υποστεί μικράν ή μεγάλην

απογοήτευση ή αμφισβήτηση για το πρόσωπο του Παύλου,

ο δε αδιάφορος αναγνώστης κατ’ όνομα Χριστιανός μη

ασχολούμενος με τους παπάδες και τα της Εκκλησίας θα

σχολιάσει αρνητικώς τον Παύλον.

Η εφημερίδα, παρά την περιορισμένη κυκλοφορία λόγω το-

πικού χαρακτήρος, είναι ένα έγκριτον δημοσιογραφικόν έν-

τυπο όχι μόνο στην περιοχή αλλά και για την ευρύτερη

κοινωνία, διότι περιλαμβάνει ποικίλα θέματα κοινού ενδια-

φέροντος τόσον στην κοινωνία μας, αλλά και ευρύτερα σ’

αυτήν την χώρα μας, όπως Παιδεία, Οικονομία, υγεία,

Εθνική κυριαρχία και την επιχειρούμενη Αποδόμηση της

Κοινωνίας μας επί των ημερών μας.

Βεβαίως η εφημερίδα μπορεί να μη συμμερίζεται τις από-

ψεις του αρθρογράφου, αλλά η δημοσίευση τέτοιου άρθρου

θίγει πολλούς αναγνώστες της εφημερίδας και εισάγει την

αμφισβήτηση στην μετά από είκοσι αιώνων αναγνωρισμένη

προσωπικότητα και το επιτελεσθέν έργο του Παύλου που

του ενεπιστεύθει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος.

Μετά τιμής

Κλεάνθης Ελευθεράτος

της σύνταξης: Η εφημερίδα μας έχει δηλώσει πολλάκις και

γράφει στη σελίδα 2, ότι η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά

περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα

άρθρα – απόψεις – επιστολές.

Ο υπογράφων φέρει και την ευθύνη του γραπτού του.

Και να υπενθυμίσω στον καλό Χριστιανό Κλεάνθη Ελευθε-

ράτο ότι «ο πρώτος δημοσιογράφος» Ιωάννης ο Πρόδρο-

μος, αποκεφαλίστηκε γιατί καυτηρίαζε τα τεκταινόμενα της

εποχής του.

«Ο Απόστολος των εθνών Παύλος, Επιστολαί-Σχόλια»
Επιστολή ελάβαμε από την αναγνώστη μας Κλεάνθη Ελευθεράτο, ο οποίος σχολιάζει άρθρο με τίτλο:

«Ο Απόστολος των εθνών Παύλος, Επιστολαί-Σχόλια» της στήλης “συλλογάστε ελεύθερα”.

Σχολείο Αγωγής Υγείας  και Προαγωγής Υγείας θα λει-

τουργήσει η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Κλινι-

κής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). 

Οι ρευματικές παθήσεις, που υπερβαίνουν τις 200, προ-

σβάλλουν το 10% περίπου του γενικού πληθυσμού, με

σοβαρή επίπτωση στη ζωή και την ποιότητα ζωής των

ασθενών, του άμεσου περιβάλλοντός τους, αλλά και της

κοινωνίας.

Το Σχολείο, αποσκοπεί στην ορθή ενημέρωση του γενι-

κού πληθυσμού, αρχικώς σε δύο φλέγοντα θέματα. Το

πρώτο αφορά, στη σχέση του πολίτη με τον ιατρό και το

σύστημα υγείας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις,

για τον τρόπο που ο Ιατρός προσεγγίζει το πρόβλημα, για

τη συμβολή των εργαστηριακών και απεικονιστικών με-

θόδων στην διάγνωση και παρακολούθηση της θεραπείας

και το δεύτερο αφορά στο φάρμακο, ως προληπτικό, δια-

γνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο, στις βασικές έννοιες

του φαρμάκου και της φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και

των διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Θεωρούμε ότι το σχολείο που ξεκινάμε, στα πλαίσια μιας

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για την αγωγή και προ-

αγωγή υγείας, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην υγεία του

Ελληνικού Πληθυσμού και ευχόμαστε η κοινωνία και η

πολιτεία να το γνωρίσει, να το αγαλλιάσει και να το  ανα-

δείξει.

Τα πρώτα μαθήματα,  θα πραγματοποιηθούν με την ευ-

γενική  υποστήριξη της GSK  στην Αθήνα, το Σάββατο 16

Σεπτεμβρίου 2017 στο αμφιθέατρο της εταιρείας CORO-

NIS, Νικηταρά 2, Χαλάνδρι (m:Αγία Παρασκευή). 

10:00 -14:00 για τα άτομα που θα έρθουν από την Πάτρα 

16:00 – 20:00 για τους κατοίκους Αττικής 

Δηλώσεις συμμετοχής:

Για την Αθήνα: 210 8847268. 
Για την Πάτρα: 6985 719824  - Ώρα αναχώρησης 7:00 π.μ.

από την Πλατεία Αγ.Γεωργιου.

Σχολείο Αγωγής και Προαγωγής Υγείας

από την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.
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Την Πέμπτης 17 Αυγούστου, στην Πλατεία Ζησιμο-

πούλου της Βάρκιζας, έπεσε ένας στύλος δημοτικού

φωτισμού, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανένας,

γιατί ήταν αργά το βράδυ που τα παιδιά είχαν αποχω-

ρήσει.

Κάποιοι παρευρισκόμενοι ειδοποίησαν την Άμεση

Δράση, ενημερώθηκε ο Δήμος 3Β και αρμόδια υπηρε-

σία επισκέφθηκε το χώρο και διέκοψαν το ηλεκτρικό

ρεύμα που τροφοδοτούσε τον στύλο.

Όπως ενημερωθήκαμε από το Δήμο, το πρωί της επό-

μενης ημέρας, η Τεχνική Υπηρεσία ήλεγξε

την πλατεία, απομάκρυνε την πεσμένη,

αλλά και άλλες τέσσερις κολώνες φωτι-

σμού και στη συνέχεια σφράγισε την πλα-

τεία μέχρι να ολοκληρωθεί η

προγραμματισμένη πλήρης ανακατασκευή

της  η οποία θα ξεκινήσει μέσα στον Σε-

πτέμβριο. 

Μέχρι εδώ όλα καλά, αφού δεν έγιναν τα

χειρότερα. Και όσον αφορά τα όργανα

των παιδικών χαρών που υποχρεώνονται

πλέον οι Δήμοι να ακολουθούν συγκεκρι-

μένες προδιαγραφές, έχουν δρομολογη-

θεί και - με πολύ αργό ρυθμό είναι αλήθεια

- οι παιδικές χαρές ανακατασκευάζονται.

Όμως οι κολώνες φωτισμού δεν θα

έπρεπε να ελέγχονται κατά καιρούς από

τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου; Σε

όποια παιδική χαρά ή πλατεία επισκεφθεί ένας πο-

λίτης θα βρει κολώνες χωρίς καπάκια, κολώνες δε-

μένες με καλώδια, σκουριασμένες και σε κακή

κατάσταση. 

Ο Δήμος με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι επίκειται

μέσα στο Σεπτέμβρη η ανακατασκευή της πλατείας.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά

το συμβάν:

«Για το περιστατικό της Πέμπτης 17 Αυγούστου στην

Πλατεία Ζησιμοπούλου, όπως για κάθε αντίστοιχο πε-

ριστατικό, ανεξάρτητα από την αιτία που μπορεί να

το προκάλεσε, πολιτικά υπεύθυνος είναι ο επικεφα-

λής του Δήμου, δηλαδή ο Δήμαρχος και για τον λόγο

αυτό αναλαμβάνω προσωπικά την πλήρη πολιτική

ευθύνη για το συμβάν. Η πτώση ενός στύλου δημοτι-

κού φωτισμού μέσα σε μια πολυσύχναστη πλατεία

είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός και ευτυχώς δεν

υπήρξε κάποιος τραυματισμός, κάτι που θα μπορούσε

όμως να έχει συμβεί. 

Η Πλατεία Ζησιμοπούλου έχει κατασκευαστεί πριν

από περίπου 30 χρόνια και ποτέ στα χρόνια αυτά δεν

είχε γίνει κάποιο σοβαρό έργο συντήρησης. Η παιδική

χαρά που υπάρχει εκεί, είναι μία από τις πενήντα δύο

που παρέλαβε η σημερινή Δημοτική Αρχή χωρίς πι-

στοποίηση. Όσον αφορά τα όργανα και τα δάπεδα

ασφαλείας της, αυτά διαθέτουν την απαραίτητη πι-

στοποίηση κατά ΕΒΕΤΑΜ. Από τις πρώτες βδομάδες

της θητείας μας, εντοπίσαμε και καταγράψαμε ση-

μαντικότατες ελλείψεις στο σύνολο των κοινόχρη-

στων χώρων του Δήμου και στις 3 δημοτικές

ενότητες, στις πλατείες, στα πεζοδρόμια και στα οδο-

στρώματα, στο σύνολο των παιδικών χαρών, στις

σχολικές και αθλητικές υποδομές καθώς στη συντρι-

πτική τους πλειοψηφία, λόγω παλαιότητας και ανε-

παρκούς συντήρησης παρουσίαζαν πάρα πολλά και

σοβαρά προβλήματα. Σημειώνω ότι δεν ταιριάζει στην

πολιτική μας φιλοσοφία και δεν πρεσβεύουμε την λο-

γική της παραλαβής καμένης γης από τους προηγού-

μενους, καθόσον κάθε δημοτική αρχή βάζει τις

προτεραιότητες της και κρίνεται από τους πολίτες για

αυτές και το εν γένη έργο της. Συνεπώς δεν το επι-

καλεστήκαμε και ούτε προτιθέμεθα να το επικαλε-

στούμε τώρα ή στο μέλλον. Οι δημοτικές αρχές

κρίνονται για τα όσα πράττουν οι ίδιες και όχι για τα

όσα δεν έπραξαν οι προηγούμενες, οι οποίες εν τέλη

έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες. Έτσι λοιπόν ξεκι-

νήσαμε αμέσως ένα δύσκολο αλλά συστηματικό

αγώνα δρόμου με όλες μας τις δυνάμεις για να επα-

ναφέρουμε όλες τις υποδομές του Δήμου και τον εν

γένη εξοπλισμό της πόλης μας στην πρέπουσα κατά-

σταση. Ξεκινήσαμε να ανακατασκευάζουμε πλήρως

και να πιστοποιήσουμε όλες τις παιδικές χαρές, να

επιδιορθώνουμε ή να ανακατασκευάζουμε τις πλα-

τείες και τα πάρκα που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη,

να ανακατασκευάζουμε πεζοδρόμια κράσπεδα και

οδοστρώματα αλλά και να κατασκευάζουμε, εκεί που

λείπουν, νέες υποδομές. Το έργο αυτό, για όσους

γνωρίζουν, με αντίπαλο την ελληνική γραφειοκρατία,

είναι τιτάνιο. 

Το Σεπτέμβριο του 2014 όταν αναλάβαμε την ευθύνη

της διοίκησης του Δήμου ξεκινή-

σαμε από την πρώτη ημέρα να εκ-

πονούμε μελέτες και να

προγραμματίζουμε τη δημιουργία

νέων υποδομών στην πόλη αλλά

και την συντήρηση, επιδιόρθωση ή

ανακατασκευή των υπαρχόντων.

Για να καταλάβουμε όμως πιο ακρι-

βώς είναι το πεδίο δράσης μας και

από τι ακριβώς αποτελείται ο εξο-

πλισμός της πόλης θα σας παρα-

θέτω κάποια ενδεικτικά στοιχεία. 

Ο Δήμος μας διαθέτει σήμερα σε

γενικές γραμμές τα παρακάτω:

234 χιλιόμετρα  οδικού δικτύου 

420 χιλιόμετρα πεζοδρόμια

52 παιδικές χαρές (στο σύνολό

τους μη πιστοποιημένες)

3600 στύλους δημοτικού φωτισμού 

5350 φωτιστικά σώματα τοποθετημένα σε τσιμεντέ-

νιες και μεταλλικές κολώνες ΔΕΗ

74 πλατείες

124 στάσεις λεωφορείων (οι 57 ξύλινες)

255 παγκάκια

4 αθλητικά κέντρα

3 κλειστά γυμναστήρια

25 ανοιχτούς χώρους άθλησης

13 δημοτικά κτήρια και εγκαταστάσεις

33 σχολεία

5 παιδικούς σταθμούς 

225 στρέμματα φυτεύσεων

4 αντλητικά συγκροτήματα ακαθάρτων

18 σιντριβάνια  /  3 κοιμητήρια

450 φρεάτια αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

23 χιλιόμετρα αγωγών ομβρίων υδάτων

7,5 χιλιόμετρα σιδερένιων κιγκλιδωμάτων

3100 κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης 

σ.σ. Βεβαίως πολιτικός προϊστάμενος όλων των υπη-

ρεσιών του Δήμου είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος και

σωστά αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Όμως ευ-

θύνη φέρουν και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και οι προ-

ϊστάμενοι υπηρεσιών και ο τελευταίος εργαζόμενος

σε κάθε Δήμο για το κομμάτι που του αναλογεί.

Όλοι πρέπει να κάνουν με σεβασμό στον πολίτη τη

δουλειά τους γιατί αυτόν έχουν κληθεί να υπηρετή-

σουν, αλλά πολλοί έχουν καταλάβει λάθος...

Κατέπεσε κολώνα δημοτικού φωτισμού 
στην πλατεία Ζησιμοπούλου 
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Υπαίθριο σινεμά όλο τον

Αύγουστο στη Γλυφάδα

Το Φεστιβάλ Γλυφάδας 2017 συνεχίζεται όλο τον

Αύγουστο στην ανακαινισμένη 3η Μαρίνα Γλυφά-

δας και σε υπαίθριους χώρους, με την προβολή

γνωστών ταινιών του ελληνικού και παγκόσμιου κι-

νηματογράφου, προσφέροντας μια διέξοδο διασκέ-

δασης και «διαφυγής» στους πολίτες, που ειδικά

αυτή την περίοδο οι περισσότεροι την έχουν

ανάγκη. Οι εκδηλώσεις, όπως τόνισε ο Δήμαρχος

Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, προσφέρουν

ένα δροσερό κινηματογραφικό μήνα στους δημότες,

τους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες της

πόλης.

Η ώρα έναρξης όλων των κινηματογραφικών προβο-

λών είναι στις 9 μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη

για όλους.

Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουν τρόφιμα για το κοι-

νωνικό παντοπωλείο του Δήμου Γλυφάδας.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Αυγούστου:

27 I 08 I 2017 (3η Mαρίνα)

«A good woman» (2004) Κοινωνική, με τους: Έλεν

Χαντ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Τομ Γουίλκινσον

28 I 08 I 2017 (3η Mαρίνα)

«Ο Γιατρός στο Χωριό» (2016) Δραματική Κομεντί,

με τους: Φρανσουά Κλιζέ, Μαριάν Ντενικούρ, Κρι-

στόφ Οντέντ

30 I 08 I 2017 (3η Mαρίνα)

«Ο κύριος Όβε» (2015) Δραματική Κομεντί, με τους:

Ρολφ Λάσγκαρντ, Ζόζαν Αγκουν, Φίλιπ Μπεργκ.

Υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης

ταινίας. 

Οι γραμμές του ΤΡΑΜ στην περιοχή της Γλυφάδας

και στα όριά της με τη Βούλα (πλατεία Κρήτης) πα-

ρουσιάζουν με εικόνα εγκατάλειψης, βρωμιάς και

εστίας κουνουπιών. Το έχουμε επισημάνει πολλές

φορές, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι.

Ομως το πρόβλημα είδε και ο Δήμος Γλυφάδας και ο

δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου, έστειλε επιστολή

στη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σε σχέση με την τρα-

γική εικόνα που παρουσιάζουν σε διαρκή βάση οι

γραμμές του τραμ στη Γλυφάδα.

Είναι μία σημαντική ενέργεια και ελπίζουμε να το

πράξει και ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

για την πλατεία Κρήτης. Παρουσιάζουμε την επι-

στολή:

«Αξιότιμοι κύριοι,
Σας αποστέλλουμε φωτογραφίες με την εικόνα που πα-
ρουσιάζουν σήμερα οι γραμμές του Τραμ στη Γλυφάδα
και στις οποίες αποτυπώνεται η απαράδεκτη κατάσταση
που επικρατεί σε ένα από τα πλέον κεντρικά και δυστυ-
χώς το πιο παρατημένο σημείο της πόλης μας. Παρότι
επανειλημμένα σας έχουμε οχλήσει για το ζήτημα αυτό,
ουδείς έχει ενδιαφερθεί για την επίλυσή του. Δεν είμα-
στε διατεθειμένοι να ανεχθούμε άλλο αυτή την κατά-
σταση, που θίγει μια ολόκληρη τοπική κοινωνία. Οι
εικόνες αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα αυτού.
Τονίζουμε ότι ο Δήμος Γλυφάδας καταβάλλει καθημε-
ρινά πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε η πόλη, σε όλο το
μήκος και πλάτος της και σε κάθε γωνιά της, να είναι
κατά το δυνατό καθαρή, ευπρεπισμένη και νοικοκυρε-

μένη. Ως αποτέλεσμα, κατά γενική ομολογία, κανένα
σημείο δεν έχει μείνει παρατημένο, εκτός από μία θλι-
βερή εξαίρεση: Κατά μήκος των γραμμών του Τραμ που
διέρχονται της Διαδόχου Παύλου στην παραλία και στη
συνέχεια τέμνουν κάθετα το εμπορικό μας κέντρο, η ει-
κόνα παραπέμπει περισσότερο σε ζούγκλα και λιγότερο
σε πολιτισμένη πόλη!

Κατά μήκος της Διαδόχου Παύλου και της οδού Α. Με-
ταξά, που είναι περιοχή ευθύνης της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και ο
Δήμος δεν επιτρέπεται να παρέμβει, τα κάθε λογής
φυτά μεγαλώνουν ανεξέλεγκτα και η φροντίδα και η πε-
ριποίηση είναι λέξεις ξεχασμένες από καιρό. Επανειλημ-
μένως την τελευταία τριετία έχουμε ζητήσει τον
καθαρισμό του χώρου, που έχει σταθερά την τραγική
αυτή εικόνα, ενώ όταν έχουμε προσπαθήσει να τον κα-
θαρίσουμε με ίδια μέσα, η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. μας έχει απαγο-
ρεύσει να το πράξουμε… Ακόμα και όταν δεχθήκατε να
καθαρίσει το δικό μας συνεργείο, με την επίβλεψη δικού
σας ανθρώπου, πάλι ήρθαμε σε αδιέξοδο γιατί ο άνθρω-
πος αυτός «εξαφανίστηκε»!
Τρία χρόνια προσπαθειών από πλευράς μας έχουν κα-
ταλήξει στο κενό. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να γίνει
περαιτέρω ανεκτή, όχι μόνο για λόγους αισθητικής,
αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας,
ιδίως κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Παρακα-
λούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, για τον ευπρεπισμό
των γραμμών του Τραμ στη Γλυφάδα και του περιβάλ-

λοντος χώρου αρμοδιότητάς σας, είτε με δικά σας μέσα
είτε μέσω εξουσιοδότησης στο Δήμο Γλυφάδας ώστε
να καθαρίζουμε όλο το χώρο κατά μήκος των γραμμών
του Τραμ που διέρχονται από την πόλη μας.
Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια, ενώ δηλώ-
νουμε ότι θα διεκδικήσουμε νομικά τα τέλη διέλευσης
του τραμ από τη Γλυφάδα τα οποία ουδέποτε μας έχουν
αποδοθεί τα τελευταία 15 χρόνια».

Σε εγκατάλειψη η γραμμή Τραμ στη Γλυφάδα

Πλατεία Κρήτης: μόνιμα λιμνάζοντα νερά.

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
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«Βαρύ ἀπαιδευσία»
(Θαλής, 640/624-546, Αποφθέγματα των επτά Σοφών, Fragment 4,8).

«Ἀπαιδευσία πάντων τῶν παθῶν µήτηρ»
(Αι Γνώμαι των Πυθαγορείων, Γνώμη 2,1)

«Ἀπαιδευσία γάρ ἐστι περί ἕκαστον πρᾶγμα τό μή δύ-
νασθαι κρίνειν τούς τ᾽οἰκείους λόγους τοῦ πράγματος
καί τούς ἀλλοτρίους»

(Αριστοτέλης, 384-322, «ΗΘΙΚΑ ΕΥΔΗΜΕΙΑ» Α’, 1217α, 9-11).

(= γιατί έλλειψη μόρφωσης σ’ ένα οποιοδήποτε θέμα

είναι το να μη μπορεί κανείς να διακρίνει τους συλλογι-

σμούς που αναφέρονται πραγματικά σ’ αυτό και τους ξέ-

νους προς αυτό).

Σαν σήμερα, 24.8.1779, εκτελέστηκε με απαγχονισμό ο

Μεγάλος Διδάσκαλος του Γένους, ο ελληνορθόδοξος

μοναχός, ο φλογερός εθνεγέρτης, ο Άγιος Κοσμάς ο Αι-

τωλός, ο Πατροκοσμάς (1714-1779). 

Αναφέρεται ότι μέσα σε 16 χρόνια ίδρυσε περίπου 200

σχολεία. Στις “Διδαχές” του παρότρυνε τους γονείς να

σπουδάζουν τα παιδιά τους Ελληνικά, τα οποία είναι η

«Γλώσσα της Εκκλησίας».

Η μνήμη του παραμένει ζωντανή ως σήμερα, αν και έχει

εξοστρακιστεί από τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας στην Α’

και Β’θμια Εκπαίδευση, γιατί ενίσχυε το Φρόνημα του υπό-

δουλου γένους στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας -

“τουρκικής διοίκησης” - και θεωρούσε το Σχολείο θεμέλιο

για τη θρησκευτική και ηθική αναγέννηση των Ελλήνων.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Σήμερα, 24/82017 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Απαι-

δείας οι βάσεις εισαγωγής 2017 στα ΑΕΙ/ΤΕΙ. Αγωνία

τέλος ή όχι για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών.

Τα αποτελέσματα των πανελληνίων 2017 αναρτήθηκαν

από το Υπουργείο Απαιδείας. Οι βάσεις έπεσαν τόσο

πολύ, λόγω της δυσκολίας των θεμάτων στα Μαθηματικά,

που δεν μπορεί κανείς να τις αγνοήσει.

Στην Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής το

83,45% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση. Με το

(20) να ‘ναι ο βαθμός μόλις 35 υποψηφίων επί συνόλου

20.425. Οι περισσότερες σχολές του 2ου και 5ου επιστη-

μονικού πεδίου αναμένεται να σημειώσουν σημαντική

πτώση από 1000 μόρια και άνω. Διαγωνίστηκαν 81.605

υποψήφιοι, 4.000 περισσότεροι από πέρυσι (2016).

Με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) τα σχολεία για το σχο-

λικό έτος 2017-2018 θα ανοίξουν ημέρα Δευτέρα, 11 Σε-

πτεμβρίου 2017.

Σημειολογικά σας αναφέρω πως στη χαραυγή του 21ου

αιώνα, την 11η Σεπτεμβρίου 2001 κατέρρευσαν οι Δίδυ-

μοι Πύργοι, Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, ως χάρτινοι

στο Μανχάταν της Ν. Υόρκης, ύστερα από “τρομοκρα-

τικό κτύπημα”, μετά από κατάληψη δύο επιβατηγών αε-

ροπλάνων (Boeing 767) των αεροπορικών εταιρειών

“United Airlines” & “American Airlines”. 

Ο αιώνας της τρομοκρατίας είχε αρχίσει. Τα συνεχιζό-

μενα απανωτά χτυπήματα στην Γερμανία, στην Ισπανία,

στη Γαλλία και σήμερα στην Ολλανδία πιστοποιούν το

αληθές του λόγου.

Συνειρμικά και χρησιμοποιώντας τον αναλογικό συλλο-

γισμό προτείνω να μετατεθεί η έναρξη της νέας σχολι-

κής χρονιάς κατά μία ημέρα, την Τρίτη12 Σεπτεμβρίου

2017 για να μην καταρρεύσει η ήδη καταρρακωμένη Παι-

δεία μας ως χάρτινος πύργος! Κι όχι βέβαια για προλη-

πτικούς λόγους όπως θα εικάσουν μερικοί προπετείς.

ΠΟΤΕ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΨΕΜΑΤΑ

Ο Πρώτος και Σιδηρούς Καγκελάριος της Γερμανίας

Όττο Φον Μπίσμαρκ (1815-1898) ο οποίος συνέβαλε

στην πολιτική ενοποίηση της Γερμανίας στις 18 Γενάρη

του 1871 είχε επισημάνει πως “οι άνθρωποι ποτέ δεν
λένε τόσα ψέματα όσα λένε κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου, μετά από το κυνήγι και πριν από τις εκλογές”.
Αν ζούσε θα προσέθετε και: στις διεθνείς εκθέσεις. Μεταξύ

9-17 Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί η 82η - από το 1935-

Διεθνής Έκθεση Θεσ/νίκης, η Γενική Έκθεση που συνδέει

ανθρώπους - επιχειρήσεις - πολιτισμούς! - στα λόγια βέβαια

μόνον. Τιμώμενη χώρα εφέτος θα είναι η Κίνα.

Στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσ/νίκης αναμένεται με

μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία η καθιερωμένη ομιλία και

συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού για την αναπτυ-

ξιακή πολιτική της χώρας μας σε όλους τους παραγωγι-

κούς τομείς.

Ο Πρωθυπουργός πέρυσι (2016) είχε προχωρήσει σε μια

σειρά εξαγγελιών, όμως στην πράξη έγιναν ακριβώς τα

αντίθετα.

ΑΜΙΜΗΤΗ ΑΤΑΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

«Έχω την άνεση (θράσος) να έρθω σήμερα εδώ ενώπιόν
σας ένα χρόνο μετά (2016) και να σας θυμίσω μία μία
αυτές τις δεσμεύσεις (διαψεύσεις), γιατί δεν έμεινε καμ-
μία ανολοκλήρωτη» (ολοκληρωμένη).

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

Όλες οι συντάξεις θα περικοπούν κατά 18% - 24% από

1-1-2019.

ΕΜΕΙΝΑΝ ΚΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ

- Η διατήρηση των κύριων συντάξεων.

- Η προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηρια-

σμούς.

- Η αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ από ένα δικαιότερο φόρο.

Εντός ολίγου πρόκειται να αναρτηθούν τα νέα εκκαθα-

ριστικά του ΕΝΦΙΑ στο ΤΑΧΙSNET. 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αναμένεται η ανακοίνωση της κατάργησης των Πανελ-

ληνίων Εξετάσεων που θα βάλει τέρμα στην αγωνία των

μαθητών και των γονέων τους και θα τερματίσει το

άγχος τους και τον εξοντωτικό μαθητικό ανταγωνισμό.

Προβλέπονται δύο σενάρια/σχέδια Α’ και Β’

Α’ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ένα εξεταστικό σύστημα 2 ταχυτήτων/κα-

τευθύνσεων (Ανθρωπιστικές σπουδές - Θετικές). Δύο

μαθήματα - μόνο ΕΚΘΕΣΗ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε πανελ-

λήνιο επίπεδο στην Γ’ Λυκείου, έκδοση «Εθνικού» Απο-

λυτηρίου με συνυπολογισμό τους με τον Μέσο Όρο των

ενδοσχολικών εξετάσεων. Ο κάθε μαθητής θα εξετάζε-

ται σε τρία μαθήματα βαρύτητας για την εισαγωγή στο

τμήμα ΑΕΙ/ΤΕΙ που επιθυμεί.

Β’ ΣΕΝΑΡΙΟ

Δεν προβλέπεται η κατάργηση των Πανελλαδικών. Οι

μαθητές θα περνούν από Πανελλαδικές Εξετάσεις σε 4

μαθήματα βαρύτητας των οποίων οι βαθμοί σε συνυπο-

λογισμό, με μικρότερο ποσοστό των υπολοίπων μαθη-

μάτων και των βαθμών του Α’ τετραμήνου θα οδηγούν

στην εισαγωγή ΑΕΙ/ΤΕΙ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από το Εμείς «παραλάβαμε καμένη γη» στο Εμείς «φέ-
ραμε λιγότερη καταστροφή απ’ ό,τι θα έφερναν οι
άλλοι». «Με μας κάηκαν λιγότερα σπίτια και στρέμματα
δάσους απ’ ό,τι με τους προηγούμενους». 
ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ και ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΡΟΣΙΖΟΝΤΑΙ.

Θλιβερός ο φετινός απολογισμός των πυρκαγιών σε όλη

την Ελλάδα. Αποτεφρώθηκαν χιλιάδες στρέμματα. Πα-

ράδειγμα στη Βορειοανατολική Αττική κατά κυβερνητι-

κές πηγές 15.000 στρέμματα. Σύμφωνα με το Εθνικό

Αστεροσκοπείο Αθηνών και τα αποτελέσματα δορυφο-

ρικής χαρτογράφησης κάηκαν συνολικά 3.900 εκτάρια

δασικής και αγροτικής γης, δηλαδή 39.120 στρέμματα (1

εκτάριο = 10 στρέμματα).

Και σε πολλά άλλα μέρη «ων ουκ έστιν αριθμός ακρι-

βής» των καμένων στρεμμάτων γης.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

― Πόσο μας στοιχίζει κάθε χρόνο η “καθιερωμένη”

πλέον πύρινη λαίλαπα;

― Ποιος επωμίζεται το κόστος της καμένης γης και

πόσο ακριβό είναι;

― Πόση η συνολική επιφάνεια δασικών εκτάσεων του

ελληνικού εδάφους που έχει αποτεφρωθεί από το 1988

μέχρι σήμερα;

Αντί να κάνουμε δηλώσεις για το ότι “αποφύγαμε τα χει-
ρότερα” πιο χρήσιμο και εποικοδομητικό θα ήταν να ανα-

κοινώσουμε “πετύχαμε τα καλύτερα”.

Ασφαλώς και έχει τεράστια σημασία να χρησιμοποιούμε

στατιστικά στοιχεία και μέτρα σύγκρισης για γεγονότα

του παρελθόντος αλλά η σύγκριση να γίνεται για δημι-

ουργικό έργο και όχι καταστροφικό (όχι ποιος πρωθυ-

πουργός έβλαψε περισσότερο την Ελλάδα αλλά ποιος

την ωφέλησε περισσότερο).

Πόση κυνικότητα και πολιτική ωμότητα / αναλγησία μπο-

ρεί να περισσεύει όταν κάποιος μετράει τα στρέμματα

μιας καταστροφής για να τα συγκρίνει με μια άλλη.

Από το τρίπτυχο της Καταστολής Καίω - Συσκέπτομαι -

Αποκαθιστώ πρέπει να περάσουμε στο τρίπτυχο της

Πρόληψης: Χρηματοδοτώ - Διαπαιδαγωγώ - Αποτρέπω

/ Προλαμβάνω.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Ο εμπρησμός των δασών αλλά και η κοπή ελαιοδέντρων

πέραν του καθορισμένου αριθμού εθεωρείτο κακούρ-

γημα εκ προθέσεως. Οι υποθέσεις εκδικάζονταν από το

Ανώτατο Δικαστήριο της Αθήνας, τον Άρειο Πάγο.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

«Εἴ τις ἐξορύξειεν ἐλαίαν μορίαν ἤ κατάξειεν, ἔκρινεν
ἡ ἐξ Ἀρείου Πάγου Βουλή, καί εἴ του καταγνοίη, θα-
νάτῳ τοῦτον ἐζημίουν».

(Αριστοτέλης, 384-322, “Αθηναίων Πολιτεία”, 60,2)

(= όποιος ξεριζώσει ή υλοτομήσει Ιερή Ελιά - αφιερω-

μένη στην Αθήνα- εισάγεται στο δικαστήριο του Αρείου

Πάγου, κι αν κριθεί ένοχος, καταδικάζεται σε θάνατο).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος 

ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ  Παιδαγωγίας,

Δασοπονίας
ἄρχεσθαι &

Ἀπαιδευσίας, 
Δασο-απονίας

παύεσθαι
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή  στην εφημερίδα!
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

Οριστικά έκλεισαν τα Αστυνομικά Τμήματα Βάρης και

Βούλας, στις αρχές Αυγούστου, μετά την ενοποίηση

των Αστυνομικών Τμημάτων που αποφάσισε η κεν-

τρική κυβέρνηση. Ένα Αστυνομικό Τμήμα πλέον

έχουν και οι τρεις πόλεις του Δήμου 3Β. Αυτό της

Βουλιαγμένης.

Μεγάλο το πρόβλημα μετακίνησης στο Α.Τ. Βουλιαγ-

μένης από τη Βούλα και τη Βάρη. Συγκοινωνίες δεν

εξυπηρετούν και μόνο με ιδιωτικό όχημα μπορεί κα-

νείς να το προσεγγίσει.

Πολλά τα Αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα ασφα-

λείας που έκλεισαν στην Αττική - περίπου 50 - στα

πλαίσια της “αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών” τους

προκειμένου να εξοικονομηθούν κονδύλια. Σημει-

ωτέον ότι το Αστυνομικό Τμήμα Βούλας λειτουρ-

γούσε σε ιδιόκτητο κτήριο και δεν είχε ενοίκια.

Σε κάποιους δήμους πάντως υπήρξαν ισχυρές αντι-

στάσεις από Δημοτική Αρχή και πολίτες και πέτυχαν

να μην κλείσουν. 

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου 3Β προτίμησε να μην πα-

ρέμβει και προέβη σε συναντήσεις με ανώτερα όρ-

γανα της ΕΛ.ΑΣ. και του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη για να ζητήσει να ενισχυθεί το μοναδικό

πλέον Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου, ενός Δήμου

που ξεπερνάει τις 60.000 πληθυσμό!

Στα πλαίσια λειτουργίας του μοναδικού τμήματος

Βουλιαγμένης στο Δήμο 3Β, ο δήμαρχος Γρ. Κων-

σταντέλλος, όπως μας ενημέρωσε με δ.τ. συναντή-

θηκε με τον Γεν.Γραμματέα του Υπ. Προστασίας του

Πολίτη Δ. Αναγνωστάκη (24.8.17) προκειμένου να ζη-

τήσει την επαρκή στελέχωση του νέου ενιαίου αστυ-

νομικού τμήματος στη Βουλιαγμένη.

Ο Υπουργός τον διαβεβαίωσε ότι «μετά την ενοποί-

ηση των τμημάτων που έχει ως αποτέλεσμα τη μεί-

ωση των διοικητικών θέσεων, (Διοικητής,

Υποδιοικητής Αξιωματικός Υπηρεσίας, Γραμματεία

κλπ), θα υπάρξει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αστυνο-

μικών για περιπολίες και επεμβάσεις».

Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους

για το καλό επίπεδο συνεργασίας τους.

Ευχαριστήρια επιστολή 
για την ανταπόκριση πολιτών, 

φορέων και επιχειρήσεων στο 

κάλεσμα προσφοράς, για την 

υποστήριξη των Πυροσβεστών!

Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, για την

άμεση ανταπόκρισή σας, στο κάλεσμα της Κοινω-

νικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου, για

προσφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού και εμφια-

λωμένου νερού, για την υποστήριξη των Πυροσβε-

στών!

Η κίνησή σας αυτή, αποτελεί μία σπουδαία πράξη

Αλληλεγγύης, προς τους Πυροσβέστες, που παρα-

μένουν σε επιφυλακή στην περιοχή του Καλάμου,

επιτηρώντας την πυρόπληκτη περιοχή!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Παρελθόν τα Αστυνομικά Τμήματα Βούλας & Βάρης

Γραφείο Διαβατηρίων 

στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος

Άρχισε από τη Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017, η λειτουρ-

γία του Γραφείου Διαβατηρίων Σπάτων – Αρτέμιδος,

στο κτίριο του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, στην

οδό Βασιλέως Παύλου 171 στα Σπάτα.

Το Γραφείο εξυπηρετεί και τους Δήμους Μαραθώνα, Παλ-

λήνης, Παιανίας-Γλυκών Νερών, Ραφήνας-Πικερμίου.

Περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην

ιστοσελίδα: www.passport.gov.gr
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Όταν η σιωπή γίνεται εργαλείο

χειραγώγησης και ελέγχου: 

Αλήθεια, με ποιανών τα χρήματα

λειτουργούν οι ΜΚΟ;

Τραπεζίτες, πολυεκατομμυριούχοι, υπερεθνικοί

-καθότι το χρήμα δεν έχει πατρίδα- μια βρόμικη

ελίτ που επιδιώκει μέχρι σήμερα με πείσμα να

καταργήσει τη λαϊκή κυριαρχία των κρατών, να

ισοπεδώσει την εθνική τους ταυτότητα με

δήθεν πολυπολιτισμικές κοινωνίες, χειρότερες

και από τον Πύργο της Βαβέλ, προκειμένου να

μην καταλαβαίνει κανένας κανέναν.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ* 

O πρόσφατα αποθανών (σε ηλικία 101 χρόνων) πατριάρ-

χης της θρυλικής οικογένειας των Ροκφέλερ και ένας

από τα φερόμενα μέλη της αιμοσταγούς «παγκόσμιας

κυβέρνησης», Ντέιβιντ Ροκφέλερ, αποκάλυπτε το 1991

τα σχέδιά του για τη Νέα Παγκόσμια Τάξη και την Υπερ-

κυβέρνηση των ελίτ και των τραπεζιτών όπως την ορα-

ματιζόταν. Σ’ ένα βίντεο που αφέθηκε να διαρρεύσει,

φέρεται να δηλώνει: «Είμαστε ευγνώμονες στην Wash-
ington Post, τους New York Times, το περιοδικό Time και
άλλους μεγάλους εκδοτικούς οίκους, των οποίων οι δι-
ευθυντές έχουν παρακολουθήσει τις συναντήσεις μας
και σεβάστηκαν τις υποσχέσεις τους για διακριτικότητα
για σχεδόν σαράντα χρόνια…» (!) Και παρακάτω εξηγεί

τους λόγους: «Θα ήταν αδύνατο για μας να αναπτύ-
ξουμε το σχέδιό μας για τον κόσμο, αν είχαμε υποστεί
τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια αυτών των
ετών. Όμως, ο κόσμος είναι πιο ώριμος τώρα και έτοιμος
να βαδίσει προς μια παγκόσμια κυβέρνηση. Η υπερεθνική
κυριαρχία μιας πνευματικής ελίτ και των τραπεζιτών είναι
σίγουρα προτιμότερη από την εθνική παραδοσιακή δια-
κυβέρνηση που ασκείται εδώ και αιώνες». Τραπεζίτες,

πολυεκατομμυριούχοι, υπερεθνικοί -καθότι το χρήμα δεν

έχει πατρίδα- μια βρόμικη ελίτ που επιδιώκει μέχρι σή-

μερα με πείσμα να καταργήσει τη λαϊκή κυριαρχία των

κρατών, να ισοπεδώσει την εθνική τους ταυτότητα με

δήθεν πολυπολιτισμικές κοινωνίες, χειρότερες και από

τον Πύργο της Βαβέλ, προκειμένου να μην καταλαβαίνει

κανένας κανέναν. 

Και όταν το χάος πρυτανεύσει, θα έρχεται ως μεσσίας η

«παγκόσμια κυβέρνηση» για να καθαρίζει και να αποτα-

μιεύει το λαβείν και τα αργύρια από τις σπονδές αίματος

των λαών. H σιωπή, λοιπόν, ήταν, είναι και παραμένει το

κοινό μυστικό τού κάθε συνωμότη και κατεργάρη. Του

κάθε δολοπλόκου. Αυτάδελφες της σιωπής, η ανοχή, η

συνενοχή και η αισχύνη. To όνειδος για κάθε ανθρώπινο

ον. Να γνωρίζει, αλλά να σιωπά υπέρ των συμφερόντων

μιας δράκας γερακιών που θέλουν να καθορίζουν τις

τύχες των λαών, να κινούν τις μαριονέτες και τους αχυ-

ρανθρώπους τους, όπως θέλουν και όποτε θέλουν. Να

ισοπεδώνουν πόλεις, να διαλύουν έθνη, να επιβάλλουν

πραξικοπήματα, να δολοφονούν στο όνομα της δημοκρα-

τίας.Tα εγκλήματα πολέμου, όπως η βίαιη δημογραφική

αλλοίωση αυτόχθονων πληθυσμών, βαφτίζονται ως «σε-
βασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και οι κουβαλητοί

έποικοι ως ισότιμοι πολίτες, έστω και αν κατακρατούν με

τη δύναμη των όπλων τα σπίτια και τις περιουσίες των

νόμιμων ιδιοκτητών. 

Ξανά στο κρεβάτι του Προκρούστη… 

H Kύπρος, το μικρό αυτό μαργαριτάρι της Ανατολικής

Μεσογείου, κινδυνεύει εκ νέου να βρεθεί κάτω από τις

μυλόπετρες των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών συμ-

φερόντων. Θα βρεθεί ξανά στο κρεβάτι του Προκρούστη,

καθότι δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται στους σχεδιασμούς

των κορυφαίων αυτών λησταρχών. Για την ιστορία, να

αναφέρουμε ότι ο Ντ. Ροκφέλερ, του οποίου η ανάμειξη

ως τραπεζίτη με το international banking τον έφερε στο

κατώφλι παγκόσμιων ηγετών, ίδρυσε το 1973 ένα κλαμπ

κορυφαίων πολιτικών και επιχειρηματιών από τη Βόρεια

Αμερική (ΗΠΑ και Καναδά), την Ευρωπαϊκή Ένωση και

την Ιαπωνία, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με-

ταξύ των τριών αυτών πόλων. Τα 350 περίπου μέλη της

Trilateral Commission συναντώνται κάθε φθινόπωρο και

στα τραπέζια της τίθενται όλα τα ζητήματα που απασχο-

λούν την παγκόσμια οικονομία και την πολιτική, με τις

αποφάσεις που παίρνονται να καθορίζουν τις κατευθύν-

σεις της διεθνούς πολιτικοοικονομικής σκηνής. 

Οι άλλες δύο οικουμενικές λέσχες στις οποίες συναν-

τώνται οι μεγάλοι της πολιτικής και της οικονομίας είναι

το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και η Λέσχη

Mπίλντερμπεργκ. Στην Κύπρο προφανώς κάποιοι να θε-

ωρούν το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ως μιαν αθώα

οργάνωση, η οποία ασχολείται μόνο με τρέχοντα οικο-

νομικά ζητήματα. Οικονομία και πολιτική είναι σφικτοδε-

μένες εδώ και αιώνες και η πρώτη καθορίζει τη δράση

της δεύτερης. Να υπενθυμίσουμε πως ο απερχόμενος ει-

δικός σύμβουλος του Γ.Γ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό,

Εσπεν Μπαρθ Έιντε, είναι ένα από τα εξέχοντα στελέχη

του Φόρουμ. Ήταν αυτός που διοργάνωσε τη μετάβαση

Αναστασιάδη-Ακιντζί στην τελευταία σύναξη της συνό-

δου στο Νταβός της Ελβετίας τον περασμένο Γενάρη, με

τον κατοχικό ηγέτη να αναβαθμίζεται ως ισότιμος ηγέτης

και όχι ως ο εγκάθετος της Τουρκίας στα κατεχόμενα κυ-

πριακά εδάφη. 

Οι αμαρτωλές Μ.Κ.Ο και η δράση τους 

Πίσω από μυστικές οργανώσεις, κλειστές λέσχες και μυ-

στικά κονδύλια, τα οποία καμιά κυβέρνηση δεν έχει τη

διάθεση να ερευνήσει, ακολουθεί ένα τσούρμο Μη Κυ-

βερνητικών Οργανώσεων (οι λεγόμενες και NGO). Δεκά-

δες χιλιάδες ανά την υφήλιο καλούνται να κάνουν τη

βρόμικη δουλειά και να προετοιμάσουν το έδαφος σύμ-

φωνα με την πολιτική της ελίτ των πολυεκατομμυριού-

χων, όπως την περιέγραψε ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ, πως «οι
λαοί δεν πρέπει να έχουν εθνικές κυβερνήσεις, αλλά να
ελέγχονται από μια παγκόσμια κυβέρνηση».
Στην Κύπρο είδαμε πώς λειτούργησαν κάποιες Μ.Κ.Ο.

την περίοδο 2001-2004, όταν οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί

και οι Τούρκοι, σε συνεργασία με την τότε κυβέρνηση της

Ελλάδας, αλλά και πολιτικούς στη Λευκωσία συνέγρα-

ψαν και προωθούσαν λυσσαλέα το ρατσιστικό και φιλο-

τουρκικό σχέδιο Ανάν. Ήταν την εποχή εκείνη που

Κύπριοι πολιτικοί ή φερόμενοι ως παράγοντες της κυ-

πριακής κοινωνίας έτρεχαν σαν τις μύγες στο μέλι για

να συμμετάσχουν σε αμερικανόπνευστα σεμινάρια, προ-

κειμένου να δασκαλευτούν και να πεισθούν πως για τη

μη λύση του Κυπριακού ευθύνεται η ελληνοκυπριακή

(ε/κ) πλευρά. Για να εμπεδώσουν την πολιτική παράνοια

πως από ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής,

το Κυπριακό μεταλλάχθηκε σε ψυχολογικό ζήτημα ή

ακόμα και ως «κατάλοιπο σοβινισμού και εθνικισμού»
των ε/κ. 

Ήταν τότε που η USAID, μέσω της αμαρτωλής UNOPS,

άνοιγε τον πακτωλό εκατομμυρίων δολαρίων για να χρη-

ματοδοτήσει ΜΚΟ που, σαν έτοιμες από καιρό, διαφήμι-

ζαν το εκτρωματικό σχέδιο Ανάν. Και αντί να δουν οι

επαΐοντες ποιοι και γιατί επώαζαν το αυγό του φιδιού,

κατηγορούσαν τους γνήσιους πατριώτες ε/κ ως τους

«εχθρούς της λύσης». 

Μέχρι και οργάνωση για την ευημερία των γαϊδουριών

είδαμε να εκκολάπτεται και να σέρνει τον χορό υπέρ του

σχεδίου. 

Ο εκκωφαντικός ήχος των αργυρίων, η πλύση εγκεφάλου

στα αμερικανόπνευστα σεμινάρια, τα σούρτα φέρτα σε

ξένες πρεσβείες, προφανώς θα έκρυβαν από το οπτικό

τους πεδίο, τους κινδύνους που περνούσε τότε η μικρή

και ανυπεράσπιστη Κύπρος. Λυσσαλέα η προπαγάνδα

τους. 

Αδυσώπητο το μίσος εναντίον όσων δεν υπέκυπταν στο

ιμπεριαλιστικό φιλοτουρκικό σχέδιο Ανάν. Και σαν αφιο-

νισμένες Ηρωδιάδες έσπευδαν να στηλιτεύσουν, να κτυ-

πήσουν τους διαφωνούντες. Από την άλλη κόρδωναν με

τον τίτλο που τους έδωσαν οι Αμερικανοβρετανοί ως οι

opinion leaders (διαμορφωτές της κοινής γνώμης), που

θα έπειθαν τον κάθε «ξεροκέφαλο» ε/κ να αποδεχθεί την

τελεσίδικη ποινή της πατρίδας του. 

Τα WIKILEAKS τούς κατέγραψαν … 

Χάρη στον ιστότοπο WIKILEAKS (του οποίου ο δημιουρ-

γός διώκεται ακόμη από τους διεθνείς συνωμότες, παρά

την πρόσφατη δικαίωσή του από δικαστήριο της Σουη-

δίας), διαβάσαμε ποιοι εν Κύπρω πολιτικοί κλωθογύριζαν

σε ξένες πρεσβείες και έπαιρναν οδηγίες. Και υπάρχουν

καταγεγραμμένα έγγραφα και τεκμήρια πώς δρούσαν

υπογείως και σε διατεταγμένη για να περάσει το αντικυ-

πριακό σχέδιο Ανάν. 

Ευτυχώς o λαός διαισθάνθηκε τους κινδύνους. Απ’ όλα

τα κομματικά, πολιτικά σχήματα, φούντωσε και συμπα-

ρέσυρε όσους επιβουλεύονταν το μέλλον του. Σήμερα

αυτό το ποτάμι αφουγκράζεται και αναμένει. Ετοιμάζει

την ορμητική πορεία του να γκρεμίσει τα «κάστρα» και

τις εφήμερες «καρέκλες» όσων νομίζουν πως με τεμε-

νάδες υπέρ των Αμερικανοβρετανών, των κάθε Έιντε,

Ντάουνερ και ντε Σόττο, των κάθε Ερντογάν, Τσαβούσο-

γλου και της κάθε μαδημένης αλεπούς στη Γηραιά Αλ-

βιώνα, μπορούν να τον ξεγελάσουν με σχέδια που θα

δένουν πεισθάγκωνα την Κύπρο στο άρμα της Τουρκίας

και του κάθε ιμπεριαλιστή. 

Πού να βρίσκεται, άραγε, σήμερα ο Κόφι Ανάν, ο οποίος

ήθελε να ακυρώσει τα ψηφίσματα 541 και 550, στα οποία
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η παρανόμως ανακηρυχθείσα «ΤΔΒΚ» κατεγράφετο ως

υποτελές μόρφωμα της Τουρκίας; Γυροφέρνει στις Ην.

Πολιτείες αργόσχολος και ξεχασμένος απ’ όλους. Kαι

ποιος εμποδίζει σήμερα την Κυπριακή Δημοκρατία και

τον νόμιμα εκλελεγμένο Πρόεδρό της, να υπενθυμίζει

αυτά τα ψηφίσματα στους επιτελείς των Ην. Εθνών; 

Από ποιους χρηματοδοτούνται οι

ΜΚΟ και πώς ελέγχονται; 

Όταν ο Βλ. Πούτιν κατέθετε το 2012 με τη διαδικασία

του κατεπείγοντος στη Ρωσική Δούμα νομοσχέδιο για

τις ΜΚΟ, τα ελεγχόμενα Μ.Μ.Ε από τις κλειστές λέσχες,

τους κάθε Ροκφέλερ και Τζορτζ Σόρος έσπευδαν να τον

κατηγορήσουν πως θέλει να θέσει υπό τον έλεγχό του

«ανεξάρτητες οργανώσεις» και ότι κατηγορεί συλλή-

βδην ως «ξένους πράκτορες» τα μέλη των Μη Κυβερνη-

τικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. 

Ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ

τόνιζε με έμφαση πως «η οικονομική στήριξη των ΗΠΑ
προς ρωσικές ΜΚΟ είναι αγκάθι στις σχέσεις μεταξύ Μό-
σχας και Ουάσινγκτον». Σημείωνε ακόμα πως: «Οι δρα-
στηριότητες αυτές πήραν μια τέτοια έκταση που
καθίστανται πρόβλημα για τις σχέσεις μας. Ανησυχούμε
πραγματικά για το γεγονός ότι από την πλευρά της Ουά-
σινγκτον χρηματοδοτούνται ορισμένες οργανώσεις και
κινήματα στη Ρωσία».
Οι οργανώσεις «υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων» καταδίκασαν αυτόν τον νόμο, ο οποίος χαρακτη-

ρίσθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία “τελευταίο κεφάλαιο
στην άνευ προηγουμένου καταστολή των μη κυβερνητι-
κών οργανώσεων”. Tο περιβόητο Παρατηρητήριο Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων (HRW), επίσης μη κυβερνητική

οργάνωση, ισχυριζόταν ότι: “Στόχος του νέου νόμου
είναι στην πραγματικότητα οι ρωσικές οργανώσεις,
καθώς τις αποκόπτει από τους διεθνείς εταίρους τους”. 
O Βλ. Πούτιν, παρά τις επικρίσεις των ξένων και ελεγχό-

μενων οργανώσεων, ενέκρινε τον νόμο, ενώ τον Απρίλη

του 2014 ζήτησε από τη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας

FSB να διασφαλίσει ότι η Ρωσία δεν θα ακολουθήσει το

«παράδειγμα» της Ουκρανίας, επιτρέποντας στη Δύση

να χρησιμοποιήσει Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στη

χώρα για «καταστροφικούς» σκοπούς. 

«Πρέπει να κάνουμε σαφώς τον διαχωρισμό μεταξύ της

νόμιμης δραστηριότητας της αντιπολίτευσης, όπως συμ-
βαίνει σε κάθε δημοκρατική χώρα, και στον εξτρεμισμό,
ο οποίος οικοδομείται στηριζόμενος στο μίσος, υποκι-
νώντας τον εθνικό και τον διεθνή διχασμό και αψηφών-
τας τον νόμο και το Σύνταγμα», σημείωνε ο Πούτιν σε

συνάντηση που είχε με τους επικεφαλής της FSB. «Πρέ-
πει να μπορούμε να διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα
στους πολιτισμένους αντιτιθέμενους στις Αρχές και στην
εξυπηρέτηση ξένων εθνικών συμφερόντων που βλά-
πτουν τη χώρα μας» τόνιζε, παραπέμποντας στις μεγά-

λες διαδηλώσεις τον χειμώνα του 2012-2013, οι οποίες

ήταν δημιούργημα οργανώσεων που χρηματοδοτούνταν

από το εξωτερικό.

Eπιβάλλεται ο έλεγχός τους 

ΜΚΟ σε Κύπρο και Ελλάδα λυμαίνονται κονδύλια για τα

οποία ουδείς γνωρίζει από πού προέρχονται. Εκατοντάδες

ΜΚΟ στην Ελλάδα μπήκαν επικεφαλής της διακίνησης προ-

σφύγων πνίγοντας κυριολεκτικά την Ελλάδα από πρόσφυ-

γες που κατευθύνονταν από τα παράλια της Τουρκίας. Δεν

είναι άλλωστε τυχαίο που τον Νοέμβρη του 2015 το TRIB-

UNE αποκάλυπτε ότι στη Λέσβο δρούσε μια ισλαμιστική αν-

θρωπιστική οργάνωση, η One Nation, της οποίας τα μέλη

είναι σκληροί ισλαμιστές.

Στις 29 Νοεμβρίου στάλθηκε η πληροφορία μέσω Twitter

ότι η ρωσική Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε τις αποθήκες

της One Nation στο χωριό Αλ Ντάνα στην επαρχία Ιντλίμπ

της βορειοδυτικής Συρίας, περιοχή που ελέγχεται από την

Αλ Κάιντα και τις τουρκόφιλες τζιχαντιστικές συμμορίες.

Οι όπου γης χρηματοδοτούμενες και ελεγχόμενες Μ.Κ.Ο

από κλειστές λέσχες έσπευσαν να κατηγορήσουν τη

Ρωσία, αλλά όχι αυτούς που κρύβονταν πίσω από την «One

Nation». 

Oι θεσμοί στην Κύπρο φαίνεται να αντιμετωπίζουν με μιαν

απαράδεκτη ανοχή τη δράση ΜΚΟ και υπάρχει απροθυμία

να ασχοληθούν με το «πόθεν έσχες» τους. Αλήθεια, με

ποια χρήματα λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πόσο ανεξάρ-

τητες είναι;

* Πρώην αρχισυντάκτρια της ΧΑΡΑΥΓΗΣ, εκφραστικού ορ-

γάνου του ΑΚΕΛ. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στη ΣΗΜΕΡΙΝΗ

της Κύπρου

Πηγή: http://mignatiou.com/2017/08/otan-i-siopi-ginete-ergalio-chira-

gogisis-ke-elegchou-alithia-me-pianon-ta-chrimata-litourgoun-i-mko/

Xορηγίες ιδιωτικών 

εταιριών στα σχολεία

Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής

Ομάδας του ΚΚΕ

Με το πρόγραμμα "Το Σχολείο που Θέλεις" η ιδιωτική

εταιρία "Coca Cola 3Ε", την ώρα που απολύει εκατοντά-

δες εργαζόμενους, μεταφέροντας τις εγκαταστάσεις

της, αναλαμβάνει να "σουλουπώσει" τα σχολεία που βρί-

σκονται σε τραγική κατάσταση λόγω της πολιτικής υπο-

χρηματοδότησης που ακολουθούν πιστά τόσο η

συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όσο και οι προηγούμενες

κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα αυτό έθεσε με ερώ-

τησή του προς την Ευρ. Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του

ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπουλος, τονίζοντας την ανάγκη

κρατικής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των οξυ-

μένων προβλημάτων στα σχολεία.

Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ αναφέρονται

μεταξύ άλλων:  

«Οι επιχειρηματικοί όμιλοι εμφανιζόμενοι με το μανδύα
του "ευεργέτη χορηγού" βρίσκουν το έδαφος για να "ει-
σβάλουν" στα σχολεία υλοποιώντας την πολιτική της ΕΕ,
των αστικών κυβερνήσεων και των τοπικών διοικήσεων
για σύνδεση των σχολείων με τις επιχειρήσεις, όχι μόνο
για τη διαφήμισή τους, αλλά και για τη διαμόρφωση του
λεγόμενου "σχολείου της αγοράς", με προγράμματα
σπουδών που θα εξυπηρετούν τα κέρδη τους».

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Ευρ. Επιτροπή:

- Για ποιο λόγο τα κονδύλια από τα προγράμματα χρημα-

τοδότησης της Ε.Ε. μαζί με εθνικούς πόρους, όλα χρή-

ματα του λαού, δεν κατευθύνονται άμεσα στην

αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων που υπάρ-

χουν στα σχολεία για τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό της

κτιριακής - υλικοτεχνικής υποδομής τους, της αντισεισμι-

κής θωράκισής τους, με αποτέλεσμα να επωφελούνται

επιχειρηματικοί όμιλοι διεξάγοντας τις διαφημιστικές

τους καμπάνιες εντυπώσεων, ενώ οξύνονται και πολλα-

πλασιάζονται τα εκρηκτικά προβλήματα στα σχολεία οδη-

γώντας σε αδιέξοδο, γονείς, μαθητές εκπαιδευτικούς;».

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ  

Η Κυβέρνηση αποδυνάμωσε την Ελληνική

Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς χάριν της

Fraport, επισήμανε ο Πρόεδρος του Κόμμα-

τος «Ελλάδα-ο άλλος-δρόμος», Ευρωβου-

λευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς, σε

συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεο-

πτικό σταθμό ΕΝΑ TV στις 21/8/2017.

«Πριν την έξαρση των πυρκαγιών είχα κα-
ταγγείλει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία της
χώρας έχει αποδυναμωθεί, προς χάριν της

Fraport», είπε  και συνέχισε ότι παραχωρή-

θηκαν «στην Fraport 400 περίπου πυροσβέ-
στες για ενδεχόμενη πυρκαγιά στα
περιφερειακά αεροδρόμια. Αναφέρω ως
παράδειγμα τη Σάμο όπου από τους 80 πυ-
ροσβέστες που διαθέτει το νησί οι 37 είναι
δεσμευμένοι από την Fraport. Για ένα αερο-
δρόμιο σαν αυτό της Σάμου στο οποίο γί-
νονται δεν γίνονται δέκα προσγειώσεις την
ημέρα.

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: «Η Κυβέρ-
νηση όμως δεν το αποκαλύπτει, απεναντίας
προσπαθεί, με κάθε τρόπο, να κρύψει ότι η
βασική αιτία έλλειψης στελεχιακού δυναμι-
κού της Πυροσβεστικής μας Υπηρεσίας
οφείλεται στο γεγονός ότι 400 Πυροσβέ-
στες βρίσκονται σε 14 αεροδρόμια.

Εμείς από νωρίς και προπαντός, πριν την
έξαρση των πυρκαγιών καταγγείλαμε το γε-
γονός και κάναμε την κριτική μας. 
την ώρα, μάλιστα, που υπάρχουν κονδύλια
της ΕΕ για την αποζημίωση για τα οποία
δεν μιλάει ούτε η ΝΔ, ούτε κανένα κόμμα
της αντιπολίτευσης, ενώ η Κυβέρνηση πε-
τάει την μπάλα στην εξέδρα». 

Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε: «...για την
αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκα-
γιές στην ΕΕ εδώ και ένα μήνα, υπάρχει μια
διαφορετική νομοθεσία σε ισχύ. Ψηφίσαμε
στις 13 Ιουνίου την αλλαγή του Κανονισμού
και επιτρέπεται κάθε χώρα να δώσει το 5%
των δαπανών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης για να αποκατα-
σταθούν οι ζημιές, από φυσικές καταστρο-
φές. Το ποσό που αντιστοιχεί στην Ελλάδα
είναι 750 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα
αυτά είναι δεσμευμένα για την Ελλάδα,
είναι στη διάθεση της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα ανα-
δρομικής αποκατάστασης των ζημιών από
το 2014 και μετά». 

Η Κυβέρνηση αποδυνάμωσε την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία προς χάριν της  Fraport
καταγγέλει ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΥΑ.ΤΗΛ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του
Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» (Κωδ.
ΜIS [ΟΠΣ] 5003824, επιλέξιμη Δη-
μόσια Δαπάνη 1.000.000.00 €,
αριθ. ενάρ. έργου 2017ΕΠ08510060)
ΠΡΟΥΠ.  1.000.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Αρ. Πρωτ. 2605

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟ-
ΧΕΤΕΥΣΗΣ –ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ) ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
προκηρύσσει  
2. ανοικτό διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ
ΟΡΙΑ»
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου είναι 1.000.000,00 Ευρώ
και αναλύεται ως ακολούθως:
―――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 706.248,14
ΓΕ & ΕΟ 18% 127.124,67
ΣΥΝΟΛΟΝ 833.372,81
Απρόβλεπτα 15% 125.005,92
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 958.378,73
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 20.000,00
Άθροισμα 978.378,73
Αναθεώρηση 21.621,27
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000,00
―――――――――――――――
4. Ο προϋπολογισμός του έργου εν-
τάσσεται στην κατηγορία Υδραυλι-
κών έργων ή Η/Μ έργων, με
προϋπολογισμό 978.378,73 ΕΥΡΩ
(συνολική δαπάνη χωρίς αναθεώ-
ρηση και ΦΠΑ). Κωδικός CPV:
45240000-1 «Κατασκευαστικές εργα-
σίες για υδραυλικά έργα».
5. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι
η περιοχή του της Ποσειδωνίας,
Πασσά  και Ανω Όρια Λαυρίου του
Δήμου Λαυρεωτικής, Ν. Αττικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρα-
λάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-
γωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στο
Λαύριο, μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου,
ημέρα Τετάρτη. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε-
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β’.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22920-
22109, FAX επικοινωνίας 22920-
26512, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Κα  Ι. Ορφανίδου, Διευ-
θύντρια Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19
Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 με το σύστημα υποβολής προ-
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης του άρθρου 95  παράγρα-
φος 2.α. του Ν. 4412/2016, «Δημό-
σιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», καθώς και με τους

όρους του τεύχους της αναλυτικής
διακήρυξης.
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει
ιδιοχείρως από τον νόμιμο εκπρό-
σωπο, κατά τα λοιπά όσον αφορά
στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα
ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή
αναγράφεται στην αναλυτική διακή-
ρυξη.
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤ-
ΤΙΚΗ 2014 – 2020» (Κωδ. ΜIS [ΟΠΣ]
5003824, επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη
1.000.000.00 €, αριθ. ενάρ. έργου
2017ΕΠ08510060).
7.   Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  
α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονω-
μένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμέ-
νοι στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις κα-
τηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι :
στην 2η τάξη και άνω με έδρα οπου-
δήποτε στην Ελλάδα στην κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ ΕΡΓΩΝ.
β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερ-
χόμενοι από κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ-
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κα-
τηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ έργων του Ελ-
ληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούν-
ται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει,
την τελευταία πενταετία παρόμοια
ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δη-
μοπρατούμενο.
δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη 2η και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή Η/Μ,
με τις προϋποθέσεις του άρθρου 76
του Ν. 4412/16 (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα
συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα
μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για την συμμετοχή εργολη-
πτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι-
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων
Έργων.
Σε περίπτωση κατακύρωσης του δια-
γωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών
εταιριών, αυτές για την υπογραφή
του συμφωνητικού, θα  πρέπει να πε-
ριληφθούν με την μορφή κοινοπρα-
ξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο
σύμφωνα με την νομοθεσία και συγ-
κεκριμένα με το Ν. 4412/16.
8.   Για  τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό και την υποβολή προσφοράς,
πρέπει να κατατεθούν από κάθε δια-
γωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές
του ΕΤΑΑ (ΤΜΕΔΕ) ή Τραπεζών που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της
ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανι-
σμού Εμπορίου, συνοδευόμενες από
την μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα ύψους 20.000,00 Ευρώ οι

οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέ-
τουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως
στο Ν. 4412/16. Η ως άνω εγγυητική
επιτρέπεται να έχει προθεσμία
ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρό-
τερη των επτά (7) μηνών από την
ημέρα του διαγωνισμού.
9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής
προσφοράς, ορίζεται σε έξι (6) μήνες
από την ημερομηνία κατάθεσή της.
10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ΔΕΚΑ (10)   μήνες.
11. Προβλέπεται η δυνατότητα χορή-
γησης προκαταβολής σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με
το Ν. 4412/16 και του άρθρου 4 παρ.
1 του Ν. 4156/2013. Η Δημοσίευση θα
γίνει στο ΚΗΜΔΗΣ σε 3 εφημερίδες
και σε ΦΕΚ.
12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονο-
μικής Προσφοράς, το οποίο θα συμ-
πληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την
προσφορά τους, καθώς και τα συμβα-
τικά τεύχη δημοπράτησης που ανα-
φέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με
στοιχεία 2,3,4,5,6, και 7 της αναλυτι-
κής διακήρυξης διατίθενται από την
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στο Λαύ-
ριο, Τ.Κ 195 00, ΤΗΛ. 22920-22109.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πά-
ρουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και
έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν
από την ημερομηνία διεξαγωγής της
Δημοπρασίας, από τα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής καταβάλ-
λοντας τα έξοδα αναπαραγωγής
τους με πραγματικά στοιχεία κό-
στους (20 ευρώ).
Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση
των υπόλοιπων στοιχείων και των
υπαρχουσών μελετών, ερευνών κτλ.,
στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρε-
ωτικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν
να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα
τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρα-
λάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία
της δημοπρασίας που διατίθενται,
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβά-
σει στην ανωτέρω Υπηρεσία, πέραν
της αναφερομένης στην παράγραφο
12 δαπάνης και τη δαπάνη για την τα-
χυδρομική αποστολή στον ενδιαφε-
ρόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα
τεύχη δημοπράτησης, μέσω των Ελ-
ληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύ-
τερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής
που διαθέτουν, χωρίς να φέρει ευ-
θύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον
ενδιαφερόμενο.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι εν-
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές
εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας
– δεμάτων κ.λ.π, η Υπηρεσία παραδί-
δει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη δη-
μοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη
για την έγκαιρη άφιξή τους στον εν-
διαφερόμενο.
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
14. Περισσότερες πληροφορίες
καθώς και τα απαραίτητα έντυπα θα
δίνονται καθημερινά στα γραφεία
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
τηλέφωνο 22920 22109.

ΛΑΥΡΙΟ, 21 / 08 / 2017
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. 

Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ατ-

τικής, κατά τη διενέργεια ελέγχων και σε συ-

νεργασία με τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά –

Τμήμα Α΄, διαπίστωσε ότι το προϊόν με την

εμπορική ονομασία «Altura sea food σκουμ-

πρί σε σάλτσα τομάτας», καθαρού βάρους

425g, με ημερομηνία παραγωγής 12/11/2016

και ημερομηνία λήξης 12/11/2019, προϊόν

Ταϋλάνδης, με αριθμό παρτίδας CHMB, το

οποίο παράγεται και συσκευάζεται για την

εταιρεία VITA – Μ.Δ. ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E.,

που εδρεύει στη Ν. Μαγνησία, περιείχε τη βιο-

τοξίνη ισταμίνη, σε τιμή που υπερέβαινε το

ανώτατο όριο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση /

απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης

παρτίδας του προϊόντος από την αγορά και

βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, να μην το κατα-

ναλώσουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   /   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ /  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 15234
Πληροφ.:  Δημητριάδου Κυριακή, Τηλέφωνο     : 213-20 23 893, k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,  22/08/2017   /    Αρ. Πρωτ.:27286 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  • ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  • ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  • ΣΤΗN ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :  • ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΟΔΑΔΑ Α & Γ)
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που αφορά τις ομάδες
Α: “Προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μνήμες, κ.λπ.)” και Γ: “Άδεια χρήσης πα-
κέτου λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης” με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής  (Α.Μ. 106/2016).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 64.370,00€
CPV: 30233180-6, 38652100-1, 30000000-9, 32342412-3, 32423000-4 & 48514000-4
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 04/09/2017 και ώρα 08:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών στο σύστημα :  19/09/2017  και  ώρα   15:00μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26/09/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές  για το σύνολο μίας ή και περισσότερων
ομάδων (Α & Γ) των υπό προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής
σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ 50.911,29 1.018,23 Χίλια δέκα οχτώ ευρώ και 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) είκοσι τρία λεπτά

ΟΜΑΔΑ Γ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.000,00 20,00 Είκοσι ευρώ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Γ 51.911,29 1.038,23 Χίλια τριάντα οχτώ ευρώ 
και είκοσι τρία λεπτά

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη  για την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η διακήρυξη διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.halandri.gr στη διαδρομή:
εφημερίδα της υπηρεσίας → Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ», «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙ-
ΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και «ΕΒΔΟΜΗ».
Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   /   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   /  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   /   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες:  Δημητριάδου Κυριακή,  Τηλέφωνo: 213-20 23 893, Fax : 213-20 23 846,   k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,  23/08/2017

Αρ. Πρωτ.: 27445 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ • ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  • ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  • ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :   • ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝ-
ΔΡΥΛΛΙΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ, πολυετούς διάρκειας (ο.ε. 2017 & 2018)
προϋπολογισμού 165.971,35 €
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝ-
ΔΡΥΛΛΙΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ, πολυετούς διάρκειας με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  (Α.Μ. 20/2017).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 165.971,35 €.
CPV: 03451000-6, 14212400-4, 09112200-9, 34928210-3, 24440000-0, 24452000-7, 24450000-3 & 43323000-3
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 04/09/2017 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο σύστημα :   19/09/2017 και ώρα 15:00μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26/09/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές  για το σύνολο μίας ή και περισσό-
τερων ομάδων (Α, Β, Γ, Δ & Ε) των υπό προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική
επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α «Προμήθεια φυτών 70.750,50 707,50€ Επτακόσια επτά ευρώ
και δενδρυλλίων» και πενήντα λεπτά

ΟΜΑΔΑ Β «Προμήθεια κηπευτικού χώματος 7.842,50 78,42€ Εβδομήντα οχτώ ευρώ 
και βελτιωτικών εδάφους» και σαράντα δύο λεπτά

ΟΜΑΔΑ Γ: «Προμήθεια πασσάλων» 2.800,00 28,00€ Είκοσι οχτώ ευρώ

ΟΜΑΔΑ Δ: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού 2.445,00 24,45€ Είκοσι τέσσερα ευρώ και 
υλικού και λιπασμάτων» σαράντα πέντε λεπτά

ΟΜΑΔΑ Ε: «Προμήθεια υλικών 56.286,57 562,86€ Πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ
αυτόματου ποτίσματος» και ογδόντα έξι λεπτά

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ+Ε 140.124,57 1.401,24€ Χίλια τετρακόσια ένα ευρώ 
και είκοσι τέσσερα λεπτά

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη  για την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η διακήρυξη διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.halandri.gr στη δια-
δρομή: εφημερίδα της υπηρεσίας → Προκηρύξεις Διαγωνισμών. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το
διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ», «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗ-
ΡΙΑΣΜΩΝ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και «ΕΒΔΟΜΗ». Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Αποσύρεται από τον ΕΦΕΤ το «Altura sea

food σκουμπρί σε σάλτσα τομάτας»
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Τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών, προ-

ωθούν σχέδιο για ανασφάλιστα οχήματα που βρί-

σκονται πολύ καιρό ακινητοποιημένα. Στο μέτρο

περιλαμβάνονται, περισσότερα από 300.000 παλιά

οχήματα, με ημερομηνία κυκλοφορίας πριν από την

4η Μαρτίου του 2004, τα οποία μπορούν να απαλλα-

γούν μόνο με μια δήλωση. Το κόστος της δήλωσης

θα είναι 20 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης που θέλει να διαγράψει το όχημά του,

θα δηλώνει με αίτησή του ότι το όχημα δεν  κυκλο-

φορεί πλέον για Χ λόγο (καταστροφή, αχρηστία,

κλοπή κ.λπ.).

Η δήλωση υποβάλλεται στην υπηρεσία Μεταφορών

και Επικοινωνιών της περιφέρειας που ανήκει το

όχημα.

Με τη δήλωση, υποβάλλονται η άδεια κυκλοφορίας

του οχήματος και οι πινακίδες του.

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης θα πληρώσει πρό-

στιμο 1500 ευρώ.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΡΩΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΣΤΥ-

ΛΙΑΝΗΣ, το γένος ΚΑΡΑΒΑ, που γεννήθηκε στο Χο-

λαργό Αττικής και κατοικεί στον Αγ. Παιραιά και η

ΜΑΡΙΑ ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της ΔΕ-

ΣΠΟΙΝΑΣ το γένος ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ που γεννήθηκε

στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στoν Πειραιά θα τε-

λέσουν το γάμο τους  στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θε-

οτόκου στο Κίτσι.

Ο ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΚΕΛΛΝΕΡ του ΓΚΙΟΥΝΤΕΡ ΚΑΡΛ και

της ΜΑΡΙΑΝΝΕ ΕΛΙΣΑΜΠΕΘ, το γένος ΧΕΡΡΝ-

ΤΟΥΜ, που γεννήθηκε στη Ρεχάου Γερμανίας και κα-

τοικεί στη Βούλα Αττικής  και η  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΔΑΜ του

ΑΓΓΕΛΗ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το γένος Τσαμπού που

γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στo Αι-

γάλεω Αττικής, πρόκειται να τελέσουν το γάμο τους

στη Βούλα Αττικής.

ΓΑΜΟΙΑπαλλαγή τελών για ανασφάλιστα οχήματα

Το σκάνδαλο που ξέσπασε παραμονές

της Παναγίας με τα μολυσμένα αυγά

σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊ-

κής Ενωσης, κρούει για άλλη μια φορά

τον κίνδυνο της διατροφικής αλυσί-

δας, που στο όνομα του υπερκέρδους,

οι παραγωγοί δεν διστάζουν να δηλη-

τηριάζουν τον άνθρωπο με το ...κουτα-

λάκι.

Το fipronil που βρέθηκε σε δεκάδες

εκατομμύρια αυγά είναι εντομοκτόνο,

παρασιτοκτόνο το οποίο αναμιγνύε-

ται με το "Dega 16", που είναι καθα-

ριστικό και απολυμαντικό και

χρησιμοποιείται εκτενώς σε πτηνο-

τροφικές μονάδες, που πέρασε μέσα

από τις κότες... στα αυγά!

Στην ΕΕ εμπλέκονται δεκαπέντε

χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το

Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γερμανία, η

Γαλλία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασί-

λειο, η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία,

το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Ρου-

μανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η

Δανία, (η Ελβετία, το Χονγκ Κονγκ),

που έχουν πληγεί, διευκρίνισε ο εκ-

πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των

δημοσιογράφων. 

Η Ελλάδα δεν είναι μέσα.

Μονάδες εκτροφής παραμένουν απο-

κλεισμένες σε τέσσερις χώρες όπου

«έχει επιβεβαιωθεί η παράνομη χρήση
του παρασιτοκτόνου fipronil: στο Βέλ-

γιο και η Ολλανδία από όπου ξεκίνησε
η κρίση, καθώς και στη Γερμανία και τη
Γαλλία.
Οι υπόλοιπες χώρες της λίστας “εισή-
γαγαν προϊόντα από τις τέσσερις
αυτές χώρες”», πρόσθεσε ο εκπρόσω-

πος.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συγκα-

λέσει σύσκεψη των ενδιαφερομένων

χωρών για την «άντληση διδαγμάτων»

από την κρίση, στις 26 Σεπτεμβρίου.

Καθησυχάζουν οι Γάλλοι!!

Η Υπηρεσία Ασφάλειας των Τροφίμων

της Γαλλίας (Anses) χαρακτηρίζει

«πολύ χαμηλό» τον κίνδυνο για την

υγεία σε περίπτωση κατανάλωσης

αυγών μολυσμένων με το παρασιτο-

κτόνο fipronil, «δεδομένων των συγ-
κεντρώσεων που έχουν διαπιστωθεί
μέχρι σήμερα στα μολυσμένα προ-
ϊόντα».
Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγ-

κεντρωθεί κατά τις «εθνικές μελέτες
κατανάλωσης τροφίμων», η Anses

εκτιμά ότι «η μέγιστη ποσότητα που

μπορεί να καταναλωθεί ποικίλλει από

ένα αυγό (για παιδί 1-3 ετών) μέχρι

δέκα αυγά ημερησίως (για έναν ενή-

λικα), χωρίς να υπάρξει έκθεση σε ση-

μαντικό κίνδυνο, σύμφωνα με

ανακοίνωση.

Η εκτίμηση αυτή έγινε με βάση την μέ-

γιστη συγκέντρωση fipronil που έχει

διαπιστωθεί μέχρι στιγμής στην Ευ-

ρώπη (1,2 mg ανά κιλό αυγού)», διευ-

κρινίζεται από την υπηρεσία,

επιβεβαιώνοντας τα καθησυχαστικά

αποτελέσματα στα οποία είχε φθάσει

μελέτη που πραγματοποιήθηκε από

την υπηρεσία το 2005.

Τι ακριβώς όμως είναι το fipronil;

Το Fipronil είναι εξαιρετικά τοξικό

παρασιτοκτόνο που χρησιμοποιείται

για την προστασία των καλλιεργειών

καθώς και στην κτηνιατρική για να

σκοτώσει τους ψύλλους, τις ψείρες,

τα κρότωνες, τα κατσαρίδες και τα

ακάρεα.
σ.σ. Δηλαδή το πρόβλημα υπάρχει από

το 2005 και απλά δεν το γνωρίζουμε!!!

Τώρα όλα αυτά που μας αναμασάνε οι

ανευθυνοϋπεύθυνοι ότι άμα τρως λίγο

εντομοκτόνο δεν σε πειράζει. Πρέπει

να καταναλώσεις πολλά αυγά για να

την πάθεις, είναι για τους αφελείς. Κα-

θημερινά διαπιστώνεται ότι το “χ” προ-

ϊόν που περιέχει την “χ1” ουσία και

δεν ενοχλούσε έχει προκαλέσει πολ-

λές αρρώστιες και θανάτους.

Για Συγχαρητήρια, Γάμους, 

Κηδείες, Ευχαριστήρια, Συλλυπητήρια

Επικοινωνήστε

210 6030.655, 210 8959.004

press@ebdomi.com

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 6977729300

Mολυσμένα -με εντομοκτόνο - αυγά κυκλοφορούν στην Ε.Ε.

ENOIKIAZETAI
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΣΤΟΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ, Παλιά Αρχοντική Γωνιακή Μο-

νοκατοικία 150m2 με Υπόγειο 90m2 και Μεγάλη

Αυλή ιδανική για Παιδικό Σταθμό, Καφέ, Εστιατόριο,

Πολυιατρείο, Φυσικοθεραπευτήριο, Υπηρεσίες κλπ.

Τηλέφωνο 6947307111, 210 3222007

ENOIKIAZETAI 
Γκαρσονιέρα στη Γλυφάδα, 40 τ.μ., ισόγεια, γω-

νιακή, 1 υπνοδωμάτιο, μπάνιο, επιπλωμένη, κεντρική

θέρμανση, κλιματισμός, κήπος, ελεύθερη, ανακαινι-

σμένη, έμπροσθεν στάσης Λεωφορείου, δίπλα σε

καταστήματα, με κουζίνα & πλυντήριο, διαθέσιμη

από 10/7/2017, τιμή 250€. 

Επικοινωνία ώρες 09:00-21:00, Τηλ.: 210 8945718

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΡΙΕΣ βοηθοί ή πρακτικοί για πλήρη απα-

σχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Άκτιος

Οδηγός" στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση,  ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές επαγγελ-

ματικής εξέλιξης.  e- mail: jobs@aktios.gr"

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
προς ENOIKIAΣΗ διαμέρισμα τριάρι στις περιοχές,

Βούλα, Καβούρι, Βουλιαγμένη, Βάρη. Προσφέρουν

500 ευρώ ενοίκιο. Τηλ. 6937545834

ZHTOYNTAI ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Σχολείο Ιδιωτικό Νοτίων Προαστίων ζητά καθηγη-

τές ειδικότητας ΠΕ 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 4809, ΤΚ 19400 ΚΟ-

ΡΩΠΙ

ZHTOYNTAI ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
«Ιδιωτικό σχολείο Νοτίων Προαστίων αναζητά Κα-

θηγητή Οικιακής Οικονομίας για συνεργασία. Πα-

ρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας. 

Τ.Κ. 19400, Τ.Θ. 4935».

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /

Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση 

• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. 

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις

8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. 

Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.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
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. . . γ ια την υγειά μας

Το κοιλιακό φούσκωμα είναι μια αίσθηση διόγκωσης της

κοιλιάς. Οφείλεται κυρίως σε διαταραχή της φυσιολογικής

κινητικότητας δημιουργώντας αυξημένα αέρια.

Ο αέρας στο έντερο είναι ένα μείγμα από διαφορετικά συ-

στατικά που μπορεί να δημιουργούνται από αυξημένη κα-

τάποση αέρα, αυξημένη παραγωγή η μειωμένη

απορρόφηση εξαιτίας απόφραξης. Αυξημένα αέρια δημι-

ουργούν φούσκωμα όπως επίσης άλλα συμπτώματα όπως

αυξημένη αποβολή αερίων από τον πρωκτό η ερυγές.

Εάν η κοιλιά είναι ορατά διογκωμένη σε συνδυασμό με

φούσκωμα είναι πιο πιθανό ότι υπάρχει κάποια οργανική

νόσος παρά λειτουργική που δημιουργεί τα συμπτώματα.

Το φούσκωμα συσχετίζεται συχνά με κοιλιακό πόνο που

μπορεί να ανακουφίζεται με την αποβολή αερίων η κοπρά-

νων.

Συχνές αιτίες του κοιλιακού φουσκώματος;
Το κοιλιακό φούσκωμα μπορεί να είναι εκδήλωση πολλών

διαταραχών, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι σο-

βαρές και είναι αποτέλεσμα διαταραχής της γαστρεντερι-

κής λειτουργίας. 

Παραδείγματα:

• Δίαιτα
To σώμα μας κάνει πολύ καιρό να διασπάσει και να αποβάλ-

λει το λίπος από το σώμα. Πολύ λίπος στη δίαιτα προκαλεί

επεισόδια φουσκωμάτων. Άλλα τρόφιμα προκαλούν φού-

σκωμα εξαιτίας αυξημένης παραγωγής αερίων. Αυτά τα

τρόφιμα είναι το κουνουπίδι τα λάχανα τα φασόλια και οι

ωμές σαλάτες.

• Σύνδρομο δυσαπορρόφησης
Μια σειρά από διαταραχές υπάρχουν όταν το σώμα δεν

μπορεί να διασπάσει και να απορροφήσει μερικά συστατικά

των τροφών. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα συστατικά που

παραμένουν παραπάνω παράγουν αέρια εξαιτίας μερικών

χημικών αντιδράσεων ή εξαιτίας των καλών μικροβίων στο

παχύ που προσπαθούν σκληρά για τη διάσπαση αυτών των

συστατικών.

• Κατάποση αέρα: Εάν καταπίνεται μεγάλες ποσότητες

αέρα το έντερο σας έχει πρόβλημα απορρόφησης ή απο-

βολής του από το σώμα σας αρκετά γρήγορα. Αυτό σημαί-

νει ότι μένει στο σώμα σας και δημιουργεί το αίσθημα του

φουσκωμάτων. Άγχος ή νευρικότητα, γρήγορο φαγητό,

αναψυκτικά, κατάποση με καλαμάκι ή μάσημα μαστίχας

προκαλούν αυξημένη κατάποση αέρα.

• Ευερέθιστο έντερο: Είναι μια συνηθισμένη διαταραχή

που οι ασθενείς έχουν επεισόδια εναλλαγής δυσκοιλιότη-

τας και διάρροιας. Κοιλιακό φούσκωμα είναι ένα από τα χα-

ρακτηριστικά συμπτώματα της διάγνωσης.

• Μερική απόφραξη εντέρου Μια απόφραξη σε κάποιο ση-

μείο του εντέρου εμποδίζει τη μεταφορά τροφής και μπορεί

να οδηγήσει σε φούσκωμα

• Δυσκοιλιότητα: Χαρακτηρίζεται με μείωση της συχνότη-

τας των κενώσεων και μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα

• Έμμηνη ρύση: Το φούσκωμα είναι συχνό σε γυναίκες

στην περίοδο της έμμηνης ρύσης η είναι μέρος του προεμ-

μηνηρισιακού συνδρόμου.

• Άλλα αίτια
Πολύ σπάνια, το φούσκωμ;a σας μπορεί να οφείλεται σε

πολύ πιο σοβαρή νόσο έτσι είναι αναγκαίο να μιλήσετε τα

συμπτώματ;a σας με το γιατρό. Οι παρακάτω καταστάσεις

είναι λιγότερο συχνές αλλά δεν μπορεί να αγνοούνται:

• Ασκίτης: Μερικές φορές μπορεί να αισθάνεστε φουσκω-

μένος εξαιτίας συλλογής υγρού μέσα στην κοιλιά που ονο-

μάζεται ασκίτης. Αυτό είναι αποτέλεσμα ηπατικής νόσου.

• Oγκοι: Πολύ σπάνια μπορεί να αισθάνεστε φουσκωμένα

εξαιτίας ενός όγκου στην κοιλιά όπως παγκρέατος, ήπατος,

ωοθηκών ή αλλού. Η παρουσία μάζας ή διόγκωσης πρέπει

να σας τραβήξει την προσοχή για την πιθανότητα όγκου.

• Λοίμωξη: Μερικές παρασιτικές λοιμώξεις προκαλούν

ανώμαλες διατάσεις του παχέος) μεγάκολο που σχετίζεται

με την αίσθηση του φουσκώματος. 

Έλεγχος της κοιλιακής διάτασης: Εάν έχετε κοιλιακή διά-

ταση είναι σημαντικό να σας δει γιατρός για να αποκλείσει

οτι δε υπάρχει κάτι σοβαρό. Ειδικότερα εάν υπάρχει διάρ-

ροια, δυσκοιλιότητα, απώλεια βάρους ή αιμορραγία από

οπουδήποτε στο πεπτικό, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα

ότι κάτι σοβαρό, παρά λειτουργικό πρόβλημα υπάρχει.

Ποιες τροφές προκαλούν αέρια; 
Πολλές τροφές που περιέχουν υδατάνθρακες μπορεί να

προκαλέσουν αέρια. Τα λιπαρά και οι πρωτεΐνες προκαλούν

λίγα αέρια.

Ενδεικτικές τροφές που μπορεί να προκαλέσουν

αέρια:
• φασόλια  • λαχανικά, όπως το μπρόκολο, το λάχανο, το

λαχανάκι Βρυξελλών, τα κρεμμύδια, οι αγκινάρες και τα

σπαράγγια   • τα φρούτα, όπως τα αχλάδια, τα μήλα και τα

ροδάκινα  • τα ολικής αλέσεως, όπως το σιτάρι ολικής αλέ-

σεως και το πίτουρο  • τα ηδύποτα και τα φρουτοποτά

• το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το τυρί και

το παγωτό, και οι συσκευασμένες τροφές που περιέχουν

λακτόζη, όπως είναι το ψωμί, τα δημητριακά, και το dressing

της σαλάτας  • οι τροφές που περιέχουν σορβιτόλη, όπως

είναι οι διαιτητικές τροφές και τα άνευ ζάχαρης γλυκά και

τσίχλες 

Διατροφή
Οι γιατροί μπορεί να συστήσουν στους ασθενείς να κατα-

ναλώνουν λιγότερες τροφές που προκαλούν αέρια. Αυτό,

όμως, για κάποιους ανθρώπους μπορεί να σημαίνει τον

αποκλεισμό υγιεινών τροφών, όπως είναι τα φρούτα και τα

λαχανικά, τα προϊόντα ολικής αλέσεως και τα γαλακτοκο-

μικά προϊόντα.

Οι γιατροί μπορεί επίσης να συστήσουν τη μείωση των υψη-

λών σε λιπαρά τροφών για να μειωθεί το φούσκωμα και η

δυσφορία. Αυτό βοηθάει το στομάχι να αδειάσει πιο γρή-

γορα, επιτρέποντας στα αέρια να κινηθούν στο λεπτό έν-

τερο.  

Δυστυχώς, η ποσότητα των αερίων που προκαλείται από

συγκεκριμένες τροφές ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι αποτελεσματικές διατροφικές αλλαγές εξαρτώνται από

τη μάθηση που προκύπτει μέσω της δοκιμής και του λά-

θους, προκειμένου να διαπιστώσει κάποιος πόση ποσότητα

δυσανεκτικής τροφής μπορεί να καταναλώσει χωρίς να έχει

πρόβλημα. 

Τι μπορείς να κάνεις για να το αντιμετωπίσεις:

• Κατανάλωσε πολλά υγρά και πιο συγκεκριμένα αρκετό

νερό. Όσο αφυδατωμένος είναι ένας οργανισμός, τόσο πε-

ρισσότερη κατακράτηση παρατηρείται και άρα το φού-

σκωμα είναι αναπόφευκτο.

• Αποφεύγεις την κατανάλωση ανθρακούχων ποτών. Πα-

γιδεύουν αέρα στο στομάχι.

• Τροφές, ενισχυμένες σε προβιοτικά, τα προβιοτικά (βα-

κτήρια) συμβάλλουν στη διάσπαση των σακχάρων και των

πρωτεϊνών, ενώ παράλληλα διευκολύνουν την πέψη.

Μείωση κατανάλωσης άλατος

• Τροφές ενισχυμένες σε κάλιο, όπως ντομάτα, αγγούρι,

μπανάνα κλπ. Συμβάλλουν στην διατήρηση της ισορροπίας

των υγρών.

• Τζίντζερ, μάραθος, μαϊντανός, βοηθούν στην καταπολέ-

μηση του πρηξίματος και συμβάλλουν στη καλύτερη πέψη.

Ακόμη, προτείνεται η μείωση των μεγάλων και υπερβολικά

λιπαρών γευμάτων,  η διατήρηση του φυσιολογικού σωμα-

τικού βάρους,  η μείωση της κατανάλωσης αεριούχων

ποτών και αλκοόλ,  η συστηματική χρήση τροφίμων με προ-

βιοτικά (ειδικούς ζωντανούς μικροοργανισμούς, αντίστοι-

χους με αυτούς που αποτελούν την εντερική χλωρίδα).

Αποκαθιστούν την ισορροπία της εντερικής χλωρίδας και

μειώνουν τον μετεωρισμό,

• το αργό μάσημα της τροφής με κλειστό στόμα, το μη μά-

σημα τσίχλας και η αποφυγή του ύπνου μετά από το γεύμα,

• η πόση αφεψημάτων με γλυκάνισο ή φασκόμηλο μετά

απο το γεύμα  • ο περιορισμός της κατανάλωσης γαλακτο-

κομικών, σόγιας, καλαμποκιού, αγγουριού, πιπεριάς, ραπα-

νακιών, ρεβιθιών, φακής, μήλων  • η αποφυγή βρώσης

μπρόκολου, κουνουπιδιού, λάχανου Βρυξελλών, λάχανου

γενικώς, ωμών κρεμμυδιών, φασολιών, μπιζελιών.

Ξενοφών Τσούκαλης, Μ.D., medlabnews.gr

Τι είναι το φούσκωμα, πρήξιμο της κοιλιάς; 
Πού οφείλεται ο τυμπανισμός και ποια η κατάλληλη δίαιτα;
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Νέο ξεκίνημα για τη “Θέτιδα”

Το ταξίδι της Θέτιδας στη νεοσύστατη κατηγορία της Pre

League, ξεκίνησε με την πρώτη συνάντηση και προπόνηση

των αθλητριών, την Δευτέρα 21/8 το βράδυ στο Κλειστό

Γ.Γεννηματάς της Βούλας, υπό τις οδηγίες της προπονή-

τριας Δήμητρας Λυκογιάννη.

«Σίγουρα η Pre League είναι μια κατηγορία καινούργια, που
δείχνει όμως από την εκκίνηση πως θα είναι αρκετά αντα-
γωνιστική, με πολλές καλές ομάδες οι οποίες έχουν ενι-
σχυθεί. Στην Θέτιδα θεωρώ πως έχουμε δημιουργήσει ένα
πολύ καλό ρόστερ, με παιδιά που έχουν πολύ καλή διά-
θεση», έγραψε η προπονήτρια του γυναικείου τμήματος

Δήμητρα Λυκογιάννη.

Η ομάδα: Ελένη Τσιώνη (Π), Κιουτσούκη Τάνια (Κ), Μάρβη Γιοβάνη

(Δ), Αργυροπούλου Ευδοξία (Α), Μάρθα Κούρδογλου (Α), Ξηντάρα

Εβίτα (Λ), Κωνσταντίνα Δρακουλίδου (Π), Χρυσάνθη Καράμπαλη

(Λ), Αναστασία Σιρίνινα (Κ/Δ), Εύη Χρήστου (Α), Αναστασία Γεωρ-

γιάδου (Κ), Αλεξάνδρα Βενέτη (Π), Αναστασία Γαλανού (Α)

Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχών στον αγώνα κολύμ-

βησης «Cross The Euro Canal». Ο «Διάπλους της Διώρυγας

της Κορίνθου» θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου και με τη

διοργάνωση θα συνδέσουν το όνομά τους αθλητές και

αθλήτριες που έχουν δοξάσει τα ελληνικά χρώματα. Πρό-

εδρος της Οργανωτικής Επιτροπής θα είναι η πρόεδρος του

Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Βούλα Κοζομπόλη, ενώ

σε αυτή θα συμμετάσχει και ο 8ος Ολυμπιονίκης του 2004,

με την ομάδα 4Χ200, ο Νίκος Ξυλούρης. Στα νερά που ενώ-

νουν τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό θα βρεθεί και η Κέλλυ

Αραούζου, όπως και άλλοι πρωταθλητές μας.  

«Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόταση να είμαι πρό-
εδρος της Οργανωτικής Επιτροπής όλων των event που θα
πραγματοποιηθούν στη Διώρυγα της Κορίνθου σε βάθος
πενταετίας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη μοναδικό-
τητα της περιοχής και να την αναδείξουμε ως διεθνή προ-
ορισμό αθλητικού τουρισμού. Σε, περίπου, ένα μήνα θα
πραγματοποιηθεί ο κολυμβητικός διάπλους “Cross the Euro
Canal”. Δουλεύουμε με εντατικούς ρυθμούς γιατί θέλουμε
να προβάλλουμε την περιοχή και θα προσπαθήσουμε να έρ-

θουν και κολυμβητές από το εξωτερικό, οι οποίοι, στη συ-
νέχεια, θα γίνουν στις πατρίδες τους “πρεσβευτές διαφή-
μισης” για τη χώρα μας», δήλωσε η Βούλα Κοζομπόλη, η

οποία, πριν από λίγες ημέρες, εξελέγη στην Επιτροπή

Αθλητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου

(FINA) για την τετραετία 2017-2021 και, επίσης, επιλέχτηκε

ως εκπρόσωπος των αθλητών υδατοσφαίρισης στην Τε-

χνική Επιτροπή Υδατοσφαίρισης της FINA (TWPC).

Στις 24 Σεπτεμβρίου οι κολυμβητές θα διανύσουν μία από-

σταση 6.433 μ. Η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να

βάλει όριο στις συμμετοχές προκειμένου να ελέγξει όλες

τις παραμέτρους ασφαλείας. Έτσι, τη μοναδική αυτή εμπει-

ρία, εφέτος, θα βιώσουν στις 24 Σεπτεμβρίου μόνο 600

αθλητές και αθλήτριες. 

Ο αγώνας κολύμβησης «Cross The Euro Canal» τελεί υπό

την αιγίδα της Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κο-

ρίνθου), της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δήμου

Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων και του Συλλόγου

Ελλήνων Ολυμπιονικών. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται

στην ιστοσελίδα www.crosstheeurocanal.com. 

Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές

στον Διάπλου της Διώρυγας της Κορίνθου 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεθνείς ιστιοπλοϊκοί αγώνες

ανοιχτής θαλάσσης “Αιγαίο Regata” που έχουν θεσμο-

θετηθεί και οργανώνονται κάθε χρόνο τα τελευταία 16

χρόνια. Ξεκίνησαν από τη νήσο Πάτμο, την Κυριακή 20

Αυγούστου, με πρώτο προορισμό τη νήσο Αστυπάλαια.

Δεύτερο σκέλος είναι η Αστυπάλαια - Νίσυρος και τερ-

ματισμός στο όμορφο νησί τη Ρόδο, το Σάββατο 26 Αυ-

γούστου.

Το αυγουστιάτικο μελτέμι στάθηκε σύμμαχος στα

σκάφη που μετέχουν στην Aegean Regatta και άνοιξαν

πανιά το πρωί της Τρίτης για τη δεύτερη διαδρομή, από

την Αστυπάλαια για τη Νίσυρο, 40 ναυτικά μίλια.

Ο άνεμος, βόρειος και βορειοδυτικός, ευνόησε τα πλη-

ρώματα για γρήγορες κούρσες, που την ευχαριστήθη-

καν όλοι οι ιστιοπλόοι.

Στην κατηγορία ΙRC πρώτο τερμάτισε το "ΑΝΑΤΕΛ-

ΛΟΥΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ" του Γιώργου Αυγερινού, αφήνον-

τας πίσω του τα δύο τουρκικά σκάφη, το "MATRAK II"

με κυβερνήτη τον Orhan Ozdas και το "SHAK SHUKA"

με κυβερνήτη τον Hasan Utku Çetiner.

Στα σκάφη ΟRC CLUB, την πρώτη θέση πήρε το σκά-

φος από την Κρήτη "SIMERA" του Γιώργου Καμπιτάκη,

ακολούθησε το "DRAGON" του Γιάννη Μυτακίδη και

στην τρίτη θέση ήταν το "ΜOUSMOULO" από τη Ρόδο,

με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη. 

Στην κατηγορία ORCi, πρώτο και πάλι ήταν το σκάφος

"BLACK JACK-STATUS MARITIME" με κυβερνήτη τον

Ολυμπιονίκη Παναγώτη Μάντη, που αγωνίζεται μαζί με

τον επίσης Ολυμπιονίκη, Παύλο Καγιαλή, δείχνοντας

ότι είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση της νίκης.

Επόμενο το σκάφος "ΤΑΜUMΜ" με κυβερνήτη τον Αν-

τώνη Κατιγιαννίδη και τρίτο το "ΑΕLLΑ" με κυβερνήτη

τον Γιώργο Παπαδόπουλο.

Διεθνείς αγώνες “Αιγαίο Regata”

Προετοιμασία αναχώρησης στην “Αφρόεσα” του Ναυτικού Ομί-
λου Βούλας, με κυβερνήτη τον Κώστα Γκρέτσο.  Από το πλήρωμα
φαίνονται ο Κώστας Βενετσάνος και η Χριστίνα Γκουντέλια. 
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Στις αρχές του περασμένη Μήνα (Ιούλιος 2017), υπήρξε

μια πολύ ενδιαφέρουσα γραπτή, “Πολιτική Άποψη” του

Προέδρου της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, Γιώργου Βασι-

λακόπουλου, τόσο για τον τρόπο λειτουργίας τςη Ευρω-

λίγκας, όσο και για την ηγεσία της FIBA. Οι αιτίες

βρίσκονται στο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από πλευ-

ράς Ευρωλίγκας για τη νέα σαιζόν, στο οποίο δεν υπάρ-

χουν κενά για τους αγώνες των Εθνικών Ομάδων στα

προκριματικά για το Μουντομπάσκετ της Κίνας το 2019.

Αυτό πάει να πει, ότι, αρκετές Εθνικές Ομάδες, δεν θα

έχουν στη διάθεσή τους, σημαντικούς παίκτες που θα είναι

υποχρεωμένοι την ίδια περίοδο να αγωνίζονται με τα Σω-

ματεία τους στους Αγώνες της Ευρωλίγκας π.χ. Στη χώρα

μας, στις 24 Νοέμβρη 2017 και στις 22 Φλεβάρη 2018 θα

δούμε το πρωτοφανές να αγωνίζονται Παναθηναϊκός και

Ολυμπιακός (επαγγελματικά σωματεία) σε Ευρωλίγκα και

Εθνική Ανδρών στον Όμιλο των Προκριματικών. 

Πρωτόγνωρο σκηνικό για τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού

μπάσκετ. Με αφορμή λοιπόν για τα όσα έχουν ξεκινήσει

να συμβαίνουν, ο Γιώργος Βασιλακόπουλος επιτίθεται στην

ηγεσία της Ευρωλίγας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα, τις τα-

κτικές, που ακολουθεί η FIBA. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ σημει-

ώνει πως είναι επιτακτική ανάγκη ο θεσμικός φορέας του

αθλήματος, η FIBA, να αφήσει τα μισόλογα και να προχω-

ρήσει στην εφαρμογή των νόμων και των καταστατικών

διατάξεων, που έχουν εγκριθεί από 206 χώρες σε όλο τον

κόσμο, κύρια υπεύθυνη για τα συμβαίνοντα παγκοσμίως

στο άθλημα. Όλα τα άλλα, είναι το αποτέλεσμα της επαγ-

γελματοποίησης όλων των Ολυμπιακών αθλημάτων από τη

ΔΟΕ το 1984, μετά τη Μεγάλη και συνεχή πίεση του με-

γάλου κεφαλαίου για εμπορευματοποίηση όλου του αθλη-

τισμού, και τη μετατροπή του παγκοσμίως, σε μία από τις

μεγαλύτερες κερδοφόρες βιομηχανίες όπως και έγινε. Σή-

μερα βέβαια νομίζω, ότι είναι γνωστό, πως στη χώρα μας

δεν υπάρχει πραγματικός “αθλητισμός”. 

Η μετατροπή του σε εμπόρευμα και το γεγονός ότι, τον

διαχειρίζονται άνθρωποι του Βιομηχανικού - Εφοπλιστικού

- Τραπεζικού καπιταλισμού (κοινωνικοοικονομικός σχημα-

τισμός που στηρίζεται στην ατομική ιδιοκτησία, στα μέσα

παραγωγής και την εκμετάλλευση, της μισθωτής εργασίας

από το Κεφάλαιο). Καταλαβαίνει πλέον ο καθένας ότι τα

ΣΠΟΡ είναι από τις μεγαλύτερες πηγές πλουτισμού για το

Κεφάλαιο... 

Γνωστά πράγματα θα μου πείτε· ασφαλώς, εγώ δεν είπα

ΟΧΙ και ακόμα ποιο γνωστά όλα αυτά στο Γιώργο Βασιλα-

κόπουλο, άριστο γνώστη του αθλήματος, άριστο αθλητικό

παράγοντα και γνώστη του ελληνικού και ευρωπαϊκού

Αθλητισμού. Γνωρίζει επίσης πολύ καλά από τότε που ήμα-

σταν αθλητές εκείνος στο Μπάσκετ και εγώ στο Στίβο τι

ΤΡΕΧΕΙ. Ομως τα ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, μέχρι σήμερα “πέρα

βρέχει”. Εμείς όμως από τα τέλη της δεκαετίας του 1950,

είχαμε πει ότι ο αθλητισμός είναι καθαρά Πολιτικό πρό-

βλημα. Ομως για όλο τον ΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ μέχρι

αυτή τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές “στου

κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα”. Από τη στιγμή λοι-

πόν που μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε. δεχόμαστε τη μετα-

τροπή του Αθλητισμού σε Εμπόρευμα, οι Αθλητικές

Ομοσπονδίες που έχουν την ευθύνη όλων τω Ολυμπιακών

Αθλημάτων, έχουν μετατραπείσ σε Επιχειρήσεις, αφού

έχουν να κάνουν με “εργαζόμενους” αθλητές. 

Όλα αυτά και πολλά περισσότερα είναι γνωστά στο Γιώργο

Βασιλακόπουλο. Βεβαίως σε όλα αυτά είναι καθοριστικός

ο ρόλος των 56 χρόνων που πέρασαν από τότε που η χώρα

μας, υπέγραψε τη συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΟΚ

(9/7/61). Από τότε άρχισε και η συστηματική διάλυση της

ΕΛΛΑΔΑΣ. Ευρωπαϊκή Ένωση = η Ενωση των καπιταλι-

στών - ιμπεριαλιστών, ενάντια στους ΛΑΟΥΣ της Ευρώπης.

Αυτό πάει να πει, ότι οι άρχουσες τάξεις των κρατών έναν

και μοναδικό στόχο είχαν και έχουν. “Την εκμετάλλευση

των λαών”. Από το 1961 μέχρι σήμερα, μόνο οικονομική

υποδούλωση της χώρας μας στα ξένα μονοπώλια έχουμε

δει. Ο άθλιος ρόλος της Ε.Ε. σε συνεργασία με Αμερική

και στον αθλητισμό, μετά τη μετατροπή του σε εμπόρευμα

σε συνεργασία με πορνεία, ναρκωτικά, μαύρο χρήμα, είναι

σε όλους μας γνωστά. Το ζήτημα λοιπόν είναι, πώς θα ανα-

τρέψουμε αυτή την κατάσταση, σε συνθήκες άθλιας καπι-

ταλιστικής κρίσης, η οποία κάθε ημέρα χειροτερεύει;

Αυτά και κάποια ακόμα· ο φίλος ο Γιώργος έπρεπε να τα

επισημάνει. Σιγά - σιγά πρέπει και στο χώρο του αθλητι-

σμού να αρχίσουν άνθρωποι σαν το Γιώργο Βασιλακό-

πουλο να μιλάνε ανοιχτά, ελεύθερα. Να λέμε επιτέλους

πως μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα, π.χ. αυτά

που συμβαίνουν στο χώρο του αθλητισμού τις τελευταίες

δεκαετίες είναι πρωτοφανή. Τί θα γίνει; θα εξακολουθή-

σουμε να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε; ή να κάνουμε

πως κοιμόμαστε όρθιοι αφήνοντας τη ζωή μας να διαλυθεί

στα χέρια της Ε.Ε. των Καπιταλιστών, η οποία είναι ενάντια

στους ΛΑΟΥΣ ης ΕΥΡΩΠΗΣ και στο εσωτερικό της κυριαρ-

χεί, το δίκαιο του ισχυρού; Η αληθινή Ευρώπη των ΛΑΩΝ,

μπορεί να οικοδομηθεί μόνο όταν αρχίσει ένας - ένας

ΛΑΟΣ ή και περισσότεροι μαζί, να ανατρέψουν αυτή τη

βαρβαρότητα, μέσα στην ίδια  τους τη χωρα. 

Αυτές οι τόσο απλές έννοιες πρέπει να αρχίσουν να κου-

βεντιάζονται από ανθρώπους σαν το Γ. Βασιλακόπουλο

στο χώρο του αθλητισμού.

Πλήρης εμπορευματοποίηση του Αθλητισμού
NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, η είδηση της εξαγοράς μιας

ποδοσφαιρικής ομάδας, τουλάχιστον ευρωπαϊκής, προκα-

λούσε αίσθηση. Πλέον, όχι μόνο δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο,

αλλά αντίθετα φαντάζει κάτι τετριμμένο και ίσως αναμενό-

μενο, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις (π.χ. οικονομικά

προβλήματα). Και πλέον αφορά τους πάντες, ακόμα και τις

λεγόμενες ισχυρές ομάδες... Χώρια που σε κάποιες περι-

πτώσεις έχει και το χαρακτήρα του “μάννα εξ’ ουρανού”. Η

κινεζική επιχειρηματική επέλαση στο χώρο του ευρωπαϊκού

ποδοσφαίρου όχι μόνο είναι γεγονός τα τελευταία χρόνια,

αλλά ήδη έχει αλλάξει το μέχρι τώρα “στατους κβο” στο

ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπήρχε τουλάχιστον την τελευ-

ταία 20ετία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Φυσικά, μιλώντας

κανείς για τον κόσμο του εμπορευματοποιημένου ποδο-

σφαίρου, που όμως έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί πρόσφορο

έδααφος για κόντρες συμφερόντων, σε αρκετές περιπτώ-

σεις κατά πολύ απώτερες του επιχερημαιτκού ανταγωνι-

σμού και του κυνηγιού για τα κέρδη, τέτοιου είδους

κινήσεις έχουν και ανώτερες βλέψεις. Τα κινεζικά οικονο-

μικά “πακέτα” μπορεί να πέφτουν αδρά στο ευρωπαϊκό πο-

δόσφαιρο, ωστόσο αυτό δεν αφορά μόνο το μπάσιμο στην

όντως προσοδοφόρα ευρωπαϊκή αγορά. Αντίθετα, σε αρ-

κετές περιπτώσεις η εξαγορά κάποιας ομάδας συνδυάζεται

και με γενικότερες επενδύσεις είτε στην ίδια την πόλη, είτε

ακόμα και στη χώρα όπου βρίσκεται η ομάδα!

Με προεδρικές “ευλογίες” η συνεργασία

με την Μπουντεσλίγκα

Για παράδειγμα, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το γε-

γονός ότι στις συζητήσεις για την προοπτική συνεργασίας

του γερμανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (Μπουντεσ-

λίγκα) με την κινεζική ποδοσφαιρική αγορά έφτασαν να εμ-

πλακούν η καγκελάριος της Γερμανίας Αγκελα Μέρκελ και

ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Αν και δεν έχουν αποκα-

λυφθεί παρά λίγες σχετικά λεπτομέρειες, η συμφωνία, που

θα έχει χρονική διάρκεια αρχικά πέντε χρόνια περιλαμβάνει

διατάξεις που θα οδηγήσουν Γερμανούς παίκτες, προοπο-

νητές και διαιτητές στην Κίνα, ώστε να καθοδηγήσουν τους

εκεί ομολόγους τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι ποδο-

σφαιρικές αποδόσεις των κινεζικών ομάδων και κυρίως της

Εθνικής ομάδας της χώρας, που “διψάει” για διάκριση (τε-

λευταία παρουσία σε Μουντιάλ το 2002). Επίσης, πρό-

σφατα αποφασίστηκε (και πάλι σε προεδρικό επίπεδο) ότι

τη νέα σεζόν στην 4η κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαί-

ρου θα αγωνιστεί εκτός συναγωνισμού η Εθνική ομάδα Κ20

της Κίνας. Η κινεζική ομάδα θα συμμετάσχει στον νοτιοδυ-

τικό όμιλο της κατηγορίας, παίρνοντας την 20ή θέση. Θα

δίνει όλα της τα παιχνίδια στις έδρες των αντιπάλων ομά-

δων, ενώ τα αποτελέσματά της δεν θα προσμετρώνται στη

βαθμολογία του πρωταθλήματος. Και οι 19 γερμανικές ομά-

δες της κατηγορίας έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους γι’

αυτή τη μεγάλη αλλαγή, αφού μέσα στη συμφωνία υπάρχει

όρος βάσει του οποίου η κινεζική Ομοσπονδία θα καταβά-

λει 15.000 ευρώ σε κάθε σύλλογο.

Από την άλλη, από γερμανικής πλευράς αρκετές πολυεθνι-

κές της χώρας που εμπλέκονται στο χώρο του ποδοσφαί-

ρου “τρίβουν τα χέρια τους” από ικανοποίηση, βλέποντας

τις προοπτικές που ανοίγονται σε μια αγορά όπως η κινε-

ζική, φυσικά όχι μόνο για το γερμανικό ποδόσφαιρο (π.χ.

πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων), αλλά και για τα δικά

τους κέρδη. Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες, ως ανταλ-

λάγματα για την παροχή τεχνογνωσίας οι Γερμανοί θα απο

κτήσουν καλύτερη πρόσβαση στους φορείς και τα πρόσωπα

που λαμβάνουν τις αποφάσεις στην Κίνα.

Η επέλαση συνεχίζεται, στο επόμενο, και σε άλλες χώρες.

Κινέζικη επενδυτική επέλαση στον αθλητισμό




