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Ξεχάσαμε ποιοι μας φτώχυναν;
Θέλουμε να μας ξαναφτωχύνουν;
― Ποιοι οδήγησαν πάνω από 3 εκατομμύρια Έλληνες στη φτωχοποίηση;
Η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
― Ποιοι έστειλαν στην ανεργία (την επίσημη) 1,5 εκατομμύριο Έλληνες;
Οι γνωστοί υπεύθυνοι:
ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ν.Δ. και ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
― Ποιοι έβαλαν “λουκέτο” σε 300.000
επιχειρήσεις;
Οι κυβερνήσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ν.Δ., ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
νας «ρήτορας» του καφενείου, ένας πολιτικός (πολιτικάντης) ένας ...δημοσιογράφος
(ιδιαίτερα αν είναι παπαγαλάκι) μπορούν να
λένε ό,τι θέλουν! (ιδιαίτερα όταν εκφράζουν
γνώμη).
Ένας επιστήμονας όμως είναι
ανεπίτρεπτο να παραποιεί ή να
παρερμηνεύει τους λόγους, τις
θέσεις και τις απόψεις προγενέστερων επιστημόνων φιλοσόφων,
«μεγάλων» ανδρών και γυναικών,
του Κώστα
βεβαίως.
Βενετσάνου
Κι όμως, τί διδαχθήκαμε από το Λύκειο ακόμη, αλλά και στα Πανεπιστήμια, από τους πολιτιολόγους, δημοσιολόγος,
συνταγματολόγους και λοιπούς, για τις θέσεις
(απόψεις) του Αριστοτέλη για τα είδη των πολιτευμάτων και τις εκτροπές (παρεκβάσεις) τους;
Μας είπαν ότι κατά τον Αριστοτέλη υπάρχουν
τριών ειδών ορθά πολιτεύματα (σωστά, με την
έννοια και προϋπόθεση ότι αποβλέπουν στο καλό
του κοινωνικού συνόλου), η βασιλεία, η αριστοκρατία και η «δημοκρατία». Και εδώ ακριβώς
αποκαλύπτεται η αντι-επιστημονική φαυλότητα:

E

Συνέχεια στη σελ. 2

Ανακηρύχθηκαν Σύμβουλοι
του Δήμου ΒΒΒ από το Πρωτοδικείο
Σελίδες 6, 7

Σελίδα 15

Θετικός ο πρώτος χρόνος
του Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Παλλήνης

Δρομολόγια του Δήμου ΒΒΒ
για θαλάσσια μπάνια

Bανδαλισμοί σε πλατεία
της Παλλήνης

Σελίδα 12

Σελίδα 12

Συνέντευξη με τον υποψήφιο
της Ν.Δ. Δημήτρη Τσανικλίδη

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

Ξεχάσαμε ποιοι μας
φτώχυναν;
Συνέχεια από τη σελ. 1
Ο Αριστοτέλης δεν αναφέρει, πουθενά, τη δημοκρατία στα «ορθά πολιτεύματα», αλλά στις «παρεκβάσεις», στις εκτροπές δηλαδή από τα ορθά.
«...παρεκβάσεις δε των ειρημένων (των αναφερομένων) Τυραννίς μεν (της) βασιλείας, Ολιγαρχία δε
(της) Αριστοκρατίας, Δημοκρατία δε (της) πολιτείας».1
Η Δημοκρατία, στις πολιτειακές εκτροπές και μάλιστα, η άμεση των αρχαίων Αθηνών: φανταστείτε που
θα κατέτασσε ο Αριστοτέλης αυτή τη Δημοκρατία του
αγγλοσαξονικού κοινοβουλευτισμού!.
Συνοπτικά, ο Αριστοτέλης ορίζει ως «ορθά (σωστά)
πολιτεύματα (όπως ήδη αναφέραμε) τη Βασιλεία, την
Αριστοκρατία και την Πολιτεία» (του συνόλου δηλαδή
των πολιτών). Παρεκβάσεις δε την τυραννία, την ολιγαρχία και τη δημοκρατία!
«Όταν δε το πλήθος (το πλήθος είναι η πλειονότης,
οι πολλοί – όχι ο όχλος, όπως εσκεμμένα παρερμηνεύουν ορισμένοι για να ορίσουν αυθαιρέτως την
“οχλοκρατία” ως παρέκβαση της δημοκρατίας), όταν
δεν το πλήθος προς το κοινόν πολιτεύηται συμφέρον, καλείται (...) Πολιτεία».2
Την δε Δημοκρατία τη θεωρεί «παρέκβαση» - παρε-

Διαβάστε ακόμη
Οι “επενδυντές” του παραλιακού μετώπου και οι δημοτικές εκλογές Σελ. 8

Ασθενειες και παθογόνοι μικροοργανισμοί Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9
Προσπάθειες Οικονομική εξαπάτηΣελ. 10
σης μέσω mail
Ακύρωσε την εκδήλωση ελληνικών
Σελ. 11
χορών ο Δήμος Σαρωνικού
Βανδαλισμοί στην πλατεία Ελευθερίας
Σελ. 12
στην Παλλήνη

Νέα Ανάγνωση περί Αλκιβιάδη
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 14

Η νεανική επιχειρηματικότητα και η
ανάπτυξη των μικρομεσαίων Σελ. 17

Πετρελαιολαγνία-εξουσιολαγνία
Κώστας Λάμπης

Σελ. 16

κτροπή από το «ορθό» πολίτευμα «πολιτεία» γιατί
δεν αποβλέπει στο κοινό συμφέρον όλων των πολιτών, αλλά «του πλήθους» (της πλειοψηφίας) προς το
συμφέρον των απόρων».3
Όπα! Νάτος ο ...Τσίπρας με τα ...επιδόματα» των
«απόρων» που θα ψηφίσουν... Μητσοτάκη, που δεν
θα τους δίνει επιδόματα, αλλά θα τους δημιουργήσει
«απασχόληση», με «απολαβές» φιλοδωρήματος!
Απαραίτητο, βλέπεις, κίνητρο για τις «μεγάλες»
επενδύσεις: Φορολογικό καθεστώς ειδικά ευνοϊκό,
Ενέργεια, κάτω του κόστους, Εργατικά – Ασφαλιστικό, σε επίπεδο επιδομάτων και η ασφαλιστική επιβάρυνση του εργοδότη ...επιδοτούμενη ή και εις
βάρος του ασφαλιστικού φορέα. Έτσι καταργούνται
τα ...επιδόματα και μετατρέπονται σε απολαβές απασχόλησης!
(Αλλωστε μην ξεχνάμε, πότε έγινε η εργασία απασχόληση με την επίσημη αλλαγή του Υπουργείου,
από Υπουργείου Εργασίας σε Υπουργείο Απασχόλησης. Πρέπει να βλέπουμε πίσω από τις λέξεις σε
βάθος χρόνου...)

Ποιοι μας οδήγησαν να χρωστάμε 400 δις;
Και τώρα, οι εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Κουραστήκαμε να ψηφίζουμε αυτόν τον καιρό: Δημοτικές, Περιφερειακές, Ευρωπαϊκές! Και να, καπάκι οι
«εθνικές». Ε, τι «κυρίαρχος λαός» θα ήμασταν, αν
δεν «αποφασίζαμε» για όλα αυτά;
Μην κοιτάτε που στο δημοψήφισμα του 2015 «μας
έγραψαν» κανονικά. Όταν ο λαός, ο “κυρίαρχος”, ντε,
αποφασίζει για τόσο σοβαρά πράγματα, “εσφαλμένα”, δείχνοντας, βέβαια ανωριμότητα, έρχονται οι
πεφωτισμένοι ηγέτες μας και κηρύσσουν την «ετυμηγορία» του λαού (του «κυρίαρχου»), πεπλανημένη!
Για ποιο απλά πράγματα, τον manipularουμε. Τον χειραγωγούμε δεόντως, καταλλήλως και μεθοδικά. Τί τα
‘χουμε δα τα κανάλια!
Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω, και θα το λέω
και θα το γράφω, μέχρι που θα βρεθεί κάποιος
“σοφός” να μου δώσει μια πειστική απάντηση, είναι
τα εξής:
― Ποιοι οδήγησαν την Ελλάδα στη ...δόξα να χρωστάει της «Μιχαλούς» πάνω από 400 δισεκατομμύρια;;;
― Ποιοί, αν όχι τα κόμματα και οι πολιτικοί που κυ-

Το Πανόραμα Βούλας
χωρίς νερό;;;
Παράπονα δεχθήκαμε Πέμπτη και Παρασκευή 2021.6.19 από κατοίκους του Πανοράματος Βούλας,
για μακροχρόνιες διακοπές νερού!
Και μας δημιουργεί απορία, γιατί στο Πανόραμα
έχει κατασκευαστεί δεξαμενή νερού πολλών κυβικών ακριβώς γι’ αυτό το λόγο.

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

βέρνησαν! Κι εκείνα που δεν κυβέρνησαν, αλλά ήσαν
στη Βουλή έχουν τις ευθύνες τους, βεβαίως, αλλά κυρίως εκείνα που κυβέρνησαν, κι αυτά είναι γνωστά:
Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.), ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Κίνημα Αλλαγής
το λέμε τώρα, ΚΙΝ.ΑΛ.) και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (Καλά, κατά καιρούς υπήρξαν και “τσόντες”, αλλά αυτές εξαφανίστηκαν).
― Ποιοι οδήγησαν πάνω από 3 εκατομμύρια Έλληνες
στη φτωχοποίηση;
Η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
― Ποιοι έστειλαν στην ανεργία (την επίσημη) 1,5 εκατομμύριο Έλληνες;
Οι γνωστοί μας υπεύθυνοι: ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ν.Δ. και
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
― Ποιοι έβαλαν “λουκέτο” σε 300.000 επιχειρήσεις;
Οι κυβερνήσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ν.Δ. και ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Εδώ είναι οι “επενδύσεις”. Στη “ραχοκοκκαλιά της
ελληνικής οικονομίας”! 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτουν πάνω από ένα εκατομμύριο ανέργους. Όχι το «Ελληνικό» και η «Ριβιέρα», που θα
καλύψει κάποιους αετονύχηδες και θα κλείσει άλλους
τόσους μικροεπιχειρηματίες της περιοχής!
― Ποιοι οδήγησαν δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους
μας στην αυτοκτονία, στους οικογενειακούς καβγάδες, στη διάλυση οικογενειών, στους εκπλειστηριασμούς κόπων μιας ζωής ή και περισσοτέρων, στα
«χαρτόκουτα» της οδού Κοραή και στα παγκάκια;
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η Ν.Δ. και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
― Ποιοι έστειλαν στην εξορία της υποχρεωτικής μετανάστευσης πάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες,
ανωτάτης κυρίως μόρφωσης, που σπούδασε και πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο και το απολαμβάνουν
τσάμπα οι ξένοι;
Η Ν.Δ. το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Γνωρίζουν οι οικονομολόγοι μας πολιτικοί, τι κόστος
και τι διαφυγόν όφελος είναι αυτό; Τί σπατάλη ανθρώπινων πόρων και κρατικών επενδύσεων σηματοδοτεί αυτό, εκτός του δημογραφικού και της
αλλοίωσης του πληθυσμού. Και, και, και...
Και το ερώτημα παραμένει:
Γιατί πάλι αυτούς που κατέστρεψαν την Ελλάδα.
Αυτοί, σε άλλους καιρούς, - που πρέπει να θυμόμαστε
προς αποτροπή - θα αντιμετώπιζαν το εκτελεστικό
απόσπασμα, στη σύγχρονη αντίληψη, θα κατέφευγαν
στο σκιόφως... (αν είχαν τσίπα).
Πώς τολμούν ν’ αποζητούν τους προβολείς των τηλεοπτικών διαύλων και πως, αυτός ο δύσμοιρος λαός,
ετοιμάζεται ενθουσιωδώς να τους ξαναστείλει στην
Κυβέρνηση, να συνεχίσουν ν’ απολαμβάνουν το καταστρεπτικό τους έργο!
Αξιοθαύμαστο, παράλογο με ευθύνη συνενοχής του
λαού! (εκείνης της μερίδας τουλάχιστον, που θα το
διαπράξει).
Και ως γνωστόν “μετά την απομάκρυνση εκ της κάλπης, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται”.
――――――
1. Αριστοτέλους: «ΠΟΛΙΤΙΚΑ», βιβλ. Γ΄1279α
2. Αριστοτέλους: «ΠΟΛΙΤΙΚΑ», βιβλ. Γ΄1279b
3. Αριστοτέλους: «ΠΟΛΙΤΙΚΑ», βιβλ. Γ΄1279b
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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.

ΕΒΔΟΜΗ

Νεροποντές και προβλήματα!
Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε η νεροποντή 18 & 19 Ιουνίου σε πολλές περιοχές της Ανατ. Αττιικής ιδιαίτερα, χωρίς ευτυχώς να προκύψουν θέματα ασφάλειας
των πολιτών.
Δρόμοι πλημμυρισμένοι, ρέματα “ξεχειλισμένα”, λάσπη και χαλάζι.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην πρώτη γραμμή για άντληση υδάτων σε πάρα πολλές περιοχές.
Οι εικόνες που φιλοξενούμε από το irafina.gr είναι από το 7ο Δημοτικό Σχολείο
Παλλήνης, όπου το νερό μπήκε μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και προκάλεσε
μεγάλες καταστροφές. Άμεσες ήταν οι ενέργειες του Υπουργείου Μεταφορών
και του Δήμου Παλλήνης για την αποκατάσταση των ζημιών.
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Ο Παναγιώτης Κόνσουλας θα διαθέσει
τη βουλευτική αποζημίωση
στα «Παιδικά χωριά SOS» Βάρης
Ο Παναγιώτης Κόνσουλας, είναι ένας ένας ενεργός πολίτης με μεγάλη
εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ασχολείται ανελλιπώς από το 2003 μέχρι σήμερα με την Τ.Α., έχοντας
διατελέσει δημοτικός σύμβουλος επί 16 χρόνια στον τόπο καταγωγής του,
στο Δήμο Βύρωνα.
Πλέον όμως είναι δημότης
του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, και τον γνωρίσαμε όταν ανακοινώθηκε
ότι θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του δημάρχου
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου,
κάτι που τελικά δεν έγινε
αφού μετά από την τιμητική
πρόταση της Φώφης Γεννηματά, έθεσε υποψηφιότητα
βουλευτή με το Κίνημα Αλλαγής (ΚΙΝ.ΑΛ.) στην Ανατολική Αττική.
Εντύπωση μας προκάλεσε
η δήλωσή του πρόσφατα,
ότι στην στην περίπτωση
εκλογής του, την επόμενη ημέρα θα διαθέσει στα «Παιδικά Χωριά SOS»
ολόκληρη την ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ του ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ και για όλη την περίοδο
της θητείας του!
Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης είναι ένας από
τους 13 Δήμους της Ανατολικής Αττικής.
Ο Παναγιώτης Κόνσουλας είναι Οικονομολόγος - Πολιτικός Επιστήμονας,
Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Μέλος του Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κινήματος Αλλαγής.
panagiotiskonsoulas@gmail.com

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του
ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό (έως και
80%) μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό
καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός
Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr
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Εκδρομή στον Κάλαμο Ευβοίας
με την “Ευρυάλη”
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη
Βούλας” οργανώνει μονοήμερη εκδρομή το Σάββατο
29 Ιουνίου, στον Κάλαμο Ευβοίας, (αιγαιο πέλαγος)
από της ωραιότερες παραλίες της Εύβοιας.
Τιμή 10 ευρώ το άτομο προσφορά του Συλλόγου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ 6974017018.

Λυσιστράτη
έως τις 13 Ιουλίου
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη & Σάββατο στις 21.00

ΕΒΔΟΜΗ

“Σφήττεια 2019” στο Κορωπί
Η πρώτη περίοδος των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων
του Δήμου Κρωπίας – ΝΠΔΔ
Σφηττός με την επωνυμία «ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2019» ξεκινάει, την Δευτέρα
1 Ιουλίου 2019 και ώρα 9μ.μ. με
την καθιερωμένη προσεγμένη
μουσική συναυλία της Δημοτικής
Φιλαρμονικής υπό τη διεύθυνση
του αρχιμουσικού, Ηλία Σωφρόνη
και πλειάδας αξιόλογων καθηγητών της μπάντας στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο πλ.Δεξαμενής.

Μεγάλη συναυλία
Μπάση - Καραφώτη
Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, στις
21:30, στο ανοιχτό θέατρο της
πλ.Δεξαμενής, θα γίνει η μεγάλη
μουσική συναυλία των καλλιτεχνών, Δημήτρη Μπάση και Κώστα
Καραφώτη.

Συναυλία Τζαζ

Εν μέσω του Πελοποννησιακού Πολέμου, η Λυσιστράτη πείθει τις γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης να κάνουν αποχή από τα «συζυγικά τους
καθήκοντα», ώστε να πάψει ο πόλεμος μεταξύ των
δύο πόλεων. Την ίδια ώρα οι γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη, εκεί όπου βρίσκεται το δημόσιο
ταμείο το οποίο χρηματοδοτεί τις πολεμικές επιχειρήσεις. Όλες οι προσπάθειες των ανδρών είτε να
ανακαταλάβουν την Ακρόπολη είτε να πείσουν τις γυναίκες τους να γυρίσουν στις συζυγικές τους κλίνες,
αποτυγχάνουν παταγωδώς. Έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις, η ειρήνη επιτυγχάνεται στο τέλος και
επισφραγίζεται με μια μεγάλη διονυσιακή γιορτή.

Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, στις 9
το βράδυ, η καθιερωμένη πλέον,
συναυλία Τζαζ. Οι διεθνούς
φήμης μουσικοί του είδους, Γιώργος Τρανταλίδης, Αttila Lazlo,
Leonardo Corradi και το συγκρότημα «Interchange Trio» των ελλήνων
μουσικών,
Τάκη
Αναγνωστόπουλο, Ηλία Τσαγκάρη
και Λάμπρο Παπανικολάου έχουν

ετοιμάσει ένα δυνατό πρόγραμμα
στον απόηχο των εθνικών εκλογών της Κυριακής 7ης Ιουλίου
2019 σε μια βραδιά που αξίζει να
παρακολουθήσουν όλοι όσοι αγαπούν την μουσική και τους αυθεντικούς καλλιτέχνες της σκηνής
της Τζαζ.

Χορευτικά
Λυκείων Ελληνίδων
Σημαντικές χορευτικές παραγωγές, του Λυκείου Ελληνίδων Κορωπίου και άλλων 5 χορευτικών
ομάδων από Λύκεια Ελληνίδων με το σύνολο των χορευτών να
αγγίζουν τους 150, θα εξελιχθούν
στις 10 Ιουλίου 2019, 21:00

Χορευτικά εθνοτοπικών
συλλόγων
Χορευτικά συγκροτήματα των
εθνοτοπικών συλλόγων, Ηπειρωτών, Κρητών, Ποντίων, Θρακιωτών,
θα εξελιχθούν με τη συνοδεία του

«Τα ζάλα μας τα Κρητικά»

ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ
έως τις 14 Ιουλίου
Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή & Κυριακή, 21.00
Οι γυναίκες τελώντας την μεγάλη τους γιορτή, τα
Θεσμοφόρια, αποφασίζουν να τιμωρήσουν τον Ευριπίδη, επειδή στα έργα του τις δυσφημίζει. Ο ίδιος
ταραγμένος προσπαθεί να αποτρέψει τον κίνδυνο
αποστέλλοντας στη γιορτή τον Μνησίλοχο ντυμένο
γυναικεία για να τον υπερασπιστεί. Αρχικά προσχηματικά επιτίθεται και εκείνος στον Ευριπίδη ωστόσο
έπειτα τον υποστηρίζει με το επιχείρημα πως και οι
ίδιες οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για ακόμα περισσότερα από όσα τους προσάπτει ο τραγικός ποιητής. Αγανακτισμένες οι γυναίκες του Χορού
μαθαίνουν από τον Κλεισθένη πως κάποιος άνδρας
με γυναικεία περιβολή κυκλοφορεί ανάμεσά τους.
Ο Μνησίλοχος αποκαλύπτεται και κατηγορείται για
παραβίαση τελετουργικών κανόνων ενώ ο Ευριπίδης, στην προσπάθεια να σώσει τον υπερασπιστή
του, εμφανίζεται στην γιορτή των Θεσμοφορίων και
ζητά από τις γυναίκες να απελευθερώσουν τον
Μνησίλοχο με την υπόσχεση ότι ο ίδιος θα σταματήσει να τις κακολογεί.
Τζωρτζίνα Καλέργη

13)τα εγκαίνια της Έκθεσης ζωγραφικής του Εικαστικού Εργαστηρίου του Σφηττός (Λειτουργία
1-10 Ιουλίου, 18:00-20:30)

Θα προηγηθούν στις 20:00 στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη (Πεζόδρομος
Ολυμπιονίκη Γ.Σ Παπασιδέρη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
Μαρκοπούλου, προσκαλούν στην μουσικοχορευτική Εκδήλωση, με
τίτλο «Τα ζάλα μας τα Κρητικά», που διοργανώνει ο Σύλλογος Κρητών Μαρκοπούλου - Πόρτο Ράφτη, στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου,
την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019 και ώρα 8 μ.μ., όπου παρουσιάζει χορούς και τραγούδια, των τεσσάρων νομών της Κρήτης, με την τιμητική
συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Κρητών Μεσογείων «Ο Ψηλορείτης» και του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου «Η Μεγαλόνησος».

Ο Γέρος του Μοριά
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Σύλλογος Βούλας “Υπατία” προσκαλεί την Τρίτη 25 Ιουνίου και ώρα 7μμ στην ομιλία του
Ηλία Αλβανίδη, Γεωπόνου, με θέμα: Ο Γέρος του
Μοριά (μέρος 2ο).

Eκδρομή
Eπίσης προσκαλεί στην ημερήσια κρουαζιέρα που
διοργανώσει στα νησιά Ύδρα-Πόρο-Αίγινα, την Τετάρτη 10 Ιουλίου. Αναχώρηση πλοίου από το Φλοίσβο
στις 08:00 και επιστροφή στις 19:30. Για επιπλέον
πληροφορίες τηλ. στο 6998958059
Δηλώσεις συμμετοχής έως την Δευτέρα 24/6/2019
στα τηλ.: 6998958059 και 69322400636.

«Όψεις της Ελλάδας και της Αθήνας μέσα
από τις φωτογραφίες, 1940-1945»
Το «Αρχείο Πολέμου» και οι
Ανδρέας και Αναμπέλλα
Φρέρη προσκαλούν το Σάββατο 29/6/2019 και ώρα
19:30 στην εκδήλωση με
θέμα «Αναζητώντας τη
ΜΙΚΡΗ εικόνα - Όψεις της
Ελλάδας και της Αθήνας
μέσα από τις φωτογραφίες
ξένων στρατιωτών, 19401945». Εισηγητής: Γεράσιμος Βέβης
Την περίοδο της εμπλοκής
της Ελλάδας στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο από το
1940 έως το 1945, πολυά-

ριθμοι ξένοι στρατιώτες,
σύμμαχοι και κατακτητές,
θέλησαν να κρατήσουν ενθύμια και να διατηρήσουν
μνήμες από την Ελλάδα
μέσα από τη φωτογραφία.
Αφετηρία της συλλογής
ήταν η ιστορία της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Tηλ. 210-8676390, ή 6998088220, η afreris@wararchivegr.org

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Αρχείο Πολέμου: Μηθύμνης
36 Πλατεία Αμερικής,

ΕΒΔΟΜΗ
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4o Μεσογειακό Φεστιβάλ στο Δήμο Β.Β.Β.
«Μια θάλασσα τραγούδια»
Το 4ο Μεσογειακό Φεστιβάλ του
Δήμου ΒBB, με τίτλο «Μια θάλασσα τραγούδια» θα εξελιχθεί,
στις 29 και 30 Ιουνίου, στην παραλία-λιμάνι στη Βάρκιζα.
Στις 29 Ιουνίου ξεκινάει μια διαδρομή στη μουσική και την τέχνη
της Μεσογείου με 2 μεγάλες συναυλίες, με κορυφαίους ερμηνευτές της μουσικής σκηνής και
σημαντικές ορχήστρες.
Παρασκευή 29 Ιουνίου 21:00
Μεσόγειος, η θάλασσά μας - Εικό-

νες της Μεσογείου - προβολή βίντεο.
«Αλλάζω τους ρυθμούς τους
ήχους» Συναυλία με τους Ορφέα
Περίδης, Μελίνα Κανά, Λιζέτα Καλημέρη, Θάνος Ματζίλη και η ορχήστρα Ρυθμός.
Κυριακή 30 Ιουνίου 21:00
«Καράβι, το φεγγάρι» Συναυλία με
τους Δημήτρη Μπάση και Δήμητρα Σταθοπούλου.
Τραγούδια σύγχρονα και κλασσικά

"Ρωμαίος και Ιουλιέτα"
Ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος "Τριλογία", για μία ακόμα φορά στέκεται αρωγός στις θεατρικές παραστάσεις που ανεβάζει ο Σύλλογος Γονέων
του 2ου Λυκείου Βούλας. Οι μαθητές του 2ου Λυκείου
Βούλας θα παρουσιάσουν την μουσικοθεατρική παρωδία του Μποστ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα", σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά, την Δευτέρα 24/6, στις 9μμ,
στο θέατρο "Σοφία Βέμπο". Αρωγοί στην προσπάθεια ο Ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος
"Τριλογία" και ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου ΒΒΒ.

«Ιστορίες καθ’ οδόν»
με το Εθνικό Θέατρο και τον ΟΑΣΑ

Η πρωτοποριακή δράση του Εθνικού Θεάτρου και του
Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Εθνικό Θέατρο Express
συνεχίζεται και επεκτείνεται με το πρόγραμμα «Ιστορίες
καθ’ οδόν». Το θέατρο ταξιδεύει από γειτονιά σε γειτονιά
για να συναντήσει τους θεατές του, να τους καλέσει στον
κόσμο του θεάτρου και να τους μυήσει στη μαγεία του.
Φέτος σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βου
λιαγμένης (ΟΑΠΠΑ) σταθμεύει στο Δήμο ΒΒΒ, για τις πα
ραστάσεις:
Σάββατο22 Ιουνίου, Πλατεία 24ης Ιουλίου Βουλιαγμένης
Ώρες παραστάσεων:19.30 &20.30
Οι Ιστορίες καθ’ οδόν, είναι εύθυμες διηγήσεις για τις
πρώτες προσπάθειες οργάνωσης του ελληνικού κράτους
και της πρωτεύουσάς του, τους ανθρώπους, τις συνήθειες
και τις παραδόσεις τους.
Σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης

Είσοδος ελεύθερη
www.nt.gr και www.oasa.gr.

«Κωστής Παλαμάς, το έργο του»
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας προσκαλεί την
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 στην εκδήλωσή του με θέμα:
“Κωστής Παλαμάς, το έργο του”, με ομιλητή τον Γεώργιο Πολυκράτη, Ιατρός - Ποιητής.
Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL
APARTEMENTS” Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα,
(Τηλ. 2108941662, 2108940495)
Προσέλευση 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

ερμηνευμένα με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής του Δημήτρη
Μπάση, θα μας ταξιδέψουν στην
Μεσόγειο, θα μας θυμίσουν στιγμές του παρελθόντος μέσα από
την ελληνική παράδοση και ταυτόχρονα θα μας ψυχαγωγήσουν!
Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα
της Περιφέρειας Αττικής
Είσοδος Ελεύθερη

Μεγάλη Συναυλία - Αφιέρωμα
24 Ιουνίου στο Καλλιμάρμαρο
Mεγάλη Συναυλία - Αφιέρωμα Ενότητας, έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου στο Καλλιμάρμαρο, ώρα 9μ.μ. θα
παρουσιάσουν ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο.
Συνθέτες και τραγουδιστές, Έλληνες και ξένοι, αντιπροσωπείες από την ομογένεια της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ευρώπης, το πιο ζωντανό κομμάτι του
Ελληνισμού, Ολυμπιονίκες και αθλητές θα τιμήσουν τον
Μίκη Θεοδωράκη.

OPERA GALA
"Πάμε Δημοτικό, Πάμε Πειραιά?"
Η Συμφωνική Ορχήστρα Πειραιώς του Πειραϊκού
Συνδέσμου φιλοξενείται για πρώτη φορά στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στο
πλαίσιο του προγράμματος "Πάμε Δημοτικό, Πάμε
Πειραιά?". Πασίγνωστα αποσπάσματα από αγαπημένες όπερες των Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, θα
ερμηνευτούν από τέσσερις νέες λυρικές φωνές. Μια
συναυλία για λάτρεις του είδους και μη, τη Δευτέρα
1η Ιουλίου, ώρα 20.00. Είσοδος ελεύθερη.
Ερμηνεύουν: Μαριλένα Στριφτόμπολα σοπράνο, Σοφία
Παπαδημητροπούλου σοπράνο, Γιάννης Φίλιας τενόρος,
Δημοσθένης Χρ. Σταυριανός βαρύτονος. Τη Συμφωνική
Ορχήστρα Πειραιώς διευθύνει ο Γιώργος Γαλάνης.

Απόγονοι αγωνιστών (Λαμπράκης, Παναγούλης, Μουστακλής, Μανδηλαράς), που θυσιάστηκαν παλεύοντας εναντίον της Χούντας των Συνταγματαρχών, θα είναι εκεί για ν’
ακούσουν τα τραγούδια-σύμβολα του αγώνα κατά της επτάχρονης τυραννίας.

«Μάρτυρας Κατηγορίας»
Θεατρική παράσταση από τη δική του ομάδα παρουσιάζει
ο Εκπολιτιστικός σύλλογος Χέρωμα Βάρης “Νυμφόληπτος” με τίτλο “Μάρτυρας Κατηγορίας” της Αγκάθα Κρίστι, στις 23 Ιουνίου και ώρα 8μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο
Βάρης (Αττιδος 7). Είσοδος ελεύθερη.

6ο Παιδικό Φεστιβάλ - Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
«Μύθι Μύθοι Παραμύθι»
To 6o παιδικό φεστιβάλ του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης γίνεται πραγματικότητα, στις 22 και 23
Ιουνίου, στην παραλία της Βάρκιζας, με ελεύθερη είσοδο.
O Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής οργανώνει ένα
φεστιβάλ αφιερωμένο στα παιδιά. Με
κέφι και φαντασία με παραμύθια, θέατρο, ηθοποιούς, ζωγραφική, κηπουρική
εργαστήρια κατασκευών, διαδραστικά
παιχνίδια , ξυλοπόδαρους, δώρα και
πολλές εκπλήξεις..
Στόχος του, η εξοικείωση των παιδιών με τον πολιτισμό, η περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, η
δημιουργική τους απασχόληση.

Σάββατο 22 Ιουνίου
ώρες 19.00 έως 21.00
- «Ζωγραφίζουμε θάλασσες». Ζωγραφική για μικρούς σε... μεγάλες
επιφάνειες
- «Ελάτε να παίξουμε». Διαδραστικά
παιχνίδια και παιχνίδια κίνησης. Κυ-

νήγι θησαυρού. Διαδρομές περιπέτειας με εμπόδια και στόχους, παιχνίδια συναγωνισμού, ψάρεμα σε
μικρή πισίνα.

- Θεατρική παράσταση «Μήλα Ζάχαρη Κανέλα», για τους μικρούς μας
φίλους η διαδραστική παράσταση
του θεάτρου Φούρνος, που παίζεται
για 11 χρόνια. Μια γιαγιά αναζητάει
μήλα για να κάνει μια μηλόπιτα για
τα εγγονάκια της. Μια παράσταση
για την αξία της αλληλεγγύης και τη
δύναμη της θέλησης.
Σκηνοθεσία Ελεάννα Σαντοριναίου
Με την Ματίνα Δημητροπούλου και
την Ευγενία Μαραγκού

Κυριακή 23 Ιουνίου
ώρες 19.00 έως 21.00
- Θεατρική παράσταση «Τικ Τακ
Ντο» Μια μουσικοθεατρική παρά- «Ο κήπος μου». Μαθαίνω πώς να
καλλιεργώ ένα φυτό και να το περιποιούμαι. Φεύγω με το δικό μου γλαστράκι.
- Εργαστήριο κατασκευών. Φτιάχνω
γοργόνες, καβούρια και μέδουσες
με τα χεράκια μου
21.00 έως 22.00

σταση για μικρούς και μεγάλους από
την ομάδα Τικ Τακ Ντο. Σκηνοθεσία
Παναγιώτης Αδάμ. Κείμενο Αργυρώ
Ταμβάκου & Παναγιώτης Λαμπής
- Με τους Γεωργία Γρίβα, Χρήστος Καπενής, Ευτέρπη Κατσαμάτσα, Έλενα
Γεωργίου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν Στρατής Στηλ, Αργυρώ Ταμβάκου. Είσοδος Ελεύθερη
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Τελικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών από το Πρωτοδικείο
72% στα έγκυρα 43% στο σύνολο των ψηφοφόρων, πήρε ο Κωνσταντέλλος
Επικυρώθηκαν από το Πρωτοδικείο τα αποτελέσματα
των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και σε
ποσοστά συνδυασμών και σε σταυροδοσία υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων.
Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχουμε αναφέρει αποτελέσματα και σταυροδοσία, με την επιφύλαξη του τελικού αποτελέσματος από το
Πρωτοδικείο. Συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία
έξη συνδυασμοί.
Ας δούμε λοιπόν τα τελικά όπως διαμορφώθηκαν:
Οι γραμμένοι εκλογείς στο Δήμο ΒΒΒ είναι 42.187
Οι εκλογείς που ψήφισαν είναι
26.296
Ακυρα ψηφοδέλτια
762
Λευκά ψηφοδέλτια
446
Έγκυρα ψηφοδέλτια
25.088
Τα ποσοστά που πήρε ο κάθε συνδυασμός υπολογίζεται επί των εγκύρων ψηφοδελτίων. Δηλαδή των
25.088 ψηφοφόρων, από το σύνολο των 42.187.
――――――――――――――――――――――――
Eπικεφαλής
Ποσοστό ψήφοι
έδρες
―――――――――――――――――――――――
Κωνσταντέλλος Γρ.
72,07% 18.082
24
Δαβάκης Δημ.
12,17%
3.052
4
Ματόπουλος
4.93%
1.238
2
Σίνα Μαρία
4,60%
1154
1
Πασακυριάκος Κ.
4,24%
1063
1
Δασκαλάκης Εμ.
1,99%
499
1
―――――――――――――――――――――――

43% επί του συνόλου του ψηφοφόρων
έφερε ο Κωνσταντέλλος
Και για να το κάνουμε πιο λιανά, τα ποσοστά δεν προέρχονται από το σύνολο (100%) των ψηφοφόρων
όπως αποδεικνύονται από τα νούμερα του Πρωτοδικείου.
Αν κάνουμε λοιπόν την αναγωγή του ποσοστού
72,07% του Γρ. Κωνσταντέλλου επί των εγκύρων ψηφοδελτίων, θα δούμε ότι το 72,07% αντανακλά στο
43% των δημοτών του Δήμου ΒΒΒ.
Αυτό δεν το λέμε για να μειώσουμε τη νίκη του, αλλά
για να μην ακούμε από κάποιους αδαείς ή σκόπιμα
προκλητικούς, ότι «πήρε το 72% ότι θέλει κάνει».
Πήρε το 43% των δημοτών, δηλαδή ούτε το 50+1%.
Εμείς ευχόμαστε να αποδειχθεί χαρισματικός ηγέτης,
γιατί αυτό θα είναι καλό για το Δήμο και τις πόλεις
του, αλλά και τον ίδιον, γιατί η αλαζονεία που παρασύρει τις ηγεσίες, δεν συνιστούν χαρακτηριστικό
πραγματικού ηγέτη.
Δημοσιεύουμε παρακάτω τους σταυρούς προτίμησης
των υποψηφίων από τους συνδυασμούς που μετ’ επιμονής μας ζητήσανε. Με μαύρα γράμματα είναι οι
σύμβουλοι που εκλέγονται. Στα Κοινοτικά Συμβούλια
όμως δεν είναι ακόμα ξεκαθαρισμένο.

Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Δημοτικοί Σύμβουλοι Βάρης
Μπραϊμνιώτη Μαρία
Βάσης Νίκος
Παπαμιχαήλ Βασίλης
Αργυρουδάκης Λευτέρης
Κανέλλου Μαίρη
Κικίλιας Κυριάκος
Σφέτσας Κωνσταντίνος
Σουτόγλου Δήμητρα
Πατέλη Μπελ - Κυριακή (Κορίνα)
Χαράμη - Ασκούνη Μαρία
Αργυροπούλου Λυδία
Ριφιώτης Χρήστος
Κυρίτση Ελένη
Καρράς Δημήτρης
Μιχαλόπουλος Βασίλειος
Αλεξόπουλος Γιώργος
Παπανικολάου Κωνσταντίνος

1342
1254
1144
1082
943
926
893
881
796
803
762
686
669
647
523
451
316

Δημοτικοί Σύμβουλοι Βούλας
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης
Βαμβασάκης Δήμος
Κάραγιαν Νανά
Ανδριόπουλος Μιχάλης
Σφήκα Βασιλική (Βίκυ)
Κασιδόκωστας Παντελής
Ψαλλίδας Νικόλαος
Lehtinen Teemu Jussi EErikki
Σταμπέλου Αικατερίνη
Γεωργιάκος Δημήτρης
Κουσαθανάς Αντώνιος
Ζαχαράτος Νίκος
Πολίτη Όλγα-Αρτεμις
Mπελετσιώτης Δημήτριος
Ρουσσάκης Ευθύμιος
Αγαλιώτης Γιάννης
Αγγέλη Κιούκη Ελένη
Κουρεντζή Αναστασία (Νατάσα)
Βαλάτας Σπύρος
Βουγιουκλή Μαρία
Νικηφοράκη Δήμητρα (Μίμα)
Αγριογιάννης Βασίλειος
Τσαγκαρης Αναστάσιος
Αμπελικάκη Περράκη Βίκυ
Γαλανόπουλος Αντώνης
Αγιάμπασης Αντώνης
Σκέντου Μαρία (Μαίρη)
Γαγλίας Δημήτριος
Κική Ευσεβία (Εφη)

1477
1461
1298
1094
1062
1061
1053
962
919
874
833
807
802
791
769
723
691
667
626
616
599
572
529
511
488
373
206
199
158

Δημοτικοί Σύμβουλοι Βουλιαγμένης
Φουρναράκη Μαρία
Γεωργουλόπουλος Διονύσιος
Ελευθερίου Σωτήρης
Σταματέλλου Μαρία
Αναστασιάδης Ζαχαρίας (Ζάχος)

1166
975
653
578
537

Δημητρής Δαβάκης (επικεφαλής),
μείζονα αντιπολίτευση
Δημοτικός Σύμβουλος Bάρης εκλέγεται μόνο ο πρώτος
Αθανασίου Δημήτριος
304
Μελιδώνης Παναγιώτης
197
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Άννα
185
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ Σοφία
181
ΒΙΤΑΛΗΣ Μιχαήλ
146
ΝΤΟΥΡΛΙΟΥ- ΤΣΙΟΥΜΑ Αρετή
131
ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος
93
ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ Φωτεινή
85
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη
71
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ Ευφροσύνη
58
ΘΡΑΠΑΣ Ιωάννης
54
ΓΚΙΝΑΪΔΗΣ Πέτρος
37
ΜΠΑΖΙΛ Σταυρούλα
32
Δημοτικοι Σύμβουλοι Βούλας
ΔΟΓΚΑ Ιωαννα-Νικολίτσα
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ Νατάλιος
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ Ανθή
ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ Μιχαήλ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Μαρία-Κυριακή
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη
ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ Ιωάννης
ΑΒΟΥΡΗΣ Μιχαήλ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Στυλιανός
ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ Σταμάτιος
ΚΑΡΕΛΛΗ Παρασκευή (Βίκυ)
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Πούλια
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος
ΠΑΝΤΕΛΗ Καλλιόπη
ΚΡΕΜΑΛΑΣ Δημήτριος
ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ Ανέστης
ΒΟΥΤΣΑΛΑΣ Θεόδωρος
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
ΚΟΡΙΤΣΟΓΛΟΥ Ιπποκράτης
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ Τριανταφύλλη

402
348
249
232
219
196
177
177
158
156
153
151
151
136
127
105
90
86
86
77
68

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης
Αρχικά φαινόταν ότι εκλέγεται ο Τοσουνίδης, αλλά
με το εκλογικό μέτρο (ολίγον ακαταλαβίστικο) την
έδρα παίρνει ο Κωνσταντέλλος με τον Ελευθερίου
ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Ισαάκ (Σάκης)
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θεόδωρος
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Βασιλική (Έβελυν)
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος
ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ- ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ Σωτηρία

357
255
113
106
58

Ματόπουλος Θάνος (επικεφαλής)
Βέλλη Ανθή

150

Σίνα Μαρία (επικεφαλής)
Πασακυριάκος Κωνσταντίνος (επικεφαλής)
Δασκαλάκης Μανώλης (επικεφαλής)

ΕΒΔΟΜΗ
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Τελικά αποτελέσματα Koινοτήτων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
KOINOTIKA ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ
Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βάρης
Αντωνίου Ασπασία
Παππάς Παναγιώτης
Δρόσος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
Κούτρας Φώτιος
Μελέτη Κωνσταντίνα -Ελένη
Σκούρτη Τσόγκανου Λαμπρινή (Λίλη)
Λανάρης Βασίλειος
Τριβυζά-Τζήλιου Χαρίκλεια (Χαρά)
Τσολομύτης Πανελής
Πλίτση Λογοθέτη Αικατερίνη
Πανταλάκη Παρασκευή (Βιβή)
Μαρκοζάνη Ελισσάβετ (Λίζα)
Κληρονόμος Κωνσταντίνος
Ηφαιστος Παναγιώτης
Μισαηλίδης Παναγιώτης
Γιοκαρίνη Χαρίκλεια (Χαρά)
Φιορέντζης Φαίδων

824
762
745
670
633
487
420
420
415
354
338
305
297
255
227
219
211

Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βούλας
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Μακρής Νικόλαος
Χατζηστεφάνου -Χριστοδούλου Ζωή
Σαχατζιάν Αρτεμησία (Αρτεμις)
Λαμπροπούλου Αργυρ-Μυρτώ
Ζερβός Φίλιππος
Κορωναίος Παναγιώτης
Γεωργακοπούλου Ελπίδα
Χειλά Ευδοξία (Εύη)
Μαλεύρη Βαρβάρα
Αμουργιανός Κωνσταντίνος
Τόμπρας Αθανάσιος
Ραγκούσης Θεόδωρος
Μαρίνου Γεωργία
Πουλίδη Νταρία
Μπαζάκου Αφροδίτη
Παπαργυρίου Θεόδωρος

1198
1007
818
769
724
686
647
620
638
591
588
561
519
444
417
395
353

Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βουλιαγμένης
Κοκολέτσος Γεώργιος
Σκουλάξενου Στυλιανή (Λιάνα)
Κακογιαννάκος Δημήτριος
Νανούρης Νικόλαος
Κρέζος Νικόλαος
Γκικάκης Δημοσθένης Βασίλειος
Ζούμπου-Σταμπουλη Αντωνία (Τόνια)
Βαμβακούση Αικατερίνη
Λυκιαρδοπούλου-Ροδοπουλου Βαλεντίνη
Μαντακίδης Ιωάννης
Στογιάνι Αγκουστίν

623
450
399
316
275
269
259
237
171
80
37

Ανεξάρτητοι “Βουλιαγμένη αγάπη μου”
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΓΟΥΡΑ)

492
127

ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ)
ΚΡΟΜΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΝΙΑΤΗ)
ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΕΖΥΡΤΖΗ ΡΟΖΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΙΤΖ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΑΤ

120
85
84
74
69
63
49
45
35

Κοινοτικοί Σύμβουλοι ΒΟΥΛΑΣ
ΚΛΗΜΗΣ Στυλιανός
ΒΙΤΑΛΗ Βαρβάρα
ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ Ταξιάρχης
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Γεώργιος-Μάριος
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ευαγγελία (Λίλιαν)
ΚΟΡΚΑ Άννα
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη
ΣΥΡΙΓΟΥ Κωνσταντίνα
ΜΠΑΣΜΑ Ιωάννα
ΚΟΡΙΝΗΣ Δημήτριος
ΓΕΩΡΓΙΖΑ Αργυρούλα

351
323
277
245
241
239
201
197
165
132
131

Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας Βάρης
Τσίλος Θεόδωρος
Ζολινδάκη –Φωσκολάκη Μαρία
Τριανταφυλλίδου Βιργινία (Τζίνη)
Ακρίβος Απόστολος
Σέρβου Μαριέττα
Φραντζή Κορνηλία (Κόγια)
Κορομηλά Μαρία
Αλεξίου Παναγιώτης
Καππάτος Μιλτιάδης
Σικλάς Φίλιππος
Στέλλας Νικήτας
Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας Βούλας
Κότσαλης Γιώργος
Κοιλάκος Σταμάτης
Αναστασάκης Άρης
Φιρτινίδου Περσεφόνη
Βραχνού Ιωάννα
Σαμαρά Βικτώρια (Βίκυ)
Βασιλειάδης Ιωάννης
Ελευθεράτου Δήμητρα
Σπηλιώτου Αναστασία (Άντα)
Ζαχαρογιάννης Χαρίλαος
Μπουρογιάννη Πολυξένη

75
54
51
50
41
39
38
34
31
22
13
160
151
100
100
94
78
68
68
64
54
31

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Bάρης
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΟΥΡΑΪΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

122
109
100
97
75
68
66
53
50
35

22

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βούλας
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 196
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΑΝΙ ΛΟΥΑΝ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

103
74
51
50
38
34
33
28
25
18

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βουλιαγμένης
Δεν εκλέγεται κανείς
ΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ)
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΟ-ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΡΟΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

108
76
45
25
22
19
16
6

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βάρης
Γκόγκου Αγγελική (Αγγέλα)
Παπαθανασίου Ειρήνη
Μανταλβάνου Χριστιάνα
Δούκας Νικόλαος
Ξαπλαντέρη Νίκη
Χρηστέα Μαργαρίτα
Δροσόπουλος Χρήστος
Χριστοπούλου-Τρανταλίδου Φωτεινή-Κλειώ
Σπόντας Δημήτριος
Κετσιετζής Γαβριήλ
Φανδρίδης Εμμανουήλ
Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βούλας
Λαγωνίκα Ευθυμία (Έφη)
Παφίλη Πολυξένη
Λιαγκάκη Κυριακή
Αμπαδογιάννης Γεώργιος
Καλαμποκάς Νικόλαος
Βράκα Βαΐα Ιδιωτικός
Γεωργόπουλος Περικλής-Νικόλαος
Στεφανίδη Αικατερίνη-Αυγή
Φραγκέας Ανδρέας
Κατσαρός Χρήστος
Τακούδης Βασίλειος
Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βουλιαγμένης
Γουόρντ Μαρία
Ξουράφης Γεώργιος
Κόκκου Γεωργία
Παπανικολάου Αλέξανδρος-Όθωνας
Κατσαρελάς Παναγιώτης
Κόκαλος Γεώργιος Ελεύθερος

119
87
82
42
38
36
35
29
21
19
14
136
128
65
63
57
56
46
41
35
34
25
39
36
31
20
19
8

Οπως γράφουμε παραπάνω, δεν είναι ξεκαθαρισμένο ποιοι
κοινοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από κάθε συνδυασμό. Τη
μερίδα του λέοντος παίρνει βέβαια ο Κωνσταντέλλος.
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Οι «επενδυτές» του παραλιακού μετώπου
και οι δημοτικές εκλογές
Για τις δημοτικές εκλογές έχουμε γράψει, όσον
αφορά τα αποτελέσματα των ποσοστών που έλαβαν
οι δήμαρχοι του παράκτιου μετώπου, την επόμενη
εβδομάδα των εκλογών στο πρωτοσέλιδο της ΕΒΔΟΜΗΣ, ότι «Η Ριβέρα έβγαλε δημάρχους μονάρχες στο
παράκτιο μέτωπο».
Αυτό έχει αρχίσει να επιβεβαιώνεται από πολλές
πλευρές, αλλά και το άρθρο του “Ριζοσπάστη”
(29.5.19) είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό. Λύνονται πολλές απορίες κατοίκων, θα έλεγα, πώς το τελευταίο
δεκαήμερο άλλαξαν οι ψηφοφόροι.
Aναδημοσιεύουμε ένα μεγάλο απόσπασμα:
Στον απόηχο των εκλογών της Κυριακής 26.5.19, ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα των δημοτικών
εκλογών στους δήμους της παραλιακής ζώνης, όπου σε
τέσσερις απ' αυτούς, Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού,
Γλυφάδας και Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, αναδείχτηκαν από την πρώτη Κυριακή δήμαρχοι οι Αν. Κονδύλης, Γ.
Κωνσταντάτος, Γ. Παπανικολάου και Γρ. Κωνσταντέλλος
αντίστοιχα, με ποσοστά από 68,27 έως 78,62%. Και οι τέσσερις ήταν δήμαρχοι από το 2014.
Εχει αξία να αναφέρουμε μερικά στοιχεία που συνεισφέρουν στην ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος, το οποίο,
πέρα από μια ευρεία εκλογική νίκη, δίνει και τη δυνατότητα
να υπάρχουν διευρυμένες πλειοψηφίες από τις δημοτικές
αρχές στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια.
Κάτι που σημαίνει πως για μια σειρά αποφάσεις δεν χρειάζεται να απευθυνθούν σε συμβούλους άλλων παρατάξεων (όπως προβλέπεται πλέον από τον «Κλεισθένη 1»),
αφού ήδη έχουν όσους χρειάζονται για να τις υλοποιήσουν.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε αυτούς τους 4 δήμους, τα
τελευταία χρόνια «τρέχουν» μια σειρά μεγάλες, κρίσιμες
για τους επιχειρηματικούς ομίλους, επενδύσεις. Στο
πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, η επένδυση στον «Αστέρα» της Βουλιαγμένης και σε άλλες
περιοχές όπως στα «Αστέρια» της Γλυφάδας. Κυριολεκτικά λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη ένας τρελός «χορός»
εκατομμυρίων και, μάλιστα, παραμονές των εκλογών η συζήτηση είχε επικεντρωθεί γύρω από αυτό το ζήτημα.
Για παράδειγμα:
• Μία βδομάδα πριν από τις εκλογές, στις 18 Μάη, στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε κυβερνητική σύσκεψη, από την οποία
προέκυψε πως το επενδυτικό σχέδιο στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, που βρίσκεται εντός των ορίων των
δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης Ελληνικού και Γλυφάδας,
βρίσκεται στην τελική του φάση.
• Ο αρχηγός της ΝΔ, Κυρ. Μητσοτάκης, σε προεκλογική του
ομιλία χαρακτήρισε «έργο εθνικής προτεραιότητας για τη
ΝΔ την επένδυση στο χώρο του αεροδρομίου του Ελληνικού». Το ίδιο έκανε και ο υποψήφιος περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, ενώ αδιαμφισβήτητη είναι η στήριξη στο σχέδιο
από την περιφερειάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
• Ενα μήνα πριν από τις εκλογές, παραχωρήθηκαν από τη
δημοτική αρχή Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης δύο με-

γάλα παραλιακά «φιλέτα» στη Βούλα, αυτά του Camping
και της Β' Πλαζ, σε μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα όπως
το «Costa Navarino» και το «Hilton».
• Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο «Αστέρας» Βουλιαγμένης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της νέας
πτέρυγας του ξενοδοχείου και μάλιστα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ενοικίαση σπιτιών μέσα στο ξενοδοχειακό
συγκρότημα.

Η στάση των δημάρχων
Τα παραπάνω είναι εξελίξεις που συνέβησαν πριν από τις
εκλογές. Ας δούμε τη στάση των δημάρχων των τεσσάρων
δήμων που προαναφέραμε, όχι μόνο πριν από τις εκλογές,
αλλά σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους από το 2014 έως
το 2019:
-- Πρόβαλαν και ως δικές τους προγραμματικές θέσεις την
υλοποίηση αυτών των επενδυτικών σχεδίων, συνεργάστηκαν και διευκόλυναν την κυβέρνηση για να προχωρήσουν,
παρά τις όποιες μεταξύ τους διαφωνίες για το πώς θα μοιραστούν τα οφέλη από την επένδυση στο Ελληνικό σε καθέναν από τους τρεις δήμους.

«Τελικά, η επικράτηση κάποιων
δημάρχων με τεράστια ποσοστά
από την πρώτη Κυριακή
των εκλογών
δεν είναι και τόσο “τυχαία”»
― Επαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να προβάλουν ότι αυτές
οι επενδύσεις, αυτά τα αναπτυξιακά σχέδια και «πακέτα»
θα αλλάξουν το χαρακτήρα των περιοχών τους. Βέβαια,
αυτή η αλλαγή εξυπηρετεί απόλυτα τα συμφέροντα των
επιχειρηματικών ομίλων που θα επενδύσουν. Οι δήμαρχοι
λοιπόν σε τοπικό επίπεδο πρόβαλαν ως επιχείρημα ότι «το
καλό των επιχειρηματιών είναι καλό και για τους δημότες», πατώντας βεβαίως σε μια δικαιολογημένη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις εκτάσεις και
τις παραλίες είχαν μετατραπεί σε «νεκρές ζώνες» ή σε
«εστίες μόλυνσης». Η κατάσταση αυτή, βέβαια, προέκυψε
επειδή στο πλαίσιο της αντιλαϊκής πολιτικής, που υπηρετούν συνολικά οι δήμοι και οι δημοτικές αρχές, δεν θα μπορούσε να υπάρξει κανένα συνολικότερο σχέδιο
αξιοποίησης αυτών των εκτάσεων χωρίς επιχειρηματική
δράση, προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Ετσι, χρησιμοποιείται από τους δημάρχους για να εμφανιστεί ως μοναδική «σωτηρία» η επιχειρηματική τους αξιοποίηση.
― Εκαναν μια σειρά συναντήσεις και συνεργασίες με
κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της ΝΔ, για
να ζητήσουν την επίσπευση των επενδύσεων, να ζητήσουν να τους παραχωρηθούν από την ΕΤΑΔ παραλιακά
«φιλέτα», ώστε να τα αξιοποιήσουν οι ίδιοι οι δήμοι, με

τον όρο βέβαια να παραδοθούν σε επιχειρηματίες και να
έχουν έσοδα από αυτό.
― Διαφήμιζαν πως αυτές οι επενδύσεις θα δώσουν θέσεις εργασίας σε νέους των περιοχών τους. Σε μια σειρά
εκδηλώσεις που συνηθίζεται να γίνονται τοπικά και που
βαφτίζονται «Σεμινάρια νεανικής επιχειρηματικότητας»
ή «Φόρουμ για την τόνωση της απασχόλησης», διαφήμιζαν πως ο δήμος μπορεί να παίξει ρόλο στο να απαιτήσει να προσληφθούν σε αυτά τα έργα «ντόπιοι
εργαζόμενοι».

Η πραγματικότητα
Ετσι, λοιπόν, στην προμετωπίδα της προπαγάνδας κυβέρνησης, υποψήφιων δημάρχων που ...«σάρωσαν» στις
εκλογές, ήταν ότι με την επένδυση στο Ελληνικό, την
ανάπλαση του Φαληρικού Δέλτα, την αναβάθμιση της
Μαρίνας του Αλίμου, την παραχώρηση του «Αστέρα»
Βουλιαγμένης, την παραχώρηση μεγάλων παραλιακών
φιλέτων σε επιχειρηματίες και πολλές ακόμα μικρότερης έκτασης παρεμβάσεις, οι επενδύσεις στο παράκτιο
μέτωπο θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Θα τονωθούν η τοπική αγορά και τα κέρδη για τα μικρά
μαγαζιά, θα αναβαθμιστεί η περιοχή με ένα σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης, θα δημιουργηθούν σύγχρονα
ψηλά κτίρια, «τοπόσημα» για ολόκληρη την Αττική.
Στο πλαίσιο μάλιστα του μεταξύ τους προεκλογικού ανταγωνισμού, δεν έλειψε και η προσπάθεια μαζικής εξαγοράς ψήφων με ταξίματα για θέσεις εργασίας στις
εταιρείες των επιχειρηματικών ομίλων που έχουν αναλάβει τις επενδύσεις.
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι έφτασαν στο σημείο να
αναπαράγουν μέσα από προσωπικές τους ιστοσελίδες
δημοσιεύματα των εταιρειών για τη «βροχή εκατομμυρίων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα», ενώ αποτελεί κοινό μυστικό ότι «έπεσαν» πολύ μεγάλα «πακέτα» από πολύ
ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους για να στηρίξουν
όλο αυτό το εγχείρημα.
Δηλαδή, να «βοηθήσουν» ώστε να εκλεγούν εκείνοι με
τους οποίους ταυτίζονταν θέσεις και συμφέροντα για
να προχωρήσουν οι επενδύσεις. Τα νούμερα που ακούγονται είναι εξωπραγματικά.
Η αλήθεια είναι ότι οι μόνοι που θα ωφεληθούν, και γι'
αυτό «επένδυσαν» πολλά σε συγκεκριμένες πολιτικές
επιλογές και στις τοπικές εκλογές, είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που υλοποιούν τα σχέδιά τους, και
συνολικά η άρχουσα τάξη, που προωθεί έναν από τους
στρατηγικούς στόχους της για το μέλλον της Αττικής,
δηλαδή την ενίσχυση της Αττικής ως τουριστικού προορισμού υψηλού επιπέδου, με μονάδες πολυτελείας, συνεδριακά κέντρα και σημείο αναφοράς για την
κρουαζιέρα.
Ομως, αυτά τα κέρδη που προσδοκούν, δεν θα πέσουν
από τον ουρανό. Θα προέλθουν από το ξεζούμισμα των
εργαζομένων, από το χτύπημα των μικρών καταστηματαρχών και των επαγγελματιών...

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

“Παιχνίδια με τη
Δικαιοσύνη...
Αυτές τις ημέρες έχουμε γίνει θεατές, ενός θεάτρου
που παίζεται πάνω στις πλάτες μας μεταξύ των δύο “μεγάλων” κομμάτων του Εθνικού Κοινοβουλίου, Ν.Δ. και
ΣΥΡΙΖΑ.

Ο λόγος είναι το διάταγμα για την αλλαγή ηγεσίας της
δικαιοσύνης από την παρούσα κυβέρνηση και η άρνηση
(κατά πως φαίνεται) του Προέδρου της Δημοκρατίας να
το υπογράψει, λόγω προεκλογικής περιόδου και γιατί η
θητεία των δικαστικών δεν έχει ολοκληρωθεί.
Το θέμα μου δεν είναι αν θα υπογράψει ο Π.τ.Δ. Το τεράστιο ερωτηματικό που προκύπτει στο κεφάλι μου είναι η
“τυφλή” δικαιοσύνη που καλείται να υπηρετήσει το λαό.
Αν οι ανώτεροι δικαστικοί ορίζονται από την εκάστοτε
κυβέρνηση, τότε δεν έχουμε δικαιοσύνη.
Και πώς να μην πιστέψει ο λαός ότι “μαγειρεύονται”
αποφάσεις στα δικαστήρια, ανάλογα με τον πρόεδρο
που βρίσκεται στην έδρα, αν είναι κομματοβαμμένος;
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη οδύνη για έναν λαό, να χάσει
την εμπιστοσύνη του και στη δικαιοσύνη. Τότε επέρχεται “ζούγκλα”... Είναι το τελευταίο του καταφύγιο. Φευ

Δεν υπάρχει “μπέσα”
κύριε Υπουργέ!
«Ολοκληρώθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα στην Άγκυρα,
την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, ο 2ος γύρος των συναντήσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ) μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής αντιπροσωπείας», μας ενημερώνει ο Υπουργός Εθν. Αμυνας και
αναρωτιόμαστε:
45 χρόνια η Αμμόχωστος είναι “σφραγισμένη” πόλη,
από τον ΟΗΕ, μετά την εισβολή του Αττίλα. Η μισή Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή από τους Τούρκους. Για
ποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μιλάνε; Ως πότε
θα είμαστε οσφυοκάμπτες;;;

Ασθένειες και παθογόνοι μικροοργανισμοί!!!
Οι μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις, που εξυπηρετούν τον τομέα της υγείας, απέδειξαν ότι μια από τις πολλές αιτίες των ασθενειών, που προσβάλουν ανθρώπους
και έμβια όντα του πλανήτη μας, οφείλονται σε πολύ μικρούς οργανισμούς, που δεν διακρίνονται με γυμνό μάτι,
αλλά με ειδικά μικροσκόπια, γιατί το μέγεθός τους δεν
ξεπερνά το 0,1 mm και τα ονόμασαν μικροοργανισμούς ή
μικρόβια και ανάλογα με την διάπλασή τους τα χώρισαν
α) στα «βακτήρια» που είναι προκαρυωτικά, δηλαδή δεν
έχουν πυρήνα, β) στα «πρωτόζωα» και στους «μύκητες»,
που είναι ευκαρυωτικά, δηλαδή έχουν πυρήνα και γ) σε
κάποιους άλλους μικροοργανισμούς που αποτελούν
ακυτταρικές μορφές ζωής και τους ονόμασαν ιούς!!
Πολλοί μικροοργανισμοί ζουν στο φυσικό περιβάλλον,
ενώ άλλοι ζουν μέσα σε κάποιο πολυκύτταρο οργανισμό,
που λέγεται «ξενιστής», διανύοντας ένα μέρος ή ολόκληρη τη ζωή τους και προσφέρουν πολλές φορές ευεργετικές υπηρεσίες στον οργανισμό, γιατί αποτελούν την
φυσιολογική μικροχλωρίδα ή συνθέτουν χρήσιμες βιταμίνες, όπως την Κ και την Ε, ή συμβάλλουν στην άμυνα του
οργανισμού, ενώ αντίθετα όταν δημιουργούν διαταραχές
στην υγεία του οργανισμού, ονομάζονται παθογόνοι και
είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση ασθενειών!!
Στα βακτήρια, το γενετικό υλικό τους, δηλαδή το DNA,
βρίσκεται στη λεγόμενη πυρηνική περιοχή και ο πολλαπλασιασμός τους γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ
σε ορισμένες δυσμενείς γι’ αυτά συνθήκες, αφυδατώνονται και μετατρέπονται στα λεγόμενα ενδοσπόρια, τα
οποία σε κατάλληλες συνθήκες μετατρέπονται πάλι σε
βακτήρια!
Ένα παθογόνο βακτήριο που προκαλεί πληγές στο δέρμα,
οι οποίες στο κέντρο τους παρουσιάζουν μαύρο χρώμα
που μοιάζει με κάρβουνο, γι’ αυτό ονομάστηκε η θανατηφόρος ασθένεια που προέρχεται από το βακτήριο, «άνθρακας», ήταν γνωστό από το 1876, το είχε μελετήσει ο
βιολόγος Ρόμπερτ Κοχ και το 1881 ο Λουί Παστέρ παρασκεύασε εμβόλιο που καταπολέμησε αυτή την ασθένεια, η οποία είχε αναβιώσει το 2001 στη Ν. Υόρκη, μετά
τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, όταν ταχυδρομούσαν επιστολές με σκόνη που περιείχε βακτήρια
του άνθρακα, προκαλώντας θανάτους και πανικό!!
Στα παθογόνα πρωτόζωα ανήκουν το πλασμώδιο του Λαβεράν, που είναι υπεύθυνο για την ελονοσία και μεταδίδεται με τα κουνούπια, το τρυπανόσωμα που προκαλεί
την ασθένεια του ύπνου και μεταδίδεται από την μύγα
τσετσέ, η ιστολυτική αμοιβάδα που προκαλεί δυσεντερία
και το τοξόπλασμα, που προσβάλλει τα πνευμόνια, το συκώτι, το σπλήνα ή προκαλεί αποβολές στις εγκύους και
μεταδίδεται από άρρωστα κατοικίδια ζώα!

Οι μύκητες όταν είναι παθογόνοι προκαλούν διαφόρων
ειδών ανεπιθύμητες μυκητιάσεις, αλλά και σοβαρές ασθένειες όπως τη χολέρα, τη σύφιλη κ.α.
Γνωστός είναι ο λοιμός που θέρισε τους Αθηναίους κατά
την διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, από τον
οποίο πέθανε ο Περικλής, οι δύο γιοι του η αδελφή του
και χιλιάδες Αθηναίοι και ο Θουκυδίδης το 429 π.Χ. γράφει, ότι όσοι είχαν επιζήσει από το λοιμό, μπορούσαν να
περιποιηθούν πάσχοντες χωρίς να κολλήσουν την ασθένεια, δηλαδή είχαν αποκτήσει ένα είδος ανοσίας, κάτι παρόμοιο είχε γίνει τον 11ο αι. στην Κίνα σε μια επιδημία
ευλογιάς, αλλά και το 1798, όταν οι κτηνοτρόφοι που έρχονταν σε επαφή με άρρωστες αγελάδες, (δαμαλίτιδα),
αποκτούσαν ανοσία, οπότε ο Λ. Παστέρ δημιούργησε το
εμβόλιο κατά της ευλογιάς και ο Ρ. Κοχ το 1882 ανακάλυψε το βάκιλο της φυματίωσης, το 1883 το βακτήριο της
ασιατικής χολέρας, το 1885 απομονώθηκε ο βάκιλος της
διφθερίτιδας και το 1898 ο Ιάπωνας Κιτασάτο απομόνωσε
το βάκιλο του τετάνου!!
Με τα εμβόλια εισάγονται στον οργανισμό καλλιεργημένα μικρόβια, νεκρά ή ζωντανά, ολόκληρα η τμήματα του
σώματός τους, με ελαττωμένη παθογονικότητα, οπότε
προκαλούν ανοσία στον οργανισμό και έτσι σώζονται
ζωές και έχουν καταπολεμηθεί πολλές σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες, όπως είναι η οστρακιά, η πνευμονία, η μηνιγγίτιδα, η βλεννόρροια, ο μελιταίος πυρετός, ο
τυφοειδής πυρετός, η χολέρα, η φυματίωση, η λέπρα κ.α.
Οι ιοί ανακαλύφθηκαν στο τέλος του 19ου αι. και στη μελέτη τους βοήθησε το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο!
Υπάρχουν πάρα πολλοί ιοί και διακρίνονται με βάση το
είδος του γενετικού τους υλικού, ενώ ακολουθεί ο καθένας το δικό τους τρόπο ζωής, που αφορά το είδος του
κυττάρου ή του ιστού του οργανισμού μέσα στο οποίο παρασιτούν, όπως ο ιός της πολιομυελίτιδας προσβάλλει τα
νευρικά κύτταρα του νωτιαίου μυελού, ενώ ο ιός της γρίπης τα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού του
οργανισμού!!
Οι ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ βακτηρίων και ιών
είναι ότι κινούνται αυτοτελώς, αναπαράγονται μόνοι
τους, δεν είναι υποχρεωτικά παράσιτα και δεν είναι όλοι
παθογόνοι!!
Τα πρωτόζωα, οι μύκητες, τα βακτήρια και οι ιοί, που αποτελούν την ομάδα των παθογόνων μικροοργανισμών,
προκαλούν διαταραχές στην ομοιόσταση ενός οργανισμού, προκαλώντας ασθένειες, που όταν δεν θεραπευτούν μπορεί να επιφέρουν τον θάνατο!!
Ομοιόσταση λέγεται η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού περιβάλλοντός του, όπως την θερμοκρασία, που πρέπει να είναι στον

Φαίδρα
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άνθρωπο 36,6ο C, την γλυκόζη στο αίμα, το ph του αίματος, που πρέπει να είναι σταθερό στο 7,4, τα επίπεδα του
διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα κ.α.
Η είσοδος των παθογόνων μικροοργανισμών στον άνθρωπο ονομάζεται μόλυνση, ενώ η ασθένεια που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο λέγεται μολυσματική και
η αναγνώριση της ασθένειας από το γιατρό ονομάζεται
διάγνωση.
Όταν νοσούν πολλοί άνθρωποι μαζί από την ίδια νόσο,
λέμε ότι έχουμε επιδημία, ενώ όταν η επιδημία απλωθεί
σε πολλές χώρες, λέμε ότι έχουμε πανδημία!!
Οι τρόποι μετάδοσης μιας νόσου είναι:
1ο) Με τα σταγονίδια σάλιου, από βήχα η φτάρνισμα,
2ο) Με την μεταφερόμενη μολυσμένη σκόνη,
3ο) Με την επαφή μολυσμένων αντικειμένων,
4ο) Με το μολυσμένο από περιττώματα πόσιμο νερό,
5ο) Με τα έντομα, όπως μύγες, κουνούπια σκνίπες κ.α.
6ο) Με μολυσμένο αίμα, όταν έρθει σε επαφή με το αίμα
υγιούς, όπως στη μετάγγιση,
7ο) Με την σεξουαλική επαφή με μολυσμένο άτομο!
Οι γνώσεις γύρω από τα παθογόνα μικρόβια μας επιτρέπουν να τα καταπολεμήσουμε και να θεραπευτούμε, αλλά
το κυριότερο είναι να έχουμε σχολαστική καθαριότητα,
χωρίς να βάζουμε τα δάκτυλα των άπλυτων χεριών μας
στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια, γιατί τροφοδοτούμε τον
οργανισμό μας με παθογόνα μικρόβια και να μην ξεχνάμε
την πρόληψη!!
Στον Απόλλωνα αποδιδόταν το επίθετο «Ούλιος», που
σημαίνει ολέθριος και χαρακτήριζε μια από τις 360 ιδιότητές του καθώς και την αντίθεση της προσωπικότητάς
του, που βάση αυτής είχε στείλει λοιμώδεις ιούς στο
στρατόπεδο των Αχαιών το τελευταίο έτος της πολιορκίας της Τροίας, για να τιμωρήσει τον Αγαμέμνονα για την
απρεπή συμπεριφορά του, απέναντι στο αρχιερέα του,
γιατί δεν του επέστρεφε την κόρη του Χρυσηίδα και μόνο
μετά την επιστροφή της σταμάτησε τον λοιμό με αντίδοτα φάρμακα και σώθηκαν οι Αχαιοί, γιατί ήταν γνώστης
της ιατρικής και πατέρας του Ασκληπιού!!
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Έλληνες Θεοί, ήταν μέγιστοι επιστήμονες και γνώριζαν αυτά που οι σημερινοί επιστήμονες των λεγόμενων πολιτισμένων χωρών πασχίζουν να
μάθουν!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Προσπάθεια οικονομικής
εξαπάτησης μέσω e-mail
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
ενημερώνει τους πολίτες – χρήστες του διαδικτύου,
για προσπάθεια οικονομικής εξαπάτησης, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκβιαστικού
περιεχομένου.
Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια νέα μορφή
απάτης, διεθνώς γνωστή ως απάτη μέσω σεξουαλικής εκβίασης “sextortion scam”, που εκδηλώνεται με
μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάφορους αποδέκτες ανεξαρτήτου
φύλου και ηλικίας, με σκοπό την εξαπάτησή τους.
Ειδικότερα άγνωστοι δράστες με τη χρήση απατηλών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
στέλνουν μαζικά μηνύματα σε αποδέκτες και τους
ενημερώνουν ότι διαθέτουν πρόσβαση στη συσκευή τους και το μήνυμα έχει αποσταλεί από τον
προσωπικό τους λογαριασμό.
Παράλληλα τους γνωστοποιούν ότι έχει εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό, μετά από την επίσκεψή
τους σε κάποιον ιστότοπο, το οποίο έχει ενεργοποιήσει την κάμερα και τους έχει καταγράψει σε προσωπικές στιγμές.
Στη συνέχεια αναφέρεται ότι το κακόβουλο λογισμικό έχει συλλέξει όλες τις επαφές των χρηστών
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι δράστες
απειλούν με την αποστολή του επίμαχου υλικού στις
επαφές τους, σε περίπτωση που δεν λάβουν bitcoins. Η προσπάθεια εκβίασης των θυμάτων με την
απειλή δημοσιοποίησης αρχείων ερωτικού περιεχομένου αναφέρεται διεθνώς ως σεξουαλική εκβίαση “sextortion”.
Σημειώνεται ότι τα εκβιαστικά αυτά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν κυρίως μορφές και
περιεχόμενο, όπως:
«Γεια σου!
Οπως ίσως παρατηρήσατε, σας έστειλα ένα email
από το λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει ότι έχω
πλήρη πρόσβαση στη συσκευή σας... Σε παρακολουθώ λίγους μήνες τώρα. Το γεγονός είναι ότι είχατε μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό μέσως ενός
site ενηλίκων που επισκεφθήκατε...»
ενώ η αναφορά σε πραγματικούς κωδικούς γίνεται
ώστε οι χρήστες να πεισθούν για το αληθινό της
απειλής.
www.safer-internet.gr
Ευτύχιος Αστανάστας

Τριπλή Βράβευση Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ταινίας
στο 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Στο 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ερυθρών
Σταυρών και Υγείας κατατέθηκαν 3.200 ταινίες από 120
χώρες, στη Βουλγαρία στις 17/6/19, η "Ωδή στη Χαρά της
Διάσωσης".
Ο δημιουργός Στάθης Αβραμίδης και ο πρωταγωνιστής
Λουκάς Μπισταράκης, απέσπασαν 3 βραβεία.

Fame Κολύμβησης. Το World Open Water Swimming Association τον κατάταξε στους "50 Σπουδαιότερους Υδατανθρώπους της Ιστορίας" ανάμεσα σε μεγαθήρια του
Χόλυγουντ και του υγρού στίβου. Στόχος του - όπως επισημαίνει - είναι να βελτιώσει την ναυαγοσωστική νομοθεσία και να αναπτύξει την αθλητική ναυαγοσωστική. Η ταινία
τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας

Η ταινία "Ode to (Lifesaving) Joy", με πρωταγωνιστή τον
"πατέρα" της Ελληνικής επαγγελματικής ναυαγοσωστικής
Λουκά Μπισταράκη κάνει αναφορά σε πρώιμες ιστορικές
στιγμές που θεμελίωσαν την ναυαγοσωστική στην Ελλάδα.
Η ταινία, ο δημιουργός και ο πρωταγωνιστής της επαινέθη-

Υγείας, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας. Το μοντάζ έκανε ο Σταμάτης Τριπόδης και την αφήγηση ο Robert Dillon.
Το Φεστιβάλ ιδρύθηκε το 1965. Ανήκει στην "Κατηγορία Α",
μαζί με τα Φεστιβάλ Καννών και Βενετίας. Διοργανώνεται από
τον Βουλγάρικο Ερυθρό Σταυρό και το Πανεπιστήμιο Ιατρικής
Βάρνας. Τελεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού,
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της UNESCO και της
Αντιπροεδρίας της Βουλγαρικής Δημοκρατίας.

Αποστάγματα σοφίας...
καν από διοργανωτές και κοινό. Σε ακροατήριο 900 ατόμων,
ο Αβραμίδης τιμήθηκε στην τελετή έναρξης με Βραβείο
Εξέχουσας Προσφοράς για το έργο του στη ναυαγοσωστική. Με το ίδιο βραβείο τιμήθηκε και ο Μπισταράκης.
Ο Στ. Αβραμίδης έχει τιμηθεί και σε προηγούμενες εκδηλώσεις με ταινίες του.
Ο Δρ. Στάθης Αβραμίδης, ασχολείται με την εφαρμοσμένη
και αθλητική ναυαγοσωστική στην ΣΕΦΑΑ Αθηνών, στον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και στον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό. Έχει μπει 2 φορές στο Παγκόσμιο Hall of
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Συνάντηση πρώην και νυν δημάρχων του Δήμου Σαρωνικού
Συνάντηση εργασίας ζήτησε ο
νέος αλλά και παλιός Δήμαρχος
Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, από
τον απερχόμενο Δήμαρχο Γιώργο
Σωφρόνη. η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019,

νες στους οποίους θα κινηθεί η
νέα διοίκηση του Δήμου, με στόχο
την καλύτερη δυνατή επόμενη
μέρα για τους πολίτες και τον Σαρωνικό», δήλωσε ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου.
Θυμίζουμε ότι η νέα Δημοτική
Αρχή εκάστου Δήμου, θα ξεκινήσει την πρώτη Σεπτεμβρίου 2019.
Ο νυν δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης, μετά τη συνάντηση δήλωσε μεταξύ άλλων:

στο Δημαρχείο στα Καλύβια, με
ατζέντα:
― ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση του Δήμου,
― τα προβλήματα και τα ζητήματα
πρώτης γραμμής που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σαρωνικού.
«Η συνεργασία, ο διάλογος και ο
θεσμικός σεβασμός είναι οι άξο-

Συναντήθηκα σήμερα με τον κ. Φιλίππου μετά από αίτημα που ο
ίδιος εξέφρασε. Τον συνεχάρην
για τη νίκη του στις πρόσφατες
εκλογές και τον διαβεβαίωσα ότι
ως παράταξη αλλά κι εγώ προσω-

Ακύρωσε την εκδήλωση
ελληνικών χορών
ο Δήμος Σαρωνικού
Διαμαρτυρία του συνδυασμού «Σαρωνικός
Συνεργασία» του Πέτρου Φιλίππου
Επιστολή απέστειλε ο Συνδυασμός «Σαρωνικός Συνεργασία»
και ο επικεφαλής αυτού, νεοεκλεγείς Δήμαρχος Σαρωνικού
Πέτρος Φιλίππου στον απερχόμενο Δήμαρχο Σαρωνικού
Γιώργο Σωφρόνη και τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου
«Αριστόδικος», με την οποία εκφράζουν την έντονη αντίθεση
και διαμαρτυρία τους για την αιφνίδια ακύρωση της ετήσιας
καλοκαιρινής εκδήλωσης του Τμήματος Ελληνικών Χορών του
ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησής της.
Στην επιστολή γίνεται αναφορά στη δυσαρέσκεια και την
αγανάκτηση που έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των
Καλυβίων η απόφαση να μην πραγματοποιηθεί φέτος η
μουσικοχορευτική εκδήλωση του χορευτικού τμήματος που
αποτελεί θεσμό για την πόλη, αλλά και στη μεγάλη απογοήτευση που νιώθουν τα μέλη του Τμήματος Ελληνικών
Χορών που μετά από αυτή την εξέλιξη δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στον κόσμο τη δουλειά, τις
προσπάθειες και τον κόπο ενός ολόκληρου χρόνου.
Τέλος, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Φιλίππου
καλεί την απερχόμενη δημοτική αρχή να ορίσει σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του χορευτικού νέα ημερομηνία
για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και δηλώνει ότι οι
δαπάνες για τη διοργάνωση της παράστασης θα καλυφθούν
από τον Συνδυασμό «Σαρωνικός Συνεργασία».

πικά, δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε μικροκομματικές λογικές και πρακτικές λαϊκισμού. Για
μας πάνω από όλα είναι το συμφέρον του τόπου μας.
Ζήτησε να ενημερωθεί για όλα τα
τρέχοντα ζητήματα που αφορούν
το Δήμο και δεσμεύθηκα να του
δώσω μια αναλυτική ενημέρωση
τις προσεχείς ημέρες, παρουσία
και των αντιδημάρχων μου, την
οποία ασφαλώς και θα δημοσιοποιήσω στους πολίτες του Δήμου
Σαρωνικού.
... η δίκη μας δημοτική παράταξη
ως αντιπολίτευση θα ασκήσει τα
θεσμικά της καθήκοντα με υπευθυνότητα και με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου. Θα στηρίξουμε
κάθε σωστή πρωτοβουλία αλλά
και θα είμαστε απέναντι σε κάθε
προσπάθεια που θα θέσει σε κίνδυνο όλα όσα πετύχαμε με μεγάλους κόπους μέχρι σήμερα.
Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι
στην επίλυση όλων των μεγάλων
προβλημάτων που δυσκολεύουν την
καθημερινότητα των συμπολιτών
μας.

Πολεμικές εμπλοκές
σχεδιάζουν διάφορα
κέντρα εξουσίας
Ανακοίνωση του Ε.ΠΑ.Μ.
Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.), με ανακοίνωση του Πολιτικού του Γραφείουτ, εκφράζει βαθύτατες ανησυχίες, γι ατο γεγονός ότι ποτέ άλλοτε τα
τελευταία ρόνια, μετά τα Ίμια, η Ελλάς δεν βρέθηκε
τόσο κοντά σε πολεμικά τετελεσμένα μ’ αυτά που
διαφαίνονται ότι οδηγούμαστε το τελευταίο χρονικό
διάστημα.
To Ε.ΠΑ.Μ. ρίχνει τις ευθύνες στην αδράνει της ελληνικής κυβέρνησης στις τουρκικές προκλήσεις, που
αμφισβητούν ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Κύπρου.
Η πλήρης εναπόθεση της υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου, στο
ΝΑΤΟ, Ε.Ε. και U.S.A.! είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, λέει η ανακοίνωση. “Ποτέ άλλοτε,
καμμιά κυβέρνηση δεν εναπόθεσε, σε τέτοιο βαθμό,
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αποκλειστικά σε υπερεθνικούς οργανισμούς με την προβιά των δήθιεν
φίλων και συμμάχων.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - 8μμ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Εισηγητές οι υποψήφιοι βουλευτές Νότιου
Τομέα Αθηνών:
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Γραμματέας της Νεολαίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ Πρ. Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ Αν. Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

TΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Μόνο στην Ελλάδα
επιστρέφουμε σ’ αυτούς
που μας έφεραν
τη χρεωκοπία!
Από τις 8 χώρες που μπήκαν σε μνημόνια επειδή
χρεωκόπησαν μερικώς ή ολοσχερώς, μόνο σε μια,
την Ελλάδα ενδέχεται να
ξαναπάρουν την κυβέρνηση αυτοί που συνέβαλαν και προκάλεσαν την
κρίση.
Στις υπόλοιπες επτά και
συγκεκριμένα, σε Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρο, Λετονία,
Ουγγαρία και Ρουμανία,
αυτοί που έφεραν το κράτος στην χρεωκοπία δεν υπάρχουν στην πολιτική
σκηνή.
Άλλοι έχουν εξαφανιστεί, άλλοι βρίσκονται στη φυλακή και άλλοι διώκονται ποινικά. Εδώ στην Ελλάδα, με την ενθάρρυνση του λαού, επανακάμπτουν
-άσπιλοι και αμόλυντοι - ως σωτήρες.

Iωάννα Στεργίου
υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
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Δρομολόγια του Δήμου ΒΒΒ
για θαλάσσια μπάνια μόνο για
Βάρη και Βουλιαγμένη
Ξεκινούν από την Δευτέρα 1η Ιουλίου καθημερινά
δρομολόγια μεταφοράς των πολιτών του Δήμου
ΒΒΒ, στις παραλίες.
Αφορά μόνο κατοίκους της Βάρης και της Βουλιαγμένης.
Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά,
από Δευτέρα έως Παρασκευή στην παρακάτω διαδρομή.
Βάρη:
1ο δρομολόγιο: έναρξη 7.45 π.μ. – επιστροφή 9.45
π.μ.

2ο δρομολόγιο: 9.55 π.μ. – επιστροφή 11.45 π.μ.
Αθ. Διάκου (Πηγάδα) – Αιγαίου – Τριπόλεως – Μεταναστών – Δευτέρας Μεραρχίας – Μεγαλουπόλεως – Ρένας Βλαχοπούλου – Αθηνάς (Jumbo) – Λ.
Βάρης – 25ης Μαρτίου (Χέρωμα) – Μαραθονομάχων
– 28ης Οκτωβρίου – Αθηνάς (Χέρωμα επιστροφή) –
25ης Μαρτίου – Βάρης (Ι.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου) – Βας.
Κωνσταντίνου (Πλαζ) – Αφροδίτης (Γεωργιάδη) –
Βορέου (Πλ. Ζησιμοπούλου) – Θησέως – Κυβέλης –
Παραλία (Κανάρια – Πλαζ)
Βουλιαγμένη:
Έναρξη 8.40 π.μ. – επιστροφή 11.40 π.μ.
Πανός –Ιάσονος – Αλ. Παναγούλη – Μενελάου Ξενοφώντος– Ηρακλέους – Αλ. Παναγούλη – Δήμητρας - Αθηνάς (παραλία) – Πλαζ - Λίμνη
Για τη Βούλα δεν έχει προβλεφθεί, όπως και πέρυσι,
παρ’ ότι έχει πολλές περιοχές με δυσκολία πρόσβασης στις ακτές.

ΕΒΔΟΜΗ

Θετικός ο πρώτος χρόνος του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Παλλήνης
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
Παλλήνης συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου συμπλήρωσε ένα
χρόνο λειτουργίας, με έναν θετικό απόηχο όσον αφορά την υποστήριξη και την αλληλεγγύη.
Με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία ενός τοπικού συστήματος
κοινωνικής προστασίας αποτελεί το
σημείο αναφοράς για την υποδοχή
και διασύνδεση των πολιτών με όλα
τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Σ’ αυτό το χρόνο λειτουργίας το
Κέντρο Κοινότητας, σε συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές του
Δήμου, υποδέχθηκε, ενημέρωσε
και υποστήριξε πάνω από 1.000
δημότες.
Έχοντας σκοπό τη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου αλλά και τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης
των ωφελουμένων έχουν προσφερθεί οι παρακάτω υπηρεσίες.
― Υποστήριξη στη διαδικασία
υποβολής αίτησης για το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
― Υποστήριξη στη διαδικασία

υποβολής αίτησης προνοιακών
επιδομάτων
― Υπηρεσίες πληροφόρησης και
παραπομπής στις κοινωνικές
δομές του Δήμου

― Υπηρεσίες ενημέρωσης των
πολιτών για προγράμματα με επιμορφωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
― Υπηρεσίες συμβουλευτικής
επαγγελματικού προσανατολισμού
― Υποστήριξη στη διαδικασία

Bανδαλισμοί στην πλατεία
Ελευθερίας στην Παλλήνη
Το πρωϊ της Τετάρτης 12 Ιουνίου, μία ομάδα περίπου 15
ατόμων, ηλικίας 15 έως 18 ετών, μπήκανε στην πλατεία
Ελευθερίας στην Παλλήνη και άρχισαν να καταστρέφουν.
Οι κάδοι απορριμμάτων, το κιόσκι στο μέσον της πλατείας, οι ζαρτινιέρες, συστήματα ποτίσματος, η πόρτα της
παιδικής χαράς έπεσαν θύματα μίας ακατανόητης μανίας
της συγκεκριμένης ομάδας η οποία φυσικά αγνόησε τις
διαμαρτυρίες όσων πολιτών βρίσκονταν στο σημείο.
Η συγκεκριμένη πλάτεια πρόσφατα παραδόθηκε σε
χρήση, ανακατασκευασμένη με νέο αστικό εξοπλισμό,

υποβολής αίτησης για το «Επίδομα Στέγασης» (από το Μάρτιο
του 2019)
― Υποστήριξη στη διαδικασία αίτησης στο Επίδομα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Ανασφαλίστων
Υπερηλίκων
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της περιοχής που έρχονται
αντιμέτωποι με κάποιο κοινωνικό
πρόβλημα (οι ίδιοι ή μέλη της οικογενείας τους) όπως ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη
στέγης, προβλήματα επιβίωσης
για διαφόρους λόγους και χρειάζονται τη συνδρομή της πολιτείας.
Το Κέντρο Κοινότητας είναι δομή
που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης: Έντισον 3- Παλλήνη.
Λειτουργεί: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00- 17:00,
Tηλ. 210 0080402-404

ενώ ακόμα συνεχίζονται σε
κάποια σημεία
της οι εργασίες.
Ο σεβασμός της
δημόσιας περιουσίας
την
οποία
έχουν
πληρώσει όλοι
οι δημότες είναι
το μεγάλο ζητούμενο και όταν αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει, συνεχώς ολοι οι δημότες θα πληρώνουν και θα ξαναπληρώνουν κάτι που ήδη έχουν, αντί να αποκτήσουν κάτι
καινούργιο που θα αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την
εικόνα της πόλης.
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Εντυπωσιακή η αγάπη των πολιτών στον Γιώργο Βλάχο
«Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία απαντά στην ανάγκη η
χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση, είναι
πιο κοντά από ποτέ», εκτίμησε ο υποψήφιος Βουλευτής Ανατολικής Αττικής
της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος, μιλώντας (19.6.19) στην επίσημη
έναρξη της προεκλογικής παρουσίας
του με τη συμμετοχή εκατοντάδων, πα-

λιών και νέων, φίλων του στο ξενοδοχείο «Holiday Inn».
«Οι πολίτες θέλουν σταθερότητα και
κυβερνητικό πρόγραμμα που ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.
Αυτό ακριβώς σημαίνει η ψήφος στη
Νέα Δημοκρατία», εξήγησε και παρουσίασε το προγραμματικό πλαίσιο της
Νέας Δημοκρατίας καλώντας τους φί-

λους του να στηρίξουν την προσπάθεια
της ΝΔ και του Προέδρου Κυριάκου
Μητσοτάκη για αυτοδύναμη ισχυρή κυβέρνηση.
«Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου είναι μοναδική ευκαιρία ώστε με κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκινήσει
μια νέα εποχή δημιουργίας και προ-

όδου για τη χώρα και όλους τους Έλληνες», επισήμανε και πρόσθεσε ότι «δεν
πρέπει να περάσει η κινδυνολογία του
ΣΥΡΙΖΑ».
Ο Γ. Βλάχος ζήτησε την ανανέωση της
εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του και δεσμεύτηκε να είναι μια χρήσιμη παρουσία για την Ανατολική Αττική και μια
υπεύθυνη φωνή για την Πατρίδα.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Πολιτοφυλακίας*
ἄρχεσθαι
&
Πολιτοκοπίας*
παύεσθαι
ΝΕΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΣΗΣ
«Ὅταν γάρ αἱ τῆς γνώµης ἐπιθυµίαι τήν ἐκ τῆς
ἀρχῆς ἐξουσίαν προσλάβωσιν, οὐδένα ὅρον
ποιοῦνται τῶν ἀδικηµάτων».
(Λουκιανός, 120-180, “ΤΥΡΑΝΝΟΚΤΟΝΟΣ”, § 5)

(= Διότι όταν τα πάθη αποκτήσουν/προσλάβουν, τη δύναμη της εξουσίας, δεν έχουν πια όρια στα ανομήματα /
παρανομίες τους / είναι ανεξέλεγκτα).
«Καί τοσούτῳ γε µᾶλλον ἕκαστος σπεύδει λαβέσθαι τῆς πατρίδος, ὅσῳπερ ἄν φαίνηται µειζόνων
παρ᾽ἄλλοις ἠξιωµένος».
(Λουκιανός, 120-180, “ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ”, § 8)

(= Και τόσο πολύ λοιπόν επιθυμεί/ποθεί ο καθένας να επιστρέψει στην πατρίδα του, όσο περισσότερο λαμβάνει
τιμές/είναι καταξιωμένος μακριά απ’ αυτήν).

«Καί τό µήτε περί θεούς δεισίδαιµον, µήτε περί
ἀνθρώπους δηµοκοπικόν ἤ ἀρεσκευτικόν ἤ ὀχλοχαρές, ἀλλά νῆφον ἐν πᾶσι καί βέβαιον καί µηδαµοῦ ἀπειρόκαλον µηδέ καινοτόµον.
Καί τό τοῖς εἰς εὐµάρειαν βίου φέρουσί τι, ὧν ἡ
τύχη παρεῖχε δαψίλειαν, χρηστικόν ἀτύφως ἅµα
καί ἀπροφασίστως, ὥστε παρόντων µέν ἀνεπιτηδεύτως ἅπτεσθαι, ἀπόντων δέ µή δεῖσθαι· καί τό
µηδέ ἄν τινα εἰπεῖν µήτε ὅτι σοφιστής, µήτε ὅτι
οὐερνάκλος µήτε ὅτι σχολαστικός, ἀλλ᾽ὅτι ἀνήρ
πέπειρος, τέλειος, ἀκολάκευτος, προεστάναι δυνάµενος καί τῶν ἑαυτοῦ καί ἄλλων».
(Μάρκος Αυρήλιος, 121-180, “ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ”, βιβλ. Α΄, κεφ. 16, 4)

(= Και να μη φοβάμαι υπερβολικά τους θεούς μήτε να κολακεύω τους ανθρώπους, για να είμαι αρεστός ή να ικανοποιώ τις επιθυμίες του όχλου, αλλά να είμαι πάντα
νηφάλιος και σταθερός· να μην αγνοώ το καλό σε καμμία
περίπτωση και να μην προκαλώ πολιτικές ταραχές, να
χρησιμοποιώ χωρίς αλαζονεία και με τιμιότητα όσα από
εκείνα που προσφέρει η τύχη με αφθονία, συντελούν
στην ευτυχία της ζωής, ώστε, αν υπάρχουν, να τα απολαμβάνω ειλικρινά και, αν δεν υπάρχουν, να μην αισθάνομαι την έλλειψή τους και να μη μπορεί κανείς να πει
μήτε ότι είμαι σοφιστής, μήτε υποτακτικός, μήτε δογματικός, αλλά άνδρας ώριμος, τέλειος, άτρωτος από την κολακεία, ικανός να διευθύνει τον εαυτό του και τους
άλλους).

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ...
«Τό δ᾽ἄγαν πανταχοῦ µέν ἐπισφαλές, ἐν δέ ταῖς
πολιτικαῖς φιλοτιµίαις ὀλέθριον. Ἐκφέρει γάρ εἰς
µανίαν καί παραφροσύνην ὕπαιθρον ἐξουσίας µεγάλης ἐπιλαβοµένους, ὅταν µή τό καλόν ἔνδοξον
εἶναι θέλωσιν, ἀλλ᾽ἀγαθόν ἡγῶνται τό ἔνδοξον».
(Πλούταρχος, 50-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, “ΑΓΙΣ και ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ”, § 2, 3)

(= Οι ακρότητες εξάλλου είναι παντού επικίνδυνες, ενώ
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στους πολιτικούς/κομματικούς ανταγωνισμούς/συνερισιές είναι ολέθριες. Ωθούν δηλαδή όσους συγκεντρώσουν μεγάλη εξουσία στα χέρια τους σε μανία και
ανοιχτή / πλήρη παραφροσύνη/φρενοβλάβεια, αφού δεν
επιδιώκουν/επιθυμούν να είναι το καλό ένδοξο, αλλά θεωρούν ότι είναι καλό το ένδοξο).
«Τοῦτο πολλούς τῶν πρός χάριν ἅπαντα πεπολιτευµένων ὁρῶµεν πεπονθότας· ἐξαρτήσαντες γάρ
αὐτούς ὄχλων εἰκῇ φεροµένων, οὔτ᾽ἀναλαβεῖν
ὕστερον οὔτ᾽ἐπιστῆσαι τήν ἀταξίαν ἐδυνήθησαν».
(Πλούταρχος, 50-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, “ΑΓΙΣ και ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ”, § 2, 6)

(=Αυτό βλέπουμε να υφίστανται πολλοί από όσους
ασκούν την πολιτική/διακυβέρνηση έτσι που να μη δυσαρεστούν κανέναν, εξαρτώντας τον εαυτό τους από
όχλους / άτακτα στίφη, που βαδίζουν στην τύχη, ότι δεν
στάθηκε σ’ αυτούς δυνατό ύστερα ούτε να σταματήσουν/αναχαιτίσουν, ούτε να ελέγξουν/την αταξία).

ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΝ
«Μάθε ὅτι αἱ συµφοραί τῶν ἀνθρώπων ἄρχουσιν
καί οὐκί ὤνθρωποι τῶν συµφορέων».
(Ηρόδοτος, 485-425, ΙΣΤΟΡΙΑ, Ζ΄, “ΠΟΛΥΜΝΙΑ”, 49)

(= Μάθε ότι οι περιστάσεις εξουσιάζουν/κυβερνούν τους
ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι τις περιστάσεις).
ΣΧΟΛΙΟ: Ο συνετός Αρτάβανος απευθύνει αυτά τα διαχρονικά, επίκαιρα και διδακτικά λόγια στον Ξέρξη, ο
οποίος γεμάτος έπαρση διασχίζει τον Ελλήσποντο για να
επιτεθεί στην Ελλάδα.

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΗΡΟΔΟΤΟΝ
«Οὕτω ὦν (= οὖν), ὦ Κροῖσε, πᾶν ἐστίν ἄνθρωπος συµφορή».
(Ηρόδοτος, 485-425, ΙΣΤΟΡΙΑ, Α΄, “ΚΛΕΙΩ”, 32)

(= Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, Κροίσε, είναι όλος αβεβαιότητα και αστάθεια. Ο άνθρωπος είναι έρμαιο μιας μοιραίας αλλαγής· συμφέρεται σε ένα περιφερόμενο τροχό,
που ο Ηρόδοτος τον ονομάζει αλλού “κύκλον των ανθρωπηίων πρηγμάτων”.

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ
«Τί γάρ ἐστιν ἄνθρωπος; ἀσθενείας ὑπόδειγµα,
καιροῦ λάφυρον, τύχης παίγνιον, µεταπτώσεως
εἰκών, φθόνου και συµφορᾶς πλάστιγξ, τό δέ λοιπόν φλέγµα καί χολή».
(Στοβαίος, 5ος μ.Χ., “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ”, βιβλίο 4ο, κεφ. 34, 60, 2)

(= Τι είναι λοιπόν ο άνθρωπος; Πρότυπο αδυναμίας, λάφυρο/αιχμάλωτος των περιστάσεων, άθυρμα της τύχης,
παράσταση μεταπτώσεως, πλάστιγγα του φθόνου και της
συμφοράς, και το υπόλοιπο/ό,τι απομένει απάθεια και πικρία/οργή/δηλητήριο).
Όλα τα ανωτέρω απανθισμένα αποσπάσματα/παραθέματα ταιριάζουν απόλυτα σε μια από τις μεγαλύτερες
ιστορικές προσωπικότητες του κλασσικού κόσμου, τον
Αλκιβιάδη, το γιο του Κλεινία, από τις Σκαμβωνίδες, περιοχή Πετραλώνων, γι’ αυτό και σας τα παραθέτουμε αυτούσια και μεταφρασμένα για να τα συγκρίνετε (κριτικός
αναστοχασμός).
Η αείμνηστη εξέχουσα Γαλλίδα κλασσική φιλόλογος και
ελληνίστρια, Ζακλίν ντε Ρομιγύ, 1913-2010, με ένα αφιέρωμα - αποκαλυπτικό βιβλίο στον Ελληνικό Πολιτισμό
“ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ;” εκδ. ΤΟ ΑΣΤΥ, Αθήνα 1999, μας αναφέρει την πρωτοτυπία της Ελλάδας στο πνευματικό, επιστημονικό και καλλιτεχνικό πεδίο. Σύμφωνα με τη
συγγραφέα η Παγκόσμια Ιστορία διαιρείται σε δύο μεγάλες περιόδους: την πριν από τους Έλληνες, προ Ελλήνων (π.Ε.) και τη μετά από τους Έλληνες, μετά Έλληνας
(μ.Ε.) προβάλλοντας δύο Μεγάλες Αξίες: απ’ τη μια το
τεράστιο χάσμα ανάμεσα στον Ελληνικό και τους πολιτισμούς της Ασίας και της Αφρικής και απ’ την άλλη το

εκπληκτικό φαινόμενο της επιβίωσης του Ελληνικού
Πνεύματος στην ανοδική πορεία του Νεώτερου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Πράγματι η Ελληνική Κληρονομιά,
εδραιωμένη στην επιδίωξη του καθολικού, κατέστη το ίδιο
το πνεύμα του δικού μας δυτικού πολιτισμού. Το βιβλίο
της τελειώνει με την εξής φράση: «Ο Θουκυδίδης μάς
λέει, μέσω του Περικλή ότι η Αθήνα είναι για την Ελλάδα
ένα “ζωντανό δίδαγμα”, μια “αγωγή”, μια “παίδευσις”.
Η Αθήνα υπήρξε για τους Έλληνες, και οι Έλληνες για
όλους εμάς».
Καθώς το βιβλίο της ερωτά: «ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ;» Είμαστε
υποχρεωμένοι να διερωτηθούμε: «ΓΙΑΤΙ Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ;»
Ο Πλάτων, ο Ξενοφών, ο Πλούταρχος, ο Διόδωρος, ο
Κορνήλιος Νέπως, ο Ανδοκίδης, ο Ισοκράτης, ο Λυσίας,
ο Αριστοφάνης κ.ά., καθώς και όλοι ή σχεδόν όλοι οι σωκρατικοί φιλόσοφοι, άρχισαν να γράφουν για το,ν Αλκιβιάδη ή να εμπνέονται από τα μαθήματα που προσέφερε
η ζωή του. Η περίπτωση του Αλκιβιάδη προκαλεί ένα σύνολο σχολιασμών η ακτινοβολία των οποίων διαρκεί
μέχρι και σήμερα.
Δεν πρέπει να αναζητήσουμε στην καρδιά του Αλκιβιάδη
την ανάταση που πηγάζει από την αρετή, αλλά συναντάμε την τόλμη που προσφέρει το ένστικτο της ανωτερότητας. Κανένα εμπόδιο, καμμία ατυχία/αντιξοότητα δεν
μπορούσε ούτε να τον εκπλήξει, ούτε να τον αποθαρρύνει. Είχε πεισθεί ότι, όταν οι ψυχές κάποιας ποιότητας
δεν κάνουν όλα όσα επιθυμούν, σημαίνει ότι δεν τολμούν
όλα όσα μπορούν να κάνουν.
Ο Αλκιβιάδης αποκτά το ανάστημα ενός ήρωα με την
αγέρωχη συμπεριφορά του μπροστά στο θάνατο. Και ο
ίδιος ο θάνατός του είναι ο θάνατος ενός τραγικού ήρωα.
Γιατί - όπως και ο Οιδίποδας του Σοφοκλή - γκρεμίζεται
από τη μεγαλύτερη δόξα στη χειρότερη καταστροφή/ από
την κορυφή στην άβυσσο. Ο Αλκιβιάδης όμως, αντίθετα
από τον Οιδίποδα, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη.
Δεν είχε πια ούτε αξίωμα, ούτε περιουσία, ούτε πατρίδα:
θα σήμαινε, όμως, ότι δεν τον γνωρίζουμε καλά, αν υποθέταμε ότι εγκατέλειψε τον αγώνα. Κατέπληξε όλο τον
ελληνικό κόσμο με το θράσος της αντίδρασής του.
Απόσπασμα από το έργο του Σοφοκλή “Οιδίπους Τύραννος”. Συγκεκριμένα από το Δ΄ Χορικό/Στάσιμο, στ. 11861222, όπου ο Χορός, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα
τον Οιδίποδα, οικτείρει το ευμετάβλητο της ανθρώπινης
μοίρας. Ο Χορός παίρνοντας αφορμή από την περιπετειώδη ζωή του Οιδίποδα και τη φοβερή του πτώση διατυπώνει μελαγχολικές σκέψεις για την ανθρώπινη ευτυχία,
που είναι πάντοτε επιφανειακή και παροδική.
«Ἐξ οὗ καί βασιλεύς καλῇ ἐµός, καί τά µέγιστ᾽ἐτιµάθης, ταῖς µεγάλαισιν ἐν Θήβαισιν ἀνάσσων».
(Αντιστροφή α´, στ. 1201-1203)

(= Μα γι’ αυτό κι εγώ, Οιδίποδα, άρχοντά μου σε είπα, και
έτσι βασίλευες με τιμή και με δόξα στη μεγάλη τη Θήβα).
«Τανῦν δ᾽ἀκούειν τίς ἀθλιώτερος;
τίς ἄταις ἀγρίαις, τίς ἐν πόνοις
ξύνοικος ἀλλαγᾷ βίου;».

(Στροφή β´, στ. 1204-1206)

(= Άμοιρος ποιος άλλος είναι τώρα σαν κι εσέ; Ποιανού η
τύχη αλλάζει ξάφνου, ποιος νιώθει άγριες συφορές και
πόνους;).
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος
――――――
* Πολιτοφυλακία: η περι-φρούρηση, επιτήρηση, προστασία, διαφύλαξη, προάσπιση των πολιτών μιας πολιτείας. Παράγωγα: ὁ πολιτοφύλαξ -ακος = φύλακας, φρουρός των πολιτών, τίτλος
αξιώματος και πολιτοφυλακέω -ῶ = είμαι πολιτοφύλακας, φυλάσσω, φρουρώ, επιτηρώ τους πολίτες μιας πόλεως. Ετυμολογείται από τα: πολίτης + φυλάσσω/ττω.
* Πολιτοκοπία: η δημαγωγία, η δημοκοπία. Παράγωγα: πολιτοκόπος = ο δημοκόπος, ο λαοπλάνος, ο ποταπός κόλακας των πολιτών και πολιτοκοπέω -ῶ = πολιτεύομαι ως δημοκόπος, θηρεύω με

ΕΒΔΟΜΗ

22 IOYNIOY 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 15

õôðîøîïì

 çûçöòôöçñç

ñÿĒĕČđē

÷ĖďĀďĕĈĖĐĊĕđĖĊāĕĒĊøĔĄďČčĎĂćĊ
ČĄĕĒđĞĖđęāėČđĖąđĖĎĈĖĕāòçďĄĕđĎČčāēçĕĕČčāē

ĔČĄĔĕČčÿĄđĕĈĎđĞďčĄČĕĊąĄĒČÿąČđĊĘĄďĂĄĕđĖ
ĕĝđĖĄē÷ĈĄĖĕđĞēċĄĔĕĊĒČĘĕđĞĈćĂďđďĕĄē
ĕđĖē ĕČē čĄĕÿĎĎĊĎĈē ĈĖčĄČĒĂĈē ĆČĄ ďĄ ćĒđđĎđ
ĆāĔđĖĈĕĊďĄďĄĕĖĐČĄčāđĒĈĂĄĕĊēçĕĕČčāē÷Ĉ
ĄĖĕāĕĊąÿĔĊĎđČĝďđČĒđĕĈĒĄČĝĕĊĕĈēđĖĚē
èđĖĎĈĖĕāēċĄĄėđĒđĞďĒĚĕĂĔĕĚēĕĊąĈĎĕĂĚĔĊ
ĕĊēčĄċĊĈĒČďĝĕĊĕĄēĝĎĚďĕĚďĔĖđĎČĕğďĄē
ĘĚĒĂēćČĄĘĚĒČĔđĞēĔĈčđČďĚďČčĝčĄČđČčđďđČčĝ
ĈĂĈćđčĄČĕĄĖĕĝĘĒđďĄĕĊćĊČđĖĒĆĂĄĝĎĚďĕĚď
ĒđĜđċĀĔĈĚď đĖ ċĄ Ąē ćğĔđĖď ĕĊ ćĖďĄĕĝ
ĕĊĕĄ ďĄ ĚċāĔđĖĈ Ąĝ čđČďđĞ ĕĊď õĈĒČėĀĒĈČĄ
çĕĕČčāēĔĕđďĔĞĆĘĒđďđêĖĒĚĄěčĝćĒĝđ

éČĄđČđĎĝĆđċĈĚĒĈĂĕĈĝĕČĒđčāĒĖĐĈđ
ĒĚċĖđĖĒĆĝēĄĖĕāĕĊćĈćđĀďĊĔĕČĆā
ĈčĎđĆĀē
õČĔĕĈĞĚ ĝĕČ Ċ ĒđĔčĝĎĎĊĔĊ ĕđĖ č øĔĂĒĄ
ĔĕĊď čĄĒĀčĎĄ ĕđĖ ĒĚċĖđĖĒĆđĞ čĄċğē čĄČ
đČĄĀĎČćĈēĒđĔÿċĈČĀēĕđĖ÷ùöîëçďĄĄĒĄ
ĈĂďĈČĔĕĊďĈĐđĖĔĂĄčĄĕĀĒĒĈĖĔĄďĔĄďĘÿĒĕČďđē
ĞĒĆđēĈĕÿĕĊąĄĒČÿāĕĕĄđĖĖĀĔĕĊĔĕČēĈĖ
ĒĚĈčĎđĆĀē ñČĄ āĕĕĄ ąĄĒČÿ ĔĕĒĄĕĊĆČčā čĄČ Ċ
ćČĄĘĈČĒĂĔČĊ çđĕĖğċĊčĈ ĎđČĝď ĄďÿĆĎĖėĄ Ċ
ĄĝėĄĔĊĕĚďêĎĎāďĚďďĄĄĄĎĎĄĆđĞďĄĝĕĊď
čĖąĀĒďĊĔĊ čĄČ ĕĊďĄÿďċĒĚĊ đĎČĕČčāĕĊē čĄČ
ĄĖĕĝ āĕĄď ĕđ čĖĒĂĄĒĘđ ĔĕđČĘĈĂđ ĔĕĊď ĄĝėĄĔĊ
ĕđĖ ĒĚċĖđĖĒĆđĞ  ĈĞĕĈĒđ čĄČ čĄċđĒČĔĕČčĝ
ĒĝĎđ ĀĄČĐĈ ĈĂĔĊē Ċ ĐĈčÿċĄĒĊ čĄČ ĔĄĒĚĕČčā
ďĂčĊĕĊēòĔĈĝĎĈēĕČēĈĒČėĀĒĈČĈēĕĊēĘğĒĄē
ĝđĖđĘÿĒĕĊēąÿėĕĊčĈĎĈ



ïĞĒČĈøĔĄďČčĎĂćĊğēĄČĔċÿďĈĔċĈđĖđ
ĒĝĈćĒđēĔĄēĀĘĈČĔĖĈĒČĎÿąĈČĔĕđęĊ
ėđćĀĎĕČđĕĊēòĆČĄĕĊďçďĄĕđĎČčāçĕĕČčā
çĒĘČčÿĒĀĈČďĄĔĄēĚĝĕČĈĂďĄČĈĆÿĎĊđĖ
ĕČāĕđĆĈĆđďĝēĝĕČđĒĝĈćĒđēđĖĈČĔĕĈĞĕĊ
čĈČĄċĀĔĊĔĕđęĊėđćĀĎĕČđĕĊēòõĀĒĄĄĝ
ĄĖĕĝ ĀĘĚ ĄĝĎĖĕĊ ĔĖďĄĂĔċĊĔĊ ĕĊē ĈĖċĞďĊē
đĖ ĄďĄĎĄąÿďĚ ĄĀďĄďĕČ ĔĕđĖē ĔĖđĎĂĕĈē
đĖ ĕĊē çďĄĕđĎČčāē çĕĕČčāē čĄČ ąĈąĄĂĚē ďČğċĚ
ĀĕđČđēďĄĈĒĆĄĔċğĈĔĖďĀĈČĄčĄČĈďĕČĝĕĊĕĄ
ĆČĄĕđĔĖĎĎđĆČčĝčĈčĕĊĀďđčĄČąĈąĄĂĚēĆČĄĕĊď
çďĄĕđĎČčāçĕĕČčā



õđČĈēċĄĈĂďĄČđČĒđĕĈĒĄČĝĕĊĕĀēĔĄēĝĕĄď
ĈčĎĈĆĈĂĕĈąđĖĎĈĖĕāē
õĒČďĕĒĂĄĘĒĝďČĄđĖĐĈčĂďĊĔĄĕđďĒđĈčĎđĆČčĝ
đĖĄĆğďĄĔĈčÿċĈćāđčĄČčđČďĝĕĊĕĄĕĊēçďĄ
ĕđĎČčāē çĕĕČčāē ĀĔĄ Ąĝ ĕČē đĎĎĄĎĀē ĈĒČ
đćĈĂĈēđĖćČĈāďĖĔĄĚēĕđĝĒĄĄđĖĈĂďĄČ
ČĄĈĒČėĀĒĈČĄĝĚēĕĊďđĒĄĄĕĂĉĈĕĄČčĄČđĈ
ĒČėĈĒĈČÿĒĘĊē Ąē éČğĒĆđē õĄĕđĞĎĊē õČĔĕĈĞĚ
ĄčĒÿćĄďĕĄĝĕČćČĄċĀĕđĖĈĀďĄĈĐĄČĒĈĕČčĝĄďċĒğ
ČďđćĖďĄČčĝĄĝĈČĔĕāđďĈēĕĈĘďđčĒÿĕĈēčĄČ
đĎČĕČčÿ ćĒĄĔĕĊĒČđđČĊĀďđĖē đĎĂĕĈē đĖ đĖ



õđČĄĈĂďĄČĊĒĝąĎĈęāĔĄēĆČĄĕđĄđĕĀĎĈ
ĔĄĕĚďĈčĎđĆğď
õČĔĕĈĞĚ Ěē đČ àĎĎĊďĈē ċĀĎđĖď ďĄ ĎāĐĈČ đĒČ
ĔĕČčÿčĄČĄĈĕÿčĎĊĕĄĄĖĕāĊĈĆÿĎĊĈĒČĀĕĈČĄ
đĖąČğďĈČĊĘğĒĄĕĄĕĈĎĈĖĕĄĂĄĘĒĝďČĄĈĐĄČĕĂĄē
ĕĊēčĖąĈĒďĊĕČčāēđĎČĕČčāēÞĎĎĚĔĕĈĕđĄđĕĞ
ĚĔĄď Ĉ ĕđď Čđ čĄĕĊĆđĒĊĄĕČčĝ ĕĒĝđ ĔĕČē
ĒĝĔėĄĕĈē êĖĒĚĈčĎđĆĀē ãĎđČ ĎĀđď ĄďĕČĎĄ
ąÿďđďĕĄČĚēĊđďĄćČčāĎĞĔĊĆČĄĕđďĕĝđĈĂďĄČ
ČĄĄĖĕđćĞďĄĊčĖąĀĒďĊĔĊĕĊēòĀĄēĊđčĒĄ
ĕĂĄēĈČćĈđĎđĆČčĝĒđĔĄďĄĕđĎČĔĝĕđďĒĈĄĎČ
ĔĕČčĝ čĄČ čĄČďđĕĝđ ėČĎĈĎĈĖċĈĒČĔĝ čĄČ  ĒĚ
ċĖđĖĒĆĝ ĕĊē ĘğĒĄē ĕđď ïĖĒČÿčđ ñĊĕĔđĕÿčĊ
ïĄČČĔĕĀęĕĈĈĄĖĕĝċĄĈĂďĄČčĄČĕđĄđĕĀĎĈĔĄ
ĕĚďĈčĎđĆğďĆČĄĕĂčÿċĈęāėđēĔĈÿĎĎĄčĝĄ
ĕĄ Ĉčĕĝē ĕĊē òĀĄē ĊđčĒĄĕĂĄē ĈĂďĄČ đĖĔČĄĔĕČ
čÿĘĄĀďĊęāėđēĆČĄĕĊďêĎĎÿćĄĕĊēđĎČĕČčāē
ĄĎĎĄĆāē



éČĄđČđĎĝĆđĀďĄēđĎĂĕĊēĕĊēçďĄĕđĎČčāē
çĕĕČčāēďĄęĊėĂĔĈČĕđďĊāĕĒĊøĔĄďČčĎĂćĊ
÷Ĉ ĝĎĊ ĕĊď đĒĈĂĄ đĖ ĈĂĕĈ Ěē ĆČĄĕĒĝē ĈĂĕĈ
ĀĔĄĄĝčđĄĕČčĀēċĀĔĈČēĖĊĒĀĕĊĔĄČĔĕÿ
ĈĔĖďĀĈČĄčĄČĄĆÿĊĕđďđĎĂĕĊĄčĒČąğēĈĈČ
ćā ČĔĕĈĞĚ ĔĕĊď ĄĐĂĄ ĕđĖ ĄďċĒğđĖ čĄČ Ĕĕđď
ĒĚĕĄĆĚďČĔĕČčĝĕđĖĒĝĎđĔĕĊďĄďĄĕĖĐČĄčāđ
ĒĈĂĄĕĊēĘğĒĄēçĖĕĝāĕĄďĄďĀčĄċĈďĆďĚĔĕĝĔĕČē
çĘĄĒďĀē ĝđĖ ĈĂĄČ ĝďČđē čÿĕđČčđē āćĊ Ąĝ
ĕĊď ĈėĊąČčā đĖ ĊĎČčĂĄ čĄČ ĕğĒĄ ĈĂďĄČ ĆďĚĔĕĝ
ĔĈ ĝĎĊ ĕĊď çĕĕČčā ôČ đĎĂĕĈē ĆďĚĒĂĉđĖď čĄĎÿ
ĈĀďĄ ĕČē ĄĝęĈČē đĖ ĕĊ ćČĄćĒđā đĖ ĕđ
āċđēđĖčĄČĕČēĒđĕĈĒĄČĝĕĊĕĈēđĖċĄċĀĔĚ
Ěē ąđĖĎĈĖĕāē ĕĊē ò čĄČ ĄĖĕđĂ ąĈąĄĂĚē ċĄ
ĄđĕĈĎđĞďĕđĈĂčĈďĕĒđ



õđČđċĈĚĒĈĂĕĈĝĕČĈĂďĄČĕđćČĄčĞąĈĖĄĄĖ
ĕğďĕĚďĈċďČčğďĈčĎđĆğď
òđĂĉĚĝĕČĈĂďĄČĎĀđďĐĈčÿċĄĒđ
êĈĂēđČĄêĎĎÿćĄċĀĎđĖĈ
íĀĎđĖĈĕĊďêĎĎÿćĄĕĊēąĂĄēĕĊēďđċĈĂĄēčĄČ
ĕĊēĄďĄĒĘĂĄēāĕĊďêĎĎÿćĄĕĊēđĄĎĝĕĊĕĄēčĄČ
ĕĊēčĄďđďČčĝĕĊĕĄē
íĀĎđĖĈ ĕĊď êĎĎÿćĄ ā ćĖďĄĕā ĔĕĄċĈĒā Ĉ



ĒĝĎđ ĔĕĊď êĖĒğĊ đĖ ĄĎĎÿĉĈČ ĒđđćĈĞĈČ čĄČ
ĄčđĎđĖċĈĂĕđďĄĆčĝĔČđĒĖċĝ
íĀĎđĖĈ ĕĄ ĄČćČÿ Ąē ĄĝĄčĒĄ Ąĝ ĕđ čđČ
ďĚďČčĝĆĂĆďĈĔċĄČčĄČĄđĎČĕĂčāđĒėĚĀďĄĈ
čĒČĕČčĝ ďđĖ čĄČ ćČĄđĒėĚĀďĊ đĎĝĎĈĖĒĊ čĄČ
đĎĞĎĈĖĒĊĒđĔĚČčĝĕĊĕĄ
çĖĕđĂ ĈĂďĄČ đČ ćĖđ ćČĄėđĒĈĕČčđĂ ćĒĝđČ đĖ
ąĒĂĔčđďĕĄČ ĒđĔĕÿ Ąē čĄČ ĄďÿĈĔĄ ĔĈ ĄĖ
ĕđĞēċĄĒĀĈČďĄĈČĎĀĐđĖĈ
êĞĘđĄČĈČĎČčĒČďÿďĄćČĈĐÿĆđĖĈĀďĄďđĎČĕČ
ĔĀďđ ĒđĈčĎđĆČčĝ ĄĆğďĄ ĘĚĒĂē ĄčĒĄĂĈē ĔĖ
ĈĒČėđĒĀēčĄČĒđĔĚČčĀēĄďĕČĄĒĄċĀĔĈČē
êĂĄČ ąĀąĄČđē Ěē ĄĖĕā ĕĊ ėđĒÿ đČ àĎĎĊďĈē
čĄĕÿĕĊďÿĔčĊĔĊĕđĖĈčĎđĆČčđĞĄēćČčĄČğĄĕđē
ċĄĈČĎĀĐđĖĈĔĚĔĕÿĈĆďğđďĄĕĊĎđĆČčāčĄČ
ĕĊĔĚėĒđĔĞďĊïĄČċĄćğĔđĖĈĕĊćĖďĄĕĝĕĊĕĄ
ĔĕĊòĀĄĊđčĒĄĕĂĄďĄčÿďĈČĒÿĐĊĕĊďđĎČĕČ
čāĄĎĎĄĆāĈČĄČĔĘĖĒāĄĖĕđćĞďĄĊčĖąĀĒďĊĔĊ
čĄČĕđďïĖĒČÿčđñĊĕĔđĕÿčĊĒĚċĖđĖĒĆĝ
ïĄĎāüāėđ
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΛΑΓΝIΑ-ΕΞΟΥΣΙΟΛΑΓΝΙΑ
Η Νέα Μεγάλη θανάσιμη Ιδέα
της ελληνικής λούμπεν μπουρζουαζίας
Γράφει ο Κώστας Λάμπος

Ορυκτά καύσιμα και καπιταλισμός
Είναι γνωστό ότι ο καπιταλισμός οφείλει την ύπαρξη και
την ανάπτυξή του στα ορυκτά καύσιμα, στον άνθρακα αρχικά και στο πετρέλαιο στη συνέχεια. Γνωστό είναι επίσης
ότι με τον ασφυκτικό έλεγχο που ασκεί μια χούφτα πετρελαιάδων, μεγαλοκεφλαιοκρατών και μεγαλοτραπεζιτών πάνω στις πηγές, στην επεξεργασία και στα δίκτυα
διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
τα ορυκτά καύσιμα, δομείται ένα συγκεντρωτικό ενεργειακό σύστημα που διαμορφώνει τον διεθνή καταμερισμό
της εργασίας σύμφωνα με τα ηγεμονικά στρατηγικά σχέδια του αμερικανισμού για τον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας.
Γνωστό είναι τέλος ότι ο ιδιωτικός έλεγχος, μέσω του
αποκλειστικού δικαιώματος της ατομικής ιδιοκτησίας, των
ενεργειακών πηγών, των μέσων παραγωγής και του ενεργειακού συστήματος καταλήγουν στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα του μανιακού καπιταλισμού που προκαλεί,
και τρέφεται από, την ανισόμερη ανάπτυξη των χωρών
του πλανήτη, καταγράφεται ως ακραία διαφοροποίηση
του ενεργειακού αποτυπώματος μεταξύ χωρών και καταναλωτών ενέργειας, παράγοντας έτσι οικονομικές, κοινωνικές, περιφερειακές και εθνικές ανισότητες με
συνέπεια τον ανορθολογικό ανταγωνισμό, τις κοινωνικές
συγκρούσεις και τους ατελείωτους απάνθρωπους και καταστροφικούς πολέμους, την θανάσιμη για την ανθρωπότητα και για τον πλανήτη καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Οι πετρελαιακές κρίσεις του δεύτερου μισού του 20ου
αιώνα που οφείλονταν στην κάμψη παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της ορατής εξάντλησης των γνωστών
παγκόσμιων κοιτασμάτων λειτούργησαν ως εφιάλτης του
καπιταλισμού, γιατί το τέλος του είναι συνυφασμένο με
το τέλος των ορυκτών καυσίμων. Αυτός ο εφιάλτης προκάλεσε έναν επιστημονικό ερευνητικό οργασμό με αποτέλεσμα την ακόμα καταστροφικότερη μορφή της
ατομικής ενέργειας, η οποία αφύπνισε τις δυνάμεις της
Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού, χάρη στις
κινητοποιήσεις των οποίων περιορίστηκε δραστικά η
εφαρμογή της.
Αυτή η εξέλιξη έστρεψε αναγκαστικά τις έρευνες προς τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με κορυφαίο επίτευγμα την συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
με την συνεργασία των ΑΠΕ στη βάση της απόσπασης,
μέσω της φτηνής ηλεκτρόλυσης του νερού, και της, με τις
κυψέλες (fuel cells), καύσης του υδρογόνου που κάνει εφικτή μια απελευθερωτική “Οικονομία του Υδρογόνου”, η
οποία καταργεί τα ορυκτά καύσιμα, τις μηχανές εσωτερικής καύσης και συνεπώς και τον καπιταλισμό, γιατί με το
υδρογόνο ως το επικρατέστερο στοιχείο, πάνω από 80%,
του Σύμπαντος, μπορεί να παράγει ο κάθε χρήστης όση
ηλεκτρική ενέργεια χρειάζεται χωρίς να ρυπαίνει το περιβάλλον, με σχεδόν μηδενικό κόστος και το σημαντικότερο
χωρίς κανενός είδους εξάρτηση από κανένα μονοπώλιο

ενέργειας και από καμιά κεντρική τοπική, εθνική και διακρατική εξουσία.
Και ενώ το τεχνολογικό πακέτο της υδρογονοενέργειας
είναι χάρη στις διαχρονικές προσπάθειες των δυνάμεων
της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού για
ενεργειακή ισότητα και επάρκεια, για καθολική ευημερία,
για καθαρό περιβάλλον και για κοινωνική ισότητα, ελευθερία, δημοκρατία και ειρήνη είναι εδώ και μερικές δεκαετίες έτοιμο, οι συνιστώσες της καπιταλιστικής
παγκοσμιοποίησης το κρατούν μακριά από την
κοινωνία/ανθρωπότητα, γιατί φοβούνται ότι αυτό φέρνει
το τέλος της πετρελαιοκρατίας και της κεφαλαιοκρατίας
και γι αυτό προσπαθούν να αποκλείσουν τις δυνάμεις της
Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού από την
ιδιοπαραγωγή υδρογονοενέργειας με απαγορευτικά θεσμικά μέτρα που μετατρέπουν το νερό από ελεύθερο
αγαθό σε εμπόρευμα και με αντικοινωνικά και παράνομα
δικαιώματα ευρεσιτεχνιών που κατοχυρώνουν το δικό
τους μονοπώλιο υδρογονοενέργειας. Όμως παρά την
ένοχη σιωπή του κεφαλαίου για την υδρογονοενέργεια η
σχετική γνώση διαρρέει σταδιακά και αφυπνίζει τις κοινωνίες και την ανθρωπότητα γεγονός που γεννάει καινούργιους εφιάλτες για το μέλλον του καπιταλισμού οι
κονδυλοφόροι του οποίου το εμφανίζουν ως “το τέλος
της ιστορίας”.

Η ψευδαίσθηση της νεκρανάστασης
Η αναζήτηση σωτηρίας του καπιταλισμού οδήγησε και
στην ανακάλυψη νέων πηγών/κοιτασμάτων πετρελαίου,
όπως παραγωγή πετρελαίου από τον σχιστόλιθο και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα άγνωστα
μέχρι πρόσφατα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου,
του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους, γεγονότα που προκαλούν ψευδαισθήσεις νεκρανάστασης στον παρακμασμένο και ιστορικά νεκρό καπιταλισμό. Ο αμερικανισμός
που διεκδικεί την παγκόσμια ηγεμονία διεκδικεί και τον
έλεγχο της Ευρασίας, της “παγκόσμιας ενεργειακής
τράπεζας”, γιατί «όποιος ελέγχει την Ευρασία, ελέγχει
την παγκόσμια οικονομία», πράγμα που εξηγεί το ενδιαφέρον των ΕΠΑ και του ΝΑΤΟ που εκφράζεται με αλλεπάλληλους καταστροφικούς πολέμους στην ευρύτερη
περιοχή της Ευρασίας. Αυτό το ενδιαφέρον του αμερικανισμού συνδέεται με τα ηγεμονικά σχέδιά του, που σκοντάφτουν πάνω στην πολιτική της ΕΣΣΔ χθες και της
Ρωσίας σήμερα, η οποία εφοδιάζει με ορυκτά καύσιμα σε
ποσοστό περίπου 40-50% των ενεργειακών αναγκών των
χωρών της Ευρώπης, σχέση που εμποδίζει την μονοκρατορία του αμερικανισμού.
Βέβαια υπάρχει το ερώτημα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση
στην επικράτεια της οποίας βρίσκονται τα μεγάλα κυπριακά και ελληνικά κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων δεν
σπεύδει να τα υιοθετήσει για να απεξαρτηθεί τόσο από
τα ρώσικα όσο και από αμερικάνικα δίκτυα προμήθειας
ορυκτών καυσίμων. Η απάντηση προφανώς είναι γιατί η
Ε.Ε, αφενός δεν είναι όσο θα έπρεπε Ένωση, αν αναλύσει και αξιολογήσει κανείς τη στάση των χωρών της Ανα-

τολικής Ευρώπης των λεγόμενων αμερικανοχρηματοδοτημένων “πορτοκαλή επαναστάσεων” απέναντι στις
“ηγεμονικές” χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αλλά ούτε και
τόσο
ευρωπαϊκή,
ως
αμερικανοκρατούμενη
ενδοχώρα/αποικία αφετέρου. Όλα αυτά σημαίνουν καινούργιες πολεμικές περιπέτειες για την ανθρωπότητα
και ιδιαίτερα για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο
και το Ιόνιο πέλαγος, το καινούργιο “μήλον της έριδος”
για τους μνηστήρες της νύφης με μεγάλη υποτίθεται προίκα το πετρέλαιο.

Προς μια νέα Ελληνική Τραγωδία
Το τραγικό στοιχείο αυτής νέας πραγματικότητας έχει
σχέση με την θανάσιμη απειλή κατά της Ελλάδας και του
Ελληνισμού, που για να ιδιοποιηθεί, δηλαδή να σφετεριστεί “κοψοχρονιάς” τον ορυκτό πλούτο της και όχι μόνο
τα ορυκτά καύσιμά της, ο αμερικανισμός και οι “κολαούζοι
του” της περιοχής, πότε βάζουν το λαό της στον γύψο και
πότε τον καθιστούν αποικία δημόσιου χρέους με φύλακα
εγγυητή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔNT) και το
ΝΑΤΟ, ενώ στο διηνεκές την απειλούν με πολλαπλό εδαφικό ακρωτηριασμό.
Αλλά και η οικονομική, πνευματική και πολιτική ηγεσία
της Ελλάδας της ίδιας, αντί να επιλέξουν έναν ρόλο εθνικής ουδετερότητας, ασφάλειας και αξιοπρέπειας σπεύδουν να ενταχθούν στο στρατόπεδο του αμερικανισμού,
μετατρέποντας έτσι τη χώρα σε κέντρο πολεμικών συγκρούσεων, αν όχι και σε στόχο πυρηνικής καταστροφής
που σημαίνει ότι αντί να επιλέξουν ένα ρόλο δημιουργικής συνάντησης όλων των λαών της περιοχής την μετατρέπουν σε ρόλο καταστροφικής σύγκρουσης.
Και επειδή η ελληνική ολιγαρχία και συνολικά η κυρίαρχη
λούμπεν ελληνική μπουρζουαζία δεν κατάφερε να ξεφύγει από την νεωτερική νοοτροπία του ελληνικού πλιατσικοκαπιταλισμού δεν μπόρεσε να κατανοήσει την τεράστια
σημασία του δώρου της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας στη μορφή της υδρογονοενέργειας, που θα της
επέτρεπε να μπει στην πρωτοπορία των λαών και των
χωρών για ένα άλλο μοντέλο κοινωνικά ελεγχόμενης οικονομίας της κοινωνικής ισότητας. Η συνείδηση του ραγιαδισμού φαίνεται και από το γεγονός πως κανένας
αρμόδιος Έλληνας επιστήμονας και γνώστης του θέματος
της ελεύθερης ενέργειας, όπως και κανένα πολιτικό
κόμμα, μηδέ των λεγομένων προοδευτικών και “αριστερών” κομμάτων δεν αναφέρει τίποτα στο πρόγραμμά του
σχετικά με την εφικτότητα και τη χρησιμότητα της υδρογονοενέργειας. Αντίθετα υπάρχει ένα τσούρμο, με “τίτλους και ονόματα πολλά”, από “ειδικούς” για το πετρέλαιο
που γυροφέρνουν τους εδώ άσχετους πολιτικούς και
τους ντόπιους κομπραδόρους και ξένους οικονομικούς
παράγοντες, που πουλάνε “γνώσεις και πληροφορίες” με
την ελπίδα να προσληφθούν ως “σύμβουλοι/εμπειρογνώμονες” για να τα “κονομήσουν” σε βάρος των κορόιδων
που τους πιστεύουν.
Αλλά μήπως το ίδιο δεν συμβαίνει και με τους λεγόμενους “κοινωνικούς φορείς” όπως συνδικάτα, επιστημονικές ενώσεις, επαγγελματικές οργανώσεις, Επιμελητήρια,
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ., που έχουν
αποχαυνωθεί περιμένοντας να γίνει η Ελλάδα το νέο
Ελντοράντο της Νότιας Ευρώπης, για να εισπράξουν μερίδιο σε πετροδολάρια και να φάνε με χρυσά κουτάλια,
χωρίς να υποπτεύονται το μέγεθος της καταστροφής και
της δυστυχίας που τους περιμένει. Αλλά τι να περιμένει
κανείς από απληροφόρητους, καλόπιστους και πάντα
προδομένους, απ’ όλους τους ταγούς του, ανθρώπους,
όταν κοτζάμ “αριστερή κυβέρνηση”, που αναρριχήθηκε
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Η νεανική επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι “must”!
Το brain drain είναι μια θλιβερή πραγματικότητα.
Μέσα σε μια δεκαετία πάνω από το 35% των νέων
από 20-40 έχουν φύγει για κάποια χώρα του εξωτερικού αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.
Η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι επιστήμονες, εκπρόσωποι της «πιο μορφωμένης γενιάς» όπως
έχει χαρακτηριστεί από πολλούς. Εκτός όμως από
μορφωμένη, η γενιά μας είναι και αδικημένη. Και το
λέω αυτό χωρίς καμία πρόθεση να προκαλέσω τη λύπηση κανενός. Εξάλλου είναι γνωστό ότι καλύτερα
να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Και η γενιά
μου δεν αξίζει καμία απολύτως λύπηση. Είναι η χώρα
όμως πλέον αξιολύπητη. Ή μάλλον για να το θέσω πιο
σωστά… το πολιτικό μας σύστημα. Και το λέω αυτό
διότι πρόκειται για ένα σύστημα που διώχνει τα παιδιά
του και δεν κάνει τίποτα για να τους δώσει την επιλογή, αν φυσικά το θελήσουν να γυρίσουν πίσω και
να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
Έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί πολλά γύρω από
το συγκεκριμένο θέμα αφού πλέον είναι «της μόδας»
στα τηλεοπτικά πάνελ. Μα φυσικά και πρέπει να γίνει
“viral” η στέρηση της χώρας από το ίδιο της το μέλλον! Όμως, με στόχο να βρεθεί λύση. Αυτό που παρατηρούμε είναι να εργαλειοποιείται επικοινωνιακά
για ακόμα μια φορά ένα θέμα που αφορά την νεολαία
μας, πολύ απλά γιατί είναι μια «καραμέλα που πουλάει». Που δίνει, αν θέλετε, σε κάτι «βρυκολακιασμέ-

στην δοτή πολιτική εξουσία λαϊκίζοντας αφόρητα και μεταξύ αναρίθμητων κυβιστήσεων τακίμιασε με το κεφάλαιο και με τους αμερικάνους για “μια χούφτα δολάρια”
και για λίγη εξουσία με μια θεσούλα στον κρατικό μηχανισμό, ή στο αστικό εκφυλισμένο και διαπλεκόμενο κοινοβούλιο και στην καλύτερη περίπτωση με κάνα
υπουργιλίκι με αντάλλαγμα την συνείδησή τους, πουλώντας ακόμα και το κόμμα που τους “τίμησε” και τους ανέδειξε σε “νοματαίους”, αδιαφορώντας αν με την θέση και
την στάση τους ξαναζωντανεύουν τα δεξιά και ακροδεξιά
πολιτικά ζόμπι, που είναι έτοιμα να ξανακάτσουν στο
σβέρκο του ελληνικού λαού, “για το καλό του” και για
“την σωτηρία της πατρίδας”, που ως πατριδοκάπηλοι δεν
έχουν;
Υπάρχει μόνο μια εξαίρεση που σώζει την τιμή της ιστορίας της αγωνιζόμενης Ελλάδας και του Ελληνισμού που
συνοπτικά αλλά καίρια αγγίζει το θέμα των καταστροφικών συνεπειών της παράδοσης του εθνικού μας πλούτου
συνολικά και των κοιτασμάτων των ορυκτών καυσίμων
ιδιαίτερα βορά στο λυσσασμένο μανιακό μονοπωλιακό
κεφάλαιο, κι αυτή η εξαίρεση είναι ένα κείμενο ενημέρωσης και διαμαρτυρίας, από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» με τον τίτλο: ΟΧΙ ΣΤΙΣ
ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ. Τελικά τι Επιλέγουμε για την Ελλάδα; Γαλάζια ή Μαύρη Ανάπτυξη; Το κείμενο αυτό που το υπογράφει ο Διευθυντής του ο κ. Θοδωρής Τσιμπίδης και
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτο Θαλάσσιας

νους» πολιτικούς μια essence νιότης και τους μετατρέπει σε «νεολαίους».
Επί της ουσίας όμως είναι το θέμα τι κάνουμε… Προσωπική μου άποψη είναι ότι μέρος της απάντησης βρίσκεται
στην
ανάπτυξη
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Και αυτό γιατί πολύ απλά θα οδηγήσει
σε άνοιγμα θέσεων εργασίας. Συγχρόνως η ανάπτυξη
αυτή θα εξυπηρετήσει και τον ίδιο τον σκοπό της επιχείρησης, ο οποίος σχετίζεται με την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων ή υπηρεσιών στο εξωτερικό. Έτσι σε
μια υγιή επιχείρηση θα μπορεί ένας νέος του εξωτερικού να νιώσει μια «ασφάλεια» και να τολμήσει να
γυρίσει ξανά στην πατρίδα του.
Γι’ αυτό και θεωρώ πολύ σημαντικές τις παρακάτω
προτάσεις:
Μείωση φόρων στις επιχειρήσεις και στην παραγωγή,
ενίσχυση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και φυσικά
στο πλαίσιο της νεανικής επιχειρηματικότητας η πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για 3 χρόνια φοροαπαλλαγή για κάθε νέο που ξεκινάει την δική του
επιχείρηση.
Η δημιουργία υγιών δομών εργασίας είναι μέρος ενός
ευρύτερου κοινωνικού κράτους το οποίο χρειάζεται
αυτή την στιγμή περισσότερο από ποτέ η Ελλάδα για
να μπορέσει να προχωρήσει στο μέλλον, με την γενιά
που το αντιπροσωπεύει εντός των συνόρων μας.

Προστασίας «Αρχιπέλαγος», http://archipelago.gr/telikati-epilegoume-gia-tin-ellada-galazia-mavri-anaptyxi/, κλείνει
με την έκκληση: «προς την κοινωνία των πολιτών να σταθεί άμεσα στο ύψος των περιστάσεων. Είναι χρέος όλων
μας να ασκήσουμε την απαραίτητη πίεση και να ωθήσουμε την πολιτεία να διασφαλίσει το μακροπρόθεσμο
όφελος των Ελλήνων πολιτών και όχι συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα». Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα
να το διαβάσετε. Είναι ένα παράθυρο που μας οδηγεί σε
έναν άλλο, σε έναν καλύτερο κόσμο απελευθερωμένο
από σκοταδιστικούς μύθους και εξουσιαστικές ιδεολογίες[8], στον κόσμο της Γνώσης, της Επίγνωσης που σημαίνει στον κόσμο της κοινωνικής ισότητας και της
άμεσης δημοκρατίας με περιεχόμενο την αταξική κοινωνία.
Για όλους αυτούς τους λόγους ήρθε η ώρα της κοσμοθεωρητικής, δηλαδή της πνευματικής, οικονομικής, κοινωνικής, οργανωτικής και πολιτικής αυτονόμησης των
δυνάμεων της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού και της συνειδητοποίησης ότι αυτός ο καλύτερος
κόσμος δεν είναι μόνο επιθυμητός, αλλά ιστορικά αναγκαίος και εφικτός.
* Κώστας Λάμπος,
Οικονομολόγος - συγγραφέας
claslesdemocracy@gmail.com
http://www.classlessdemocracy.blogspot.com

Βασιλική (Βάσια) Αναστασίου
Υποψήφια βουλευτής Ανατολικής Αττικής
με το Κίνημα Αλλαγής

H

Bάσια Αναστασίου κατάγεται απο τον Βαρνάβα Αττικής
και είναι κόρη του Καρδιοχειρουργού Νίκου Αναστασίου
και της Μαρινας Αδαμοπουλου Δερματολογου.
Είναι απόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Media and Communications απο το London School of Economics της Μεγάλης
Βρετανίας.
Επίσης είναι υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης καθώς και ασκούμενη δικηγόρος, μετά την απόκτηση
του δευτερού πτυχίου της στην Νομική σχολή.
Σε ότι αφορά την πολιτική της ενασχόληση, εξελέγη ως Δημοτική Σύμβουλος σε ηλικία 19 ετών.
Αγωνίζεται και συμμετέχει για να εκπροσωπήσει την γενιά
της, την γενιά των "κλεμμένων ονείρων", όπως λέει χαρακτηριστικά.

5ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός
Ποίησης "K.Π. Καβάφης" 2019
Η International Art Academy διοργανώνει τον 5ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης "K.Π. Καβάφης" 2019.
Στο Διαγωνισμό μπορεί να
λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος (ανεξαρτήτως ηλικίας και εθνικότητας), με
μια ποιητική συλλογή γραμμένη
στην
ελληνική
γλώσσα.
Όλες οι πληροφορίες για
τον Διαγωνισμό υπάρχουν
στην ιστοσελίδα
Θα δοθούν συνολικά 30 Βραβεία.
Θα δοθούν επίσης τιμητικά βραβεία, τιμητικές διακρίσεις και έπαινοι από την International Art Academy σε
όλους τους συμμετέχοντες στην Τελική Φάση, ανάλογα με το βαθμό αξιολόγησης των έργων τους.
http://artsociety.gr/IAA_Poetry_Competition_K.PKavafis.pd
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και απευθύνεται
σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών άνω των 21 ετών
και τις οικογένειές τους, στοχεύοντας στην απεξάρτηση, την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη
των μελών του.
Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δωρεάν
και χωρίς λίστες αναμονής. Η προσέλευση στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και δεν χορηγούνται φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την αντιμετώπιση
της εξάρτησης.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε
από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το
Δήμο Ραφήνας, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση
των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοξικοεξάρτησης και διαμένουν στην Ανατολική Αττική.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρεσίες
σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειές
τους. Παράλληλα υλοποιεί δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Συμβουλευτικού
Κέντρου είναι:
• Ενημέρωση και συμβουλευτική σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειές τους
• Υποστήριξη και συμβουλευτική σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με στόχο την κινητοποίηση των χρηστών
για θεραπεία και την παραπομπή τους στο κατάλληλο
θεραπευτικό πλαίσιο
• Συμβουλευτική και υποστήριξη σε γονείς, αδέλφια,
συντρόφους εξαρτημένων
• Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το πρόβλημα
των εξαρτησιογόνων ουσιών και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους
• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης (συμβουλευτική
γονέων, ενημέρωση σχολικής κοινότητας, ενημέρωση
φορέων υγείας και ομάδων εργαζομένων)
• Ενημέρωση για τις υπηρεσίες του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:
• ατομικά ραντεβού
• ατομική και ομαδική συμβουλευτική
• ενημερωτικές συναντήσεις με εργαζομένους στο
χώρο υγείας (φαρμακεία, κέντρα υγείας, ιατροί)
• ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις με δασκάλους, καθηγητές, γονείς
• συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς για την
ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας στεγάζεται στη
Λεωφ. Μαραθώνος, στον ξύλινο οικίσκο, στη διασταύρωση Ραφήνας. Η λειτουργία του κέντρου είναι καθημερινή από τις 09:00 – 17:00, εκτός Σαββάτου &
Κυριακής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22940 79900, 22940 75551 και στο
email ssr@kethea-paremvasi.gr
www. kethea-paremvasi.gr
www.facebook.com/KETHEAPAREMVASI

ΕΒΔΟΜΗ

Στο στόχαστρο ληστών το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων
Για άλλη μια φορά, το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων,
έγινε στόχαστρο ληστών. Είναι απορίας άξιο, πώς
μπάινουν κάθε τόσο σπάζοντας πόρτες και παράθυρα
για να κλέψουν τους ανάπηρους την προσωπική τους
εργασίας σε διάφορα εργόχειρα. Πόσο άθλιοι μπορούν
να είναι!
Στην ανακοίνωσή του που εξέδωσαν γράφουν:
Δεν ξέρουμε τι κατηγορίας άνθρωποι είναι αυτοί που
έρχονται για να κλέψουν κάθε τόσο τα εργόχειρα των
αναπήρων. Θα ήταν προτιμότερο να μας τα ζητήσουν
αν τα έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη και εμείς θα τους τα
δώσουμε προκειμένου να αποφύγουμε τις επιπλέον
καταστροφές. Προ καιρού, συνελήφθησαν Πακιστανοί
από την Ασφάλεια Ελευσίνας που είχαν στην κατοχή
τους εργόχειρα που είχαν κλαπεί από το Κέντρο μας.
Στο πρόσφατο περιστατικό η Αστυνομία έλαβε γνώση
και η παρέμβασή της ήταν άμεση, η καταστροφή όμως
που προκάλεσαν οι κλέφτες είναι μεγαλύτερη από τα
αντικείμενα που αφαίρεσαν. Η σήμανση πήρε αποτυπώματα και δείγμα αίματος, από τους κουμπαράδες
που είχαν γεμίσει με αίμα, για να βρει με DNA στοιχεία.
Βαρεθήκαμε βέβαια να παίζουμε το κλέφτες κι αστυνόμοι ανά διαστήματα και θέλουμε να βρεθεί τρόπος
προστασίας του χώρου από την Τοπική ή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή από την ίδια την Πολιτεία, γιατί εμείς
κάνουμε ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Πολιτεία για μας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι μας στηρίζουν περισσότερο τα μέλη μας και ο κόσμος που γνωρίζει την διαδρομή μας
στο χώρο της αναπηρίας, διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολα να αντεπεξέλθουμε. Δε θέλουμε βέβαια να
φανταστούμε τι γίνεται πιο πέρα στον υπόλοιπο κόσμο.
Αφού κλέβουν από εμάς, μπογιές, πινέλα και εργόχειρα, χωρίς να σκέφτονται τι προκαλούν στην ψυχική
υγεία των μελών μας, όπως και στην ποιότητα υπηρεσιών και παροχών του φορέα μας όταν υπάρχει κίνδυνος
ακόμα και μέρα μεσημέρι εμείς να είμαστε μπροστά και να εργαζόμαστε και στην πίσω πλευρά του κτιρίου
οι κλέφτες να αφαιρούν αντικείμενα.
Γ.Ρ.

Ολοκληρώνονται οι εγγραφές στον Β’ Κύκλο
του Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζεται
η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
i) στις νέες και νέους επιχειρηματίες στον τομέα του επιχειρείν,
ii) στους υφιστάμενους επιχειρηματίες, προκειμένου να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις στο
επιχειρείν.
Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει επιχειρηματικά εργαστήρια τα οποία κινούνται σε δύο

άξονες: (α) της εξατομικευμένης
συμβουλευτικής για κάθε νέα επιχειρηματική ιδέα, (β) επί βασικών
πεδίων & θεμάτων άσκησης επιχειρηματικότητας.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται
ηλεκτρονικά στο Δήμο:
http://www.vvv.gov.gr/index.php/gra
feio-apasxolisis και θα διαρκέσει
έως την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019.
Για νέους επιχειρηματίες (startup)
η αίτηση υποβάλλεται στο
http://www.vvv.gov.gr/index.php/gra
feio-apasxolisis#start-up
Για υφιστάμενους επιχειρηματίες

η αίτηση υποβάλλεται στο
http://www.vvv.gov.gr/index.php/gra
feio-apasxolisis#tab-2
Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση
των συμμετεχόντων σε χώρο του
Δήμου που θα ανακοινωθεί.
Για επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
στο 2132020730,
grafergasias@vvv.gov.gr ή με την
Prisma Consulting στο 2107717900,
info@prismaconsulting.gr.
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στα πεταχτά
Υποχρεωτικά η καταβολή
αποζημίωσης απόλυσης
μέσω λογαριασμού πληρωμών
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 26034/695/
2019 των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και
Κοινωνικής αλληλεγγύης και Οικονομικών δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό
τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών,
μέσω λογαριασμού πληρωμών.
Θυμίζουμε ότι, από 1.6.2017 με την Κ.Υ.Α. οικ.
22528/430/17.5.2017 (Β’/1721) απόφαση των παραπάνω
Υπουργείων είχε θεσπιστεί η υποχρεωτική καταβολή των
αποδοχών των εργαζομένων στο ιδιωτικό το τομέα μέσω
τραπεζικού λογαριασμού.
Με την νέα Κ.Υ.Α., από 1.7.2019 η ανωτέρω απόφαση καταργείται και τίθεται σε ισχύ η νέα με την οποία καθιερώνεται τόσο η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες
των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, όσο
και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού
πληρωμών.
Η καταβολή των αποδοχών και της αποζημίωσης απόλυσης
στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με
οποιονδήποτε τρόπο.

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Ένας σεμνός συγγραφέας στην
ουράνια χώρα των ευπατριδών
Όπως μας ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης και
Πολιτισμού του Ανατ. Ρωμαϊκού κράτους στην Εηυρώπη,
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο γνωστός συγγραφέας και ποιητής Δημήτρης Λούκας, πρόσφατα πρόεδρος της Ένωσης Δημοσιογράφων και Συγγραφέων
Τουρισμού.
«Γκάγκαρος» Aθηναίος, γεννήθηκε το 1933 και έζησε στην
Πλάκα. Σπούδασε Οικονομικές
Επιστήμες και Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ, Πολιτικές
Επιστήμες στην Πάντειο, απεφοίτησε από τη Σχολή Ικάρων και
τη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Διέτριψε στη Δημοσιολογία και δίδαξε γιά εικοσι-πέντε χρόνια στη
Σχολή Ικάρων.
Στα μετεφηβικά του χρόνια έπαιξε ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό και υπήρξε αθλητής των ρίψεων στον Εθνικό
Γ.Σ. Επιδόθηκε στην ποίηση, στη λογοτεχνία και στην
ιστορική μελέτη με την έκδοση πλήθους βιβλίων και με
τη συνεργασία σε γνωστά πολιτιστικά περιοδικά.
Ήταν τακτικό Μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης (EUARCE) της Ελλάδος.

Ηλεκτρονικό
λογιστήριο επιχειρήσεων
H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δρομολογεί την κατάργηση των χάρτινων τιμολογίων και
την καθιέρωση του ηλεκτρονικού λογιστηρίου.
Η πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου για το e- λογιστήριο τους επόμενους μήνες θα οδηγήσει στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονική
τήρηση βιβλίων από την 1η Ιανουαρίου 2020.
Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα ενημερώνεται
άμεσα η ΑΑΔΕ και θα είναι πιο εύκολη η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών
καθώς και η έκδοση των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

ΓΑΜΟΙ
Ο KOYΡΚΟΥΛΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και
της ΕΙΡΗΝΗΣ, το γένος ΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στην Αγ. Μαρίνα Αττικής και η ΛΑΖΑΡΗ ΑΜΕΛΑ-ΑΜΑΛΙΑ, του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΜΕΡΟΠΗΣ το γένος ΒΕΪΖΗ, που
γεννήθηκε στη Σκόδρα Αλβανίας και κατοικεί στην
Αγ. Μαρίνα Κορωπίου Αττικής, θα έλθουν σε γάμο
που θα γίνει στο Κορωπί.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΗΛ: 6971545906, www.asgme.gr gt.asgme@gmail.com

Τα θέματα της Φυσικής στις
Πανελλήνιες δεν επέτρεπαν
επιτυχή αντιμετώπιση
Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) διατυπώνουμε τον έντονο προβληματισμό και τις ανησυχίες μας σχετικά με τα θέματα
στο μάθημα της Φυσικής που εξετάσθηκαν οι χιλιάδες μαθητές, υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Μαθητές και αρμόδιες επιστημονικές ενώσεις συγκλίνουν στη διαπίστωση πως τα θέματα της Φυσικής
δεν ήταν απλά πιο δύσκολα από τα προηγούμενα
χρόνια αλλά ο όγκος, το εύρος και η δομή των θεμάτων δεν επέτρεπε την επιτυχή αντιμετώπισή τους
από την πλειοψηφία των εξεταζόμενων στη διάρκεια
των τριών ωρών.
Ως ΑΣΓΜΕ καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να
πάρει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε οι οδηγίες για τη βαθμολόγηση του μαθήματος της Φυσικής να λάβουν υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις των
επιστημονικών ενώσεων.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZHTEITAI οικία κατά προτίμηση 2άρι προς ενοικίαση
στη περιοχή Βάρη, Βάρκιζα.
Πληροφορίες κυρία Ελπίδα 6949784217
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ZHTAEI κυρία από το Πανόραμα Βούλας, καθαρίστρια για δύο φορές το μήνα. Τηλ. 6951336660
ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία, ζητάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, κάθε Τρίτη Παρασκευή. Τηλ. 6992076374.
ΖΗΤΑΕΙ Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, εργασία σε κυρίες
για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Διαθέτει
Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών.
Τηλ. 6949630593.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αργυρούπολη Κατάστημα με πατάρι και
W.C. στην οδό Διγενή Ακρίτα 34 Αργυρούπολη. Πληροφορίες 6939220952, 210 9929.151 κα. Ελευθερία.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου, διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ, 2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα
ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανοικτό
πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπισθεν
της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμπορικό
κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο ή και
αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική.
Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από
το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.
Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματικός
χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κατάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο, τιμή
390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.
694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό
Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγμένο, θέση Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικοδομησιμότητας από την πολεοδομία, κλιμακωτός
συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοικίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντελεστού,
εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος
(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30
μέτρα), δίπλα σε αγορά, super-market, φαρμακείο, βενζίνη, πολύ κοντά σε συγκοινωνίες, άμεσα διαθέσιμο.
Τηλέφωνο: 6977186855
email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”
Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα
(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)
Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
Συμβουλευτική Γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά
προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ

213 2030.300
229 904 8340
2132030800
2295 052222
229 932 0511
2294320011
21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

Επιστημονική Ημερίδα «ΤΕΧΝΗΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ:
Η πρόοδος στην αντιμετώπιση του Διαβήτη»
Μετά την έγκριση του "κλειστού κυκλώματος" από
την Υπηρεσία Φαρμάκων και Τροφών των ΗΠΑ
(FDA), έχει εγκριθεί η εφαρμογή του Τεχνητού Παγκρέατος σε μερικές χώρες, όπως στον Καναδά (έγκριση Δεκέμβριος 2018) και σύντομα θα έρθει και
στη χώρα μας. Κατόπιν τούτου η «ΠΕΑΝΔ» (Πανελλήνια Ενωση Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη)
θεωρεί υποχρέωσή της να ενημερώσει τα άτομα με
Διαβήτη και τους επαγγελματίες υγείας γι’αυτό το
μεγάλο βήμα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδους
Διαβήτη.
Η ΠΕΑΝΔ προσκαλεί στην Επιστημονική Ημερίδα
με θέμα «ΤΕΧΝΗΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ: Η πρόοδος στην
αντιμετώπιση του Διαβήτη» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019, και ώρα 4.30μμ
στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (οδός Ριζάρη και Λεωφ.
Βασ. Σοφίας - σταθμός Μετρό "Ευαγγελισμός").
Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μεταφέρουν τη γνώση τους και τα τελευταία επιστημονικά επιτεύγματα στο ενδιαφερόμενο
κοινό. Οι ομιλίες θα εστιάσουν σε νέες θεραπείες
και σκευάσματα για τη ουσιαστική και ποιοτική αν-

τιμετώπιση διαχείρισης του Σακχαρώδη Διαβήτη.
Οι ομιλίες απευθύνονται στους πάσχοντες με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, τους επιστήμονες υγείας
και το ευρύ κοινό.
Η Ημερίδα τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ) και του International
Society for Pediatric and Adolescent Diabetes
(ISPAD).
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ για το κοινό. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων και δηλώσεις συμμετοχής,
στο 210-7796660 ή info@peand.gr
Στους επαγγελματίες Υγείας, εφόσον το επιθυμούν,
παρέχεται η δυνατότητα να λάβουν πιστοποιητικό
παρακολούθησης (πρέπει να δηλωθεί στη γραμματεία, κατά την προσέλευση στην Ημερίδα).
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, η ΠΕΑΝΔ προσφέρει σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών, δωρεάν
συμμετοχή στο βιωματικό-πρωτοποριακό και διαδραστικό πρόγραμμα "Ένας ήρωας & εσύ!", που θα
λάβει χώρα στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου (είναι απαραίτητη η δήλωση των στοιχείων
του παιδιού-ονοματεπώνυμο κ ηλικία-κατα την εγγραφή).
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...για την υγειά μας
Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης με χρόνια κούραση, μυϊκούς πόνους...
Η κόπωση είναι ένα κοινό σε όλους μας αίσθημα, ένα
αίσθημα αδυναμίας, εξασθένισης και απουσίας ενεργητικότητας. Σαν κάτι να μην πηγαίνει καλά, σαν οι δυνάμεις να μη φτάνουν για να ανταπεξέλθουμε στο έργο
της ημέρας που έχουμε μπροστά μας.
Η κόπωση αποτελεί συχνό παράπονο των ασθενών που
επισκέπτονται ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας. Πολλές φορές οι πάσχοντες αποδίδουν αυτήν τη γενική
αδυναμία και την κούραση, σε ψυχολογικούς λόγους ή
στον καιρό...
Από την Βικτοριανή εποχή περιγράφεται ένα σύνδρομο
που χαρακτηρίζεται από ανεξήγητο χρόνιο αίσθημα κόπωσης, τόσο έντονης που καταντά κάθε δραστηριότητα
τιτάνιο έργο. Η κόπωση αυτή επιδεινώνεται με την σωματική άσκηση, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που συνοδεύεται από εκνευρισμό, κακή συγκέντρωση και
μυϊκούς πόνους. Τότε, η νοσολογική αυτή οντότητα
ονομαζόταν νευρασθένεια. Η σύγχρονη ονομασία της
είναι "σύνδρομο χρόνιας κόπωσης" Chronic fatigue syndrome (CFS).
Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης είναι μια διαταραχή
αγνώστου αιτιολογίας που χαρακτηρίζεται από εξουθενωτική κόπωση συνοδευόμενη από σωματικά, συστηματικά και νευροψυχολογικά συμπτώματα. Το σύνδρομο
δεν είναι νέο και πιθανά τα άτομα που στο παρελθόν
διαγνώστηκαν ως πάσχοντα από μελαγχολία, νευρασθένεια, σύνδρομο προσπάθειας, επιδημική νευρομυασθένια και μια σειρά άλλα νοσήματα, έπασχαν από το
σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.
Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης είναι δύο φορές πιο
συχνό στις γυναίκες από ότι στους άνδρες, ενώ και η
ηλικία των ασθενών γενικά κυμαίνεται από 25-45 ετών,
παρόλο που έχουν περιγραφεί περιπτώσεις παιδιών και
υπερηλίκων.

Πού οφείλεται;
Οι πολλές ονομασίες του συνδρόμου αντικατοπτρίζουν
και τις πολλαπλές και αμφιλεγόμενες υποθέσεις σχετικά με την αιτιολογία του. Το σύνδρομο φαίνεται να
είναι συχνά μεταλοιμώδες και να σχετίζεται με ήπιες
διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος και την καθιστική ζωή στην παιδική ηλικία, αλλά και να συνοδεύεται συνήθως από νευροψυχολογικά συμπτώματα ή και
κατάθλιψη.
Οι παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται με το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης είναι το συναισθηματικό
στρες, οι ορμονικές διαταραχές, οι αλλεργίες, η έκθεση
σε ορισμένες τοξίνες, η υπερβολική λήψη αντιβιοτικών,
η λοίμωξη από μύκητες, η ύπαρξη κάποιου εντεροϊού,

όπως ο ιός της πολυομυελίτιδας, του έρπη κ.ά.
Οι ασθένειες που συνοδεύονται από χρόνια κούραση
είναι πολλές και επηρεάζουν πολλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.
Μερικές από αυτές είναι οι εξής:
• Οι διάφορες μορφές αναιμίας ακόμη και οι πολύ συχνές αναιμίες λόγω έλλειψης σιδήρου, οι ενδοκρινολογικές παθήσεις όπως ο υποθυρεοειδισμός, ο διαβήτης,
η νόσος του Addison και η ακρομεγαλία, οι καρδιακές
παθήσεις, οι διάφορες μορφές αρθρίτιδας, η χρόνια νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο ερυθηματώδης
λύκος και μια σειρά άλλα νοσήματα.
Επομένως, επειδή η κούραση είναι ένα σύμπτωμα που
υπάρχει σε πολλές ασθένειες, είναι σημαντικό να γίνει
μια καλή κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση του
ασθενούς για να αποκλειστούν όλες οι άλλες γνωστές
αιτίες που προκαλούν κούραση.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η χρόνια κόπωση είναι η κούραση που εκδηλώνεται
σχεδόν καθημερινά και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα κριτήρια του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης σχετίζονται τόσο με τη διάρκεια των συμπτωμάτων (περισσότερο από έξι μήνες) όσο και με τα ίδια τα συμπτώματα
(πονόλαιμος, πονοκέφαλος, πόνος στις αρθρώσεις,
πόνος στα άκρα, διόγκωση των λεμφαδένων, διαταραχές ύπνου, έλλειψη συγκέντρωσης και αίσθηση κόπωσης με την παραμικρή άσκηση). Η διάγνωση της
πάθησης γίνεται αφού πρώτα αποκλειστούν οργανικές
αιτίες.
Για να τεθεί η διάγνωση του συνδρόμου χρονίας κόπωσης πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις:
• τα συμπτώματα να διαρκούν πάνω από 6 μήνες
• να μην είναι αποτέλεσμα ακραίας σωματικής καταπόνησης
• τα συμπτώματα να μην ανακουφίζονται πολύ με την
ξεκούραση
• να προκαλεί σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων
του πάσχοντος
• να υπάρχει υποκειμενικό αίσθημα προβλημάτων στη
μνήμη • απουσία του αισθήματος αναζωογόνησης που
νιώθουμε μετά από έναν καλό ύπνο • κακουχία πέραν
των 24 ωρών μετά από έντονη σωματική κόπωση
Επιπλέον, όπως είναι λογικό, θα πρέπει να έχει αποκλειστεί η παρουσία κάποιας σωματικής ή ψυχικής πάθησης
που θα μπορούσε να εξηγήσει την κόπωση.
Η διάκριση του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης από την
κατάθλιψη είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Για πολλούς ειδι-

κούς, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης δεν είναι παρά μια
παραλλαγή της κατάθλιψης. Δεν θα έπρεπε όμως κάποιος καταθλιπτικός να νιώθει θλίψη; Η απάντηση είναι
"όχι απαραίτητα". Το συναίσθημα θλίψης δεν αποτελεί
παρά ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης, και μπορεί να υπάρχει κατάθλιψη χωρίς κανένα συναίσθημα
λύπης.
Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης αλληλοεπικαλύπτεται
σε μεγάλο βαθμό και με αυτό που στην επίσημη ψυχιατρική νοσολογία αποκαλείται διαταραχή σωματοποίησης. Η θεωρία είναι απλή: με τον ίδιο τρόπο που τα
μαλλιά μας μπορεί να ασπρίσουν μέσα σε μια νύχτα αν
στενοχωρηθούμε πολύ, το σώμα μας παράγει συχνά
σωματικά συμπτώματα, καθόλα πραγματικά και όχι αποκυήματα της φαντασίας μας, που είναι αποτέλεσμα όχι
κάποιας σωματικής πάθησης αλλά μιας ψυχολογικής
δυσφορίας που δεν μπορεί να εκφραστεί με άλλο
τρόπο. Με κάποιο τρόπο, το σώμα μας μας εκδικείται
για όλα εκείνα τα συναισθήματα που κρύβουμε κάτω
από το χαλί χωρίς να τα επεξεργαστούμε.
Υπάρχει περίπτωση το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης να
μην έχει ψυχολογικά αίτια; Πολλές μελέτες την τελευταία εικοσιπενταετία προσπάθησαν να συνδέσουν το
σύνδρομο χρόνιας κόπωσης με συγκεκριμένες παθήσεις, χωρίς να καταφέρουν να αποδείξουν την άμεση
ιογενή παθογένεση του συνδρόμου αν και υψηλοί τίτλοι
αντισωμάτων προς αρκετούς ιούς έχουν ανιχνευτεί σε
πολλούς ασθενείς.

Υπάρχει θεραπεία;
Δεν υπάρχει κάποια εξειδικευμένη θεραπεία για το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης. Αρχικά συνιστάται ανάπαυση
και διακοπή των δραστηριοτήτων εκείνων που επιβαρύνουν τον οργανισμό με παράλληλη λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ή ασπιρίνης. Σε
περίπτωση που τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αϋπνία
και μυϊκούς πόνους, χορηγούνται αντικαταθλιπτικά και
παυσίπονα.
Ασθενείς του Σ.Χ.Κ. οφείλουν να διατηρούν δραστήρια
κοινωνική ζωή και να ενθαρρύνονται για κάτι τέτοιο.
Επίσης σημαντικό ρόλο στην θεραπευτική του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης παίζει η σωματική άσκηση.
Ακόμη και η ήπια φυσική άσκηση τους ωφελεί. Για τους
εντελώς αγύμναστους καλό θα ήταν να ξεκινούν με διατάσεις και ολιγόλεπτη αεροβική άσκηση, τόση ώστε να
μην νιώθουν εξαντλημένοι την επόμενη ημέρα.
Εναλλακτικές θεραπείες έχει αποδειχθεί ότι ωφελούν.
Βικτωρία Πολύζου
σύμβουλος ψυχικής υγείας, medlabnews.gr
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Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες “25o ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ”
Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας πραγματοποίησε τον θεσμοθετημένο αγώνα με τίτλο: 25o ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ για σκάφη ORCi, ORC Club και IRC
που περιελάμβανε τους αγώνες:
― ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2019 το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019
― ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019
― ΚΕΑ 2019, από Παρασκευή 7 Ιουνίου μέχρι και την

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, σε δύο ημέρες. Η μία κοντά
στα νερά του... νήσο Πάτροκλο και η άλλη στην κοντινή μας Τζιά (Κέα).
Για κάθε αγώνα απονεμήθηκαν έπαθλα στους πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης κάθε κατηγορίας
(Performance, Sport, IRC, & ORC NS) καθώς και στους
νικητές των υποκατηγοριών.
Η τελετή απονομής επάθλων έγινε την Τετάρτη 19
Ιουνίου 2019, στις 20:00 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ).
Πρώτo στην κατηγορία Performance, και με πολλές
νίκες, ήρθε το σκάφος ARISTOFANI και στην κατ.
Sport το ERODIOS.

Με τα κύπελα στα χέρια, τα οποία επέδωσε ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος, στο πλήρωμα.

To πλήρωμα του σκάφους ARISTOFANI με κυβερνήτη τον Ν. Σινούρη,
από το ΝΟΕ.

To πλήρωμα του σκάφους Blue Line με κυβερνήτες τον Μ. Αγγελάκη
και Δ. Οικονομόπουλο, από τον ΣΕΑΝΑΤΚ με τον πρόεδρο του ΝΑΟΒ.

Ο αγώνας της Πέμπτης 20.6.19,
αποτέλεσε ένα από τα πιο ξεχωριστά στάδια της διοργάνωσης, καθώς
ήταν ένας αγώνα ομαδικής χρονομέτρησης, μεγέθους 6 χιλιομέτρων
κατά προσέγγιση, στα σοκάκια και
περιμετρικά του γραφικού χωριού
του Κρικέλλου.

Bike Odyssey
Το πλήρωμα της “Αφρόεσας” με κυβερνήτη τον Κ. Γκρέτσο.

Το Bike Odyssey 2019, είναι ένας
από τους πιο σκληρούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας στον κόσμο και διεξάγεται αυτές τις ημέρες για 7η
χρονιά στην οροσειρά της Πίνδου.
Έχει ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου από
τη Σμίξη Γρεβενών, με τερματισμό
και ολοκλήρωση της διοργάνωσης
στην Κάτω Τιθωρέα Φθιώτιδος την
Κυριακή 23 Ιουνίου, με ενδιάμεσους
σταθμούς το Μέτσοβο, το Νεοχώρι,
το Κρίκελλο και τον Αθ. Διάκο, με
τους συμμετέχοντες να καλύπτουν
απόσταση 637,56χλμ. με 20.531μ.
υψ. διαφορά.

Εντυπωσίασε η Εθνική Ομάδα στον
τετραήμερο, και η ομάδα AVRA
στον 9ήμερο αγώνα!
Με τον επίλογο του Βόρειου 4ήμερου αγώνα και το κλείσιμο του πρώτου
μεγάλου
σκέλους
του

ολοκληρώθηκε η τέταρτη ημέρα του
Bike Odyssey 2019. Από τη μία μεριά
είχαμε την ολοκλήρωση της τελικής
κατάταξης του Βόρειου 4ήμερου
αγώνα, με την Ελληνική Εθνική
Ομάδα να εντυπωσιάζει ακόμα μια
φορά με την άνεση και τη δυναμική
της!
Από την άλλη είχαμε την ομάδα
AVRA να επιβάλεται ως το μεγάλο
πλέον φαβορί για την κατάκτηση της
μπλε φανέλας στον 9ήμερο αγώνα.
Η ομάδα των Σουβατζόγογλου Γρηγόρη και Κουρμπέτη Ανέστη ανέβασε ραγδαία ρυθμούς από το 3ο
checkpoint και μετά, και διόγκωσε τη
διαφορά από τους διώκτες της από
τα έξι στα 15 λεπτά,παίρνωντας την
τρίτη συνεχόμενη νίκη της σε τέσσερα στάδια αγώνα, και μεγαλώνοντας και άλλο το προβάδισμά της τη
Γενική Κατάταξη

Παράλληλα, η άφιξη των αθλητών
του Νότιου 4ήμερου αγώνα προσέδωσε μία φρέσκια πνοή.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα
που ξεχώρισε με την απόδοσή της,
ήταν η Ελληνική Εθνική Ομάδα, η
οποία έλαβε μέρος στον αγώνα με
δύο ομάδες, αυτές των Περικλή
Ηλία και Αντωνιάδη Δημήτρη από τη
μία, και του Μόλλα Αμέτ Αλή Όγλου
και Τσορτουκίδη Ηλία από την άλλη.
Οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν
πολύ δυναμικές εμφανίσεις και τερμάτισαν με εμφανώς καλύτερο
χρόνο από όλες τις υπόλοιπες ομάδες του αγώνα!
Πλέον όλοι αναμένουν με μεγάλο
ενδιαφέρον τον τελικό αγώνα, για
τις μάχες που θα πραγματοποιηθούν
για το καλύτερο πλασάρισμα στη Γενική Κατάταξη στο 9ήμερο!
H εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας και τον ΟΠΑΣΤΕ – Π.Ε.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Η «βιτρίνα», το σκάνδαλο και η σαπίλα...
Θεωρείται η εμπορικότερη ποδοσφαιρική αγορά της Ευρώπης
μετά την αγγλική Premier League. Με πρωταγωνίστριες τη
Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, η ισπανική La Liga τα
τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα στην εμπορική βαθμίδα
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τα οποία εκτόξευσαν τα έσοδά
της πάνω από τα 3 δισ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με πρόσφατα
στοιχεία σχετικής έρευνας. Ολα αυτά στην μπροστινή όψη της
«βιτρίνας»...
Γιατί πίσω απ' αυτήν, όπως αποδεικνύεται, τα πράγματα δεν
είναι τόσο ρόδινα. Τα όσα αποκαλύπτονται το τελευταίο διάστημα δείχνουν για μια ακόμα φορά ότι στον κόσμο του εμπορευματοποιημένου
ποδοσφαίρου,
παρά
το
ωραίο
«περιτύλιγμα», στο εσωτερικό κρύβεται η σαπίλα του προϊόντος, αποτέλεσμα και αυτή των λογικών του κέρδους στον
αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο. Το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τις διασυνδέσεις
με τη Μαφία, ακόμα και με το εμπόριο ναρκωτικών, μπορεί να
ταράζει τα νερά σε μία από τις ισχυρότερες ποδοσφαιρικές
αγορές της Ευρώπης, αλλά δεν πρόκειται για την «ανακάλυψη
της Αμερικής», ούτε αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.
Πλευρές του ίδιου οικοδομήματος
Ανάλογα κρούσματα είχαν αποκαλυφθεί λίγους μήνες πριν στο
Βέλγιο, πιο πριν στην Κύπρο, παλιότερα στην Ιταλία, μέχρι και
για αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων υπήρξαν αποκαλύψεις, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για τους κρίκους μιας κοινής αλυσίδας. «Πηγή» όλων αυτών είναι η μετατροπή του
ποδοσφαίρου σε πεδίο διεξαγωγής ενός αδυσώπητου ανταγωνισμού για όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη, είτε στη «βιτρίνα», μεταξύ πολυεθνικών και χορηγών, με τις μεταγραφές
παικτών κ.λπ., είτε «στο πίσω μέρος», μέσα από το στοίχημα,
τα στημένα παιχνίδια, τις κόντρες αντίπαλων συμφερόντων.
Και οι δύο όψεις βέβαια εντάσσονται στο ίδιο συνολικό οικοδόμημα του αθλητισμού ο οποίος λειτουργεί με γνώμονα τις
λογικές που επιβάλλει το καπιταλιστικό σύστημα και όπου το
κέρδος είναι πάνω απ' όλα και πρέπει να έρθει είτε με τον έναν
είτε με τον άλλο τρόπο...
Η πρόσφατη ισπανική περίπτωση συν τοις άλλοις καταρρίπτει
και το μύθο πως «αυτά δεν συμβαίνουν αλλού», βλ. σε ανεπτυγμένες ποδοσφαιρικά - και φυσικά εμπορικά - αγορές.
Οπως αναδεικνύεται, είτε μιλάμε για μεγάλη είτε για μικρή μικρομεσαία αγορά, οι λογικές του κέρδους είναι ίδιες και
αμείλικτες. Το μόνο που αλλάζει είναι από ποια «διαδρομή»
έρχεται ο μεγάλος όγκος των χρημάτων (π.χ. επίσημος επιχειρηματικός ανταγωνισμός ή παρασκηνιακά), ανάλογα με τη
θέση της κάθε αγοράς στην ευρύτερη ποδοσφαιρική «πυραμίδα».

«Πάντα συνέβαινε... Τώρα υπάρχει και ο τζόγος»
«Οποιοσδήποτε έχει παίξει ποδόσφαιρο και έχει βρεθεί σε
αυτόν τον κόσμο, ξέρει ότι αυτό συνέβαινε πολύ πριν από
εμάς. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι με το στοίχημα όλα
πήραν μεγαλύτερες διαστάσεις».
Με αυτή τη φράση ο Ισπανός ποδοσφαιριστής Ινιγο Λόπεθ
προσπάθησε να δώσει μια άλλη διάσταση στο σκάνδαλο με
τους στημένους αγώνες στην Ισπανία, που βρίσκεται στο προσκήνιο αυτήν την περίοδο.

Στημένα, μαύρο χρήμα και ναρκωτικά
Οι αποκαλύψεις που έκανε τις τελευταίες μέρες ο Λόπεθ για
τον επίμαχο αγώνα αποτελούν ένα μόνο κομμάτι του γενικότερου σκανδάλου που κλονίζει το ισπανικό ποδόσφαιρο, με τις
εξελίξεις να είναι καταιγιστικές και να αφορούν αγώνες τόσο
της πρώτης όσο και της δεύτερης κατηγορίας. Γίνεται λόγος

για ολόκληρο κύκλωμα, του οποίου «εγκέφαλος» φέρεται να
είναι - και έχει ήδη συλληφθεί - ο Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής Ραούλ Μπράβο, με θητεία και στο ελληνικό πρωτάθλημα,
σε Ολυμπιακό, Αρη και Βέροια.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «El Mundo Deportivο», ήδη υπάρχουν ηχογραφήσεις με διαλόγους που αποδεικνύουν ότι υπήρχαν επτά παίκτες της Βαγιαδολίδ που είχαν εξαγοραστεί στην
αναμέτρηση με τη Βαλένθια για την τελευταία αγωνιστική της
La Liga την περασμένη σεζόν. Ο αγώνας εκείνος έληξε με νίκη
2-0 για τη Βαλένθια. Για να γίνει αντιληπτό τι διακυβεύεται οικονομικά, να σημειώσουμε ότι χάρη στη νίκη στο συγκεκριμένο
ματς η Βαλένθια κατέλαβε την 4η θέση στην τελική βαθμολογία και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους ομίλους του
Champions League της επόμενης περιόδου...

ΒΟΛΕΪ - SILVER LEAGUE
Στον τελικό η Εθνική ανδρών
Με μια επιβλητική εμφάνιση στο φινάλε των αγώνων του ομίλου της η Εθνική ανδρών επικράτησε εκτός έδρας της Βοσνίας
με 3-0 σετ σφραγίζοντας την πρόκριση στον τελικό της κατηγορίας Silver League του ευρωπαϊκού βόλεϊ. Η νίκη επί της
Βοσνίας έδωσε στο ελληνικό συγκρότημα να καταλάβει την
πρώτη θέση στον όμιλο υπερτερώντας στην ισοβαθμία του ρετιρέ της Αυστρίας. Στον τελικό η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη
Ρουμανία σε δύο αγώνες, με τον πρώτο να διεξάγεται στην
Ελλάδα στις 26 Ιούνη και τη ρεβάνς στις 30 Ιούνη στην έδρα
των αντιπάλων.
Τα σετ: 16-25, 20-25, 21-25.

Δεν τα κατάφερε η Εθνική γυναικών
Η Εθνική γυναικών δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο της
πρόκρισης στον τελικό της Silver League αφού η ήττα στο φινάλε του ομίλου της από τη Σλοβενία με 3-2 σετ αποδείχθηκε
καθοριστική. Η ελληνική ομάδα χρειαζόταν μόνο την καθαρή
νίκη (3-0, 3-1) προκειμένου να κάνει την ανατροπή και να βρεθεί έναντι της Σλοβενίας αυτή στην πρώτη θέση στο φινάλε
των αγώνων. Ωστόσο οι Σλοβένες αποδείχθηκαν δύσκολο εμπόδιο για τα κορίτσια της Εθνικής που βρέθηκαν να χάνουν με
2-0 σετ και κάθε ελπίδα για τον στόχο τους. Ακόμα και έτσι
πάντως κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 και να οδηγήσουν
τα πράγματα στο τάι - μπρέικ όπου οι αντίπαλοι κυριάρχησαν
πλήρως έχοντας και καλύτερη ψυχολογία. Τα σετ: 25-21, 2515, 20-25, 20-25, 15-06. Στο άλλο ματς του ομίλου η Εσθονία
επικράτησε της Πορτογαλίας με 3-2.
Bαθμολογία: Σλοβενία 15, Ελλάδα 13, Εσθονία 4, Πορτογαλία 4.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022 ΚΑΤΑΡ
Νέοι μπελάδες για τον Πλατινί
Για τα καλά έχει μπλέξει ο πρώην πρόεδρος της UEFA Μισέλ
Πλατινί στην υπόθεση με τις έρευνες σχετικά με τον τρόπο
ανάθεσης της διοργάνωσης του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ. Ο
πάλαι ποτέ θρύλος του γαλλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο οποίος αρχικά είχε κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας
στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται, τελικά συνελήφθη
από τις γαλλικές αρχές.
Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εδώ και μια διετία η ανάληψη
του Μουντιάλ από το Κατάρ έχει βρεθεί στο επίκεντρο των
αποκαλύψεων για χρηματισμό παραγόντων της FIFA και της
UEFA προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ της υποψηφιότητας του
Κατάρ. Οι αποκαλύψεις αυτές έφεραν καταιγίδα εξελίξεων
στις κεφαλές των δύο ποδοσφαιρικών οργανισμών, αλλάζοντας πλήρως το διοικητικό τους στάτους κβο. Ο Πλατινί καθαιρέθηκε από την προεδρία της UEFA λόγω της παράτυπης όπως αποδείχθηκε - πληρωμής 1.700.000 ευρώ από τον Σεπ
Μπλάτερ το 2011, τρεις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές της FIFA, τις οποίες κέρδισε ο Ελβετός παράγοντας. Παράλληλα, τιμωρήθηκε με τέσσερα χρόνια απαγόρευσης

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο. Λίγο αργότερα, βέβαια, εξαιτίας των αποκαλύψεων για χρηματισμό καθαιρέθηκε και ο
Μπλάτερ από την προεδρία της FIFA.
Ο ίδιος ο Πλατινί αρνείται τα πάντα, υποστηρίζοντας ότι δεν
έχει σχέση με ζητήματα διαφθοράς και ότι είχε αποφασίσει να
ψηφίσει υπέρ της υποψηφιότητας του Κατάρ ούτως ή άλλως.

Πάλεψε η Σάκκαρη στο Μπέρμιγχαμ
Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε στα ίσια με τη Ναόμι Οσάκα, Νο 1
της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά «λύγισε» στα τρία σετ και
αποκλείστηκε από το διεθνές τουρνουά του Μπέρμιγχαμ. Η
Ελληνίδα πρωταθλήτρια έβαλε δύσκολα στην σπουδαία αντίπαλό της αλλά τελικά ηττήθηκε με 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) στον
πρώτο της αγώνα στο χορτάρι τη φετινή σεζόν.

ΒASKET LEAGUE
Πρωταθλητής για 37η φορά ο ΠΑΟ
Πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά και 37η συνολικά στέφθηκε ο Παναθηναϊκός, νικώντας
111-77 τον Προμηθέα Πάτρας στο ΟΑΚΑ, στον τρίτο τελικό
της Basket League, και κάνοντας το 3-0 στη σειρά. Οι «πράσινοι» πανηγύρισαν το νταμπλ για φέτος, καθώς είχε προηγηθεί
η κατάκτηση του Κυπέλλου, ενώ το συνολικό +72 έναντι του
Προμηθέα αποτελεί ρεκόρ διαφοράς στην ιστορία των τελικών,
ξεπερνώντας το +50 που είχε πετύχει πάλι ο Παναθηναϊκός,
το 2004, επί του Αμαρουσίου.
Οσο για τον Προμηθέα, παρά τις τρεις ήττες η παρουσία του
στους τελικούς αποτελεί αναμφίβολα μεγάλη επιτυχία για την
ομάδα της Πάτρας.

Στην 3η θέση η ΑΕΚ
Με την κατάκτηση της 3ης θέσης στο πρωτάθλημα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη φετινή Basket League η ΑΕΚ,
νικώντας 83-82 το Περιστέρι εκτός έδρας στον τέταρτο αγώνα
της σειράς του μικρών τελικών και κάνοντας το 3-1 στη σειρά.
Ο απολογισμός της χρονιάς για την «Ενωση» είναι γλυκόπικρος, καθώς η μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Διηπειρωτικού Κυπέλλου στη Βραζιλία συνοδεύτηκε με αποτυχίες σε
Ελλάδα (αποκλεισμοί σε πρωτάθλημα και Κύπελλο) και Ευρώπη (αποκλεισμός από το Φάιναλ 4 του Champions League).

SUPER LEAGUE 1
ΔΣ με επίκεντρο διαιτησία και VAR
Τα θέματα της διαιτησίας, η επικείμενη χρήση του VAR και η
βία βρέθηκαν στο επίκεντρο του ΔΣ της Super League 1 (όπως
μετονομάστηκε και επίσημα), παρουσία των εντεταλμένων της
FIFA για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της διαιτησίας, ο εκπρόσωπος της
FIFA, Π. Φούσκε, εξέφρασε τη στήριξη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας στο πρόσωπο του επικεφαλής της ΚΕΔ, Πορτογάλου Μέλο Περέιρα, για τον οποίο ΑΕΚ και Ολυμπιακός είχαν
εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους στο φινάλε της σεζόν. Σχετικά
με τη χρήση του VAR, παρά τις συζητήσεις και τη θέληση που
εξέφρασαν οι ομάδες για άμεση εφαρμογή του, παρέμεινε
ανοιχτό το πότε θα γίνει αυτό πλήρως στο νέο πρωτάθλημα.
Διαφορετικές απόψεις διατυπώθηκαν και στη συζήτηση για τη
βία, με κάποιους να αναφέρουν ως αιτία τις κακές διαιτησίες
και άλλους να αναφέρονται σε ανθρώπους εκτός ποδοσφαίρου
που δίνουν τις αφορμές.

