$%%$72

27

¢ª¢
$3<2<

22ο

Η ΕΙΣΒΟΛΗ

δεν είναι επέτειος

είναι
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
Αναθυμούμενος τα γεγονότα του Ιουλίου 1974,
τη βάρβαρη, άδικη, και
μεθοδευμένη εισβολή
στην Κύπρο, των
«συμμάχων» Τούρκων
και την ένοχη στάση
των άλλων «μεγάλων
συμμάχων», Άγγλων,
Αμερικανών και «εταίρων», όπως τη Γερμανία κ.ά. καθώς και τη
σημερινή στάση της
ομόθρησκης Ρωσίας,
ασχέτως εύλογων διΚώστας Βενετσάνος
καιολογιών εδραζόμενων σε δικά μας
κυβερνητικά λάθη, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ παρά Ν’ ΑΓΑΝΑΚΤΩ, για τη στάση και την υποκρισία ΟΛΩΝ
αυτών και να διερωτώμαι και ν’ αμφιβάλλω έντονα για τις ικανότητες τις γνώσεις, την κρίση,
τις ευαισθησίες, και τον πατριωτισμό της πολιτικής και της πνευματικής μας ηγεσίας.
Η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, το 1974, με
τον «Αττίλα» 1 και 2 είναι ένα γεγονός που
έπρεπε να μας οδηγήσει, ως έθνος, στην επανακαθορισμό των σχέσεών μας με τη λεγόμενη
την συνέχεια στη σελ. 2
«Δύση» και

Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα
στίβου Κ20
Αξιόλογη η Ελληνική παρουσία

Σελίδα 22

€

Τιμητική διάκριση

Ανησυχίες για την Πλωτή
εξέδρα στον όρμο Ζώσκα
στο Καβούρι.
Σε έναν πολύ
μικρό κόλπο
και ακτή
λουομένων!
Σελίδα 3

Καντίνα στα βράχια
της Βουλιαγμένης!
Σελίδα 13

Με καθυστερήσεις υπηρεσιών
το αντιπλημμυρικό έργο
στο Κορωπί
Σελίδα 12

«Τά δέ ψευδῆ ἔλεγχον ἔχει»
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελίδα 14

Ένας χρόνος από το θρήνο
που έζησαν και ζήσαμε
Σελίδα 6

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

Η ΕΙΣΒΟΛΗ
είναι
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

ευρ-Ατλαντική συμμαχία. Δεν δικαιούνται μετά τις
επανειλημμένες αποικιοκρατικές πρόσφατες, της
τελευταίας πεντηκονταετίας, ακόμη και της όλως
πρόσφατες, της τελευταίας εικοσαετίας, στάσεις
του και δράσεις τους, να ομιλούν για αρχές και
αξίες και για Διεθνές Δίκαιο.
Έπρεπε να καταστήσουμε σαφές στους Αμερικανούς, στους Άγγλους, στους Γερμανούς κλπ. Ότι
δεν μπορούν να μας θεωρούν δεδομένους έναντι
οιονδήποτε επιλογών τους.

Διαβάστε ακόμη
Oι νεοεκλεγέντες περιφερειακοί σύμΣελ. 7
βουλοι στην Ανατ. Αττική
“Eπιχειρησιακό Σχέδιο για κάθε Δήμο ξεχωριστά, προτείνει ο Δρ. Λέκκας Σελ. 7

Ο προφήτης Ηλίας, ο Θεσβίτης
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βη δ’ ακέων παρά θίνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η νέα μόδα να ...γερνάς!

Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

“Oι εραστές της εξουσίας”
Σελ. 16

Ηλίας Γιαννακόπουλος

ΤΟ «ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ»:
Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ
Σελ. 17
“Dromia” 2019 στη Βάρη

Σελ. 22

Προτού επανακαθορίσουμε τη σχέση μας με τον
μοναδικό κατ’ ουσίαν εχθρό μας, την Τουρκία,
έπρεπε να έχουμε ξεκαθαρίσει τις θέσεις μας στο
εσωτερικό μας, επαναχαράσσοντας τις εθνικές
στρατηγικές μας επιλογές και ακολούθως να ξεκαθαρίσουμε με τους συμμάχους μας, κατά πόσον οι
επιλογές τους είναι υπέρ του δικαίου ως έννοια και
υπέρ του θετού Διεθνούς Δικαίου, ως κανόνων που
πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των κρατών ή επανισχύει το «Δίκαιο» του ισχυρού, των συμφερόντων και της υποκρισίας.
Με χαρακτηριστικό δε παράδειγμα την εισβολή
των τουρκικών στρατευμάτων στην Βόρεια Κύπρο,
την παράνομη ΚΑΤΟΧΗ του 40% περίπου ενός ανεξάρτητου κράτους, μέλος του ΟΗΕ και της Ε.Ε., τη
δημιουργία ενός παράνομου «κράτους», αυτό των
κατεχομένων, και τη θρασύτατη και προκλητική
έναρξη τουρκικών γεωτρήσεων στην κυπριακή
ΑΟΖ, με τσαμπουκά, κι απ’ την άλλη, να βλέπω τον
Τραμπ καθαρά τεθλιμμένο να δικαιολογείται γιατί
από το αμερικανικό Δίκαιο απαγορεύεται να πουλήσει πάνω από 100 αεροπλάνα F-35 στους Τούρκους, για τα οποία θα εισέπραττε η Lockheed
Martin πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια!
Αυτοί είναι Έμποροι του θανάτου, των εκβιασμών,
της βίας, της αδικίας, της σύγχρονης βαρβαρότητας! της τεχνολογικής τελειότητας(;)
Δεν είναι δυνατόν να νοούνται οι Αμερικανοί «σύμμαχοι» και να τους «νομιμοποιούμε» τις παράνομες κι αυθαίρετες παντοειδείς επεμβάσεις τους, με
την ενεργητική και παθητική στήριξή μας, και αυτοί
να εξοπλίζουν τους πραγματικούς και προαιώνιους, αλλά ιδίως σύγχρονους εχθρούς μας.
Δεν είναι παρομοίως δυνατόν να θεωρούνται και οι
«άλλοι» - «σύμμαχοι» κι «εταίροι» - καθώς και οι
«ομόθρησκοι φίλοι» Ρώσοι ως τέτοιοι, όταν με τον
έναν ή άλλον τρόπο ενισχύουν ή ανέχονται τις εχθρικές, άδικες και βάρβαρες πράξεις και τις απειλές των ενοχλητικών και συστηματικά απειλητικών
γειτόνων μας.
Ο Τουρκικός επεκτατισμός υφίσταται. Και υφίσταται όχι μόνο έναντι της Ελλάδος, της Συρίας, των
Κούρδων κλπ., αλλά έναντι όλης της Ευρώπης και
της Μέσης Ανατολής και κατ’ αντιστοιχία της ανθρωπότητας.
Ο επεκτατισμός των Τούρκων Μουσουλμάνων δεν
κατευνάζεται με υποχωρήσεις, παραχωρήσεις και
...ζεϊμπέκικα...
«Καλή Τουρκία», συγκαταβατική και πολιτισμένη
τουρκική πολιτική, γίνεται μόνο με αποδυναμωμένη Τουρκία.
Αυτό πρέπει να το καταστήσουμε σαφές στους
συμμάχους. Να τους το διδάξουμε, γιατί οι «τουρκολόγοι» τους ή δεν γνωρίζουν αρκετά ή τα έχουν
ξεχάσει. ΛΑΘΟΣ τους.

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

Γι’ αυτό θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα και να εφιστήσω την προσοχή του νέου Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εξωτερικών, ότι η πολιτική του κατευνασμού, του ενδοτισμού και της καλοπίστου κυνοπιστίας1 δεν αποδίδει, όπως έχει, ιστορικά
αποδειχθεί κι όπως έχει πικρά υποστεί ο πατριάρχης της Ν.Δ. Κων/νος Καραμανλής.

Όποιος θυμάται, γνωρίζει
Απάνθισμα των «ανθέων του κακού» δύναμαι ν’
αναφέρω σ’ ένα άρθρο, για να πάρει ο αναγνώστης
«μια γεύση». Σ’ όποιον ανοίξει η όρεξη - και καλό
θα κάνει - ν’ ανατρέξει στα δημοσιεύματα της εποχής, και πιο επίσημα, στο «Αρχείο του Κων/νου Καραμανλή» του ομωνύμου Ιδρύματος2. Ιδού λοιπόν:

Επιστολή Κίσινγκερ, Υπουργού Εξωτερικών
των ΗΠΑ προς Κ. Καραμανλή
«...η λύση του κυπριακού προβλήματος πρέπει να
βρεθεί μέσα στα πλαίσια της διαπραγματεύσεως
στην Γενεύη...»
Παρατήρηση: Μετά 45 ολόκληρα χρόνια το «πρόβλημα» παραμένει να ...συζητιέται και οι Τούρκοι
να επεκτείνονται, για την ώρα κυρίως στην ΑΟΖ.
Παρά ταύτα ο Κίσινγκερ στην επιστολή του επισημαίνει, «...Από πλευράς μας,. Θα προτιμούσαμε κι
εμείς μια σύντομη λύση...»
Και συνεχίζει: «...Αποτελεί πηγή μεγάλης ικανοποιήσεως για μας να βρισκόμαστε ενωμένοι με την
Ελλάδα μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία, στην αποφασιστικότητά μας να διατηρήσουμε την ειρήνη
και την ασφάλεια του ελευθέρου κόσμου»...!!! και
«...συνεπώς, είναι επιβεβλημένο να εντείνουν τις
προσπάθειές τους όλοι οι Σύμμαχοι για ν’ αποκατασταθεί η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγεια
και ν’ αφαιρεθεί από τους Σοβιετικούς οποιοδήποτε πρόσχημα για να παρεισφρύσουν περισσότερο στην περιοχή»!!!
Με την τελευταία φράση του Κίσινγκερ περιττεύει
κάθε σχολιασμός. Τα συμπεράσματα καθίστανται
νοητά για κάθε νοήμονα αναγνώστη.
Η «ασφάλεια του ελευθέρου κόσμου» διεσώθη επί
θυσία ενός ανεξάρτητου και ελεύθερου κράτους,
της Κύπρου και επιπλέον επί θυσία του κύρους των
Ηνωμένων Εθνών, τις πίστης στη «Συμμαχία»
(ΝΑΤΟ) και της αξιοπρέπειας των Ελλήνων!
Φτου!...

――――――
1. Κυνοπιστία: Η πιστότητα του σκύλου (κυνός).
2. Ιδρυμα Κων/νου Καραμανλή: “Γεγονοτα - Κείμενα”, εκδ. “Καθημερινή”, Σκάϊ, τόμ. 8ος, σελ. 79 κ.επ.
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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.
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Στήνεται πλωτή εξέδρα στον
όρμο Ζώσκα στο Καβούρι
Ανησυχίες των κατοίκων για ασφάλεια και ρύπανση
Λίγο λίγο οι ακτές κολύμβησης, τα
όμορφα κολπάκια του Καβουρίου και
της Βουλιαγμένης εξαφανίζονται κάτω
από την υπερανάπτυξη και την αλόγιστη εμπορευματοποίηση.
Ο όμορφος όρμος Ζώσκα στο Καβούρι,
ξεκίνησε ένα χρόνο πριν να αλοιώνεται
το φυσικό του περιβάλλον από τον μισθωτή της ταβέρνας, που πήρε από το
Δήμο ΒΒΒ με σύμβαση και είναι οι κάτοχοι του ξενοδοχείου «The Margi» στη
Βουλιαγμένη.

βαίνουν καθημερινά για το μπάνιο τους,
τους έχουν στριμώξει σε μία μικρή
γωνιά.

Με άδεια από το Λιμεναρχείο
H άδεια για την πλωτή εξέδρα, δόθηκε
από το Υπουργείο Ναυτιλίας, (Πειραιάς,
25 -06-2019, αριθμ. πρωτ.: 3122.201/47698/2019), Τμήμα Β΄, Ανάπτυξης &
βελτίωσης λιμενικών υποδομών (τηλ.:

Οι λουόμενοι μπαίνουν στο νερό και κατευθύνονται πάντα προς τα βράχια, στα ανοιχτά.

Πέραν της επέκτασης που έκανε,
έσπασε βράχους, κατέστρεψε θάμνους
προκειμένου να μεγαλώσει και να τοποθετήσεις ομπρέλες και ...κρεβάτια ξαπλώστρες, χωρίς να ενοχληθεί κανένας αρμόδιος από τη δημοτική Αρχή,
παρά τις παρεμβάσεις του επικεφαλής
της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών,
Θάνου Ματόπουλου που τα επεσήμαινε
στο δήμαρχο.
Ο δήμαρχος, το φυσικό τοπίο το είχε
χαρακτήρισει “χρέπι” και επομένως με
τις παράνομες επεμβάσεις γίνεται ...πολιτισμένο.
Σήμερα στο “πολιτισμένο” τοπίο προστίθεται και μία πλωτή προβλήτα για
αποβίβαση πελατών, προφανώς, της
ταβέρνας που έγινε restaurant Krabo
και υπόσχεται τραπέζια και ξαπλώστρες πάνω στην άμμο, όπως σημειώνεται στο “Αθηνόραμα”.
Ο κόλπος είναι πάρα πολύ μικρός. Ήδη
τους ντόπιους λουόμενους που κατε-

213-137-4754, mail: dilikyp.b@yna.gov.gr
με θέμα: «Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας
για εποχιακή χρήση στη θέση Όρμος
Ζώσκα της Δ.Ε. Βουλιαγμένης, με σκοπό
την προσωρινή πρόσδεση σκαφών για λογαριασμό της “ΟΡΜΟΣ ΖΩΣΚΑ” Ε.Ε.».
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου ΒΒΒ προφανώς έχει συναινέσει γιατί δεν βλέπουμε καμία αντίδραση για το
“εγκλημα” που επιτελείται στον κόλπο.
Και λέμε έγκλημα γιατί ο κόλπος είναι
πολύ μικρός. Οι λουόμενοι με 5 χεριές
βγαίνουν πάντα προς τα βράχια στην
ανοιχτή θάλασσα. Εκεί δηλαδή που
στήνεται η εξέδρα!!!
Στην απόφαση του Λιμεναρχείου μεταξύ άλλων σημειώνουν:
1. Την τοποθέτηση της εν θέματι πλωτής
εξέδρας συνολικής επιφανείας 37,5τμ στη
θέση Όρμος Ζώσκα της Δ.Ε. Βουλιαγμένης,
για εποχιακή χρήση μέχρι έξι (06) μηνών,
για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών.
2. Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης

στην/από την πλωτή εξέδρα, από και προς
την ξηρά αντίστοιχα και εφόσον κάθε άλλος
τρόπος πρόσβασης κρίνεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ακατάλληλος, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τυχούσες ιδιαιτερότητες
της περιοχής, να γίνει με την τοποθέτηση
και χρήση διαδρόμου σύνδεσης (0,6μ*2,0μ
+6,0*1,5+2,5*1,5=13,95 τ.μ) με απλή
έδραση στο βυθό (άνευ πάκτωσης).
(σ.σ. πού το βρήκε το λιμεναρχείο ότι δεν
υπάρχει άλλος τρόπος πρόσβασης στην ταβέρνα; Σε νησί βρίσκεται!!!)
3. Η τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας θα
γίνει με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
α. Η πλωτή εξέδρα να τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση
θέση άνευ επέμβασης στον αιγιαλό.

β. Δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται
να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού
σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.
γ. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και ασφάλειας των λουομένων κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης και
κατά τη χρήση της πλωτής εξέδρας.
δ. Η κατασκευή και η τοποθέτηση της πλωτής
εξέδρας να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με
τις εκπονηθείσες μελέτες και τα σχέδια, για
τα οποία φέρουν πλήρη ευθύνη ο μελετητής
και ο επιβλέπων μηχανικός. Η αγκυροβολία
της να γίνει με αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα
Συνέχεια στη σελ. 6
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The Thread, the
Road to the Light

Εκδηλώσεις στο K.Π. Ιδρυμα Στ. Νιάρχος

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
Σάββατο 24 Αυγούστου | 21:00

Οι επισκέπτες ξεναγούνται στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δημιουργία του αρχιτεκτονικού γραφείου Renzo
Piano Building Workshop (RPBW).
Οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν περιήγηση στο πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής κτιριακό συγκρότημα
που φιλοξενεί την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική
Λυρική Σκηνή, αλλά και στους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κοινού που το περιβάλλουν.
Οι ξεναγήσεις ξεκινούν από την
Υποδοχή των δημόσιων υπολογιστών. Μπορείτε να τις απολαύσετε στις 30/07 και 31/07 στις
ώρες 10.00, 12.00, 16.30, 18.00

Η μεγάλη ελληνική διεθνής παραγωγή που μάγεψε
κοινό και κριτικούς στη Μέκκα του χορού, το Sadler’s
Wells του Λονδίνου, έρχεται στον φυσικό της χώρο,
την Επίδαυρο, με τίτλο: The Thread, the Road to the
Light
Δύο κόσμοι φαινομενικά αντίθετοι και ξένοι: παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί, που από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα φανερώνουν τη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού, και ο σύγχρονος χορός.
Ο κόσμος της παράδοσης, που εκπροσωπεί τη σταθερότητα και την εξωστρέφεια, και ο κόσμος της σύγχρονης κίνησης, που εκπροσωπεί την αναζήτηση και
τον εσώτερο κόσμο των ανθρώπων.
Το νήμα, ο σύγχρονος μίτος της Αριάδνης, οδηγεί σε
κόσμους φαινομενικά ασύμβατους, φωτίζοντας υπόγειες συγγένειες που οι άνθρωποι διστάζουν να αποδεχθούν.

Η πρωτότυπη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου
πότε διαχωρίζει και πότε ενώνει τους δύο αυτούς κόσμους, ο Ράσσελ Μάλιφαντ, με την προσωπική του
χορευτική γλώσσα τολμά, αποδομεί και ανασυνθέτει
την κινησιολογία του παρελθόντος και ο «χορογράφος του φωτός» Mάικλ Χαλς δημιουργεί ένα μοναδικό φωτιστικό «σκηνικό». Η ανερχόμενη δύναμη του
σύγχρονου ντιζάιν Μαίρη Κατράντζου σχεδιάζει τα
κοστούμια της παράστασης εμπνευσμένη από αρχαία
μινωικά αγγεία.
Η παράσταση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του
Μεγάρου την καλλιτεχνική περίοδο 2019-2020.
Χορογραφία | Russell Maliphant
Μουσική | Βαγγέλης Παπαθανασίου
Κοστούμια | Μαίρη Κατράντζου

Ξεναγήσεις

Διάλογοι
Κάθε μήνα, το ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει
σε ζωντανή αναμετάδοση την εκδήλωση ΔΙΑΛΟΓΟΙ του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος.
Μέσα από τη μηνιαία σειρά εκδηλώσεων ΔΙΑΛΟΓΟΙ, το ΚΠΙΣΝ επιδιώκει να παρουσιάζει ανθρώπους
που με το έργο, τη δράση, το
λόγο τους εμπνέουν, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών,
ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό χώρο, ενδεχομένως και χώρα, ο καθένας.
Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ φωτίζουν πτυχές
των κύριων θεματικών στις οποίες
δραστηριοποιείται το ΙΣΝ: Τέχνες
και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και
Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια. Μέσω των δωρεάν και ανοιχτών για το κοινό εκδηλώσεων,
το ΙΣΝ ευελπιστεί να ενθαρρύνει
συζητήσεις γύρω από καίρια ζητήματα, να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών,
να παρουσιάσει ανθρώπους που
εμπνέουν ένα νέο τρόπο σκέψης
και να χτίσει γέφυρες συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων, σε όλο τον κόσμο.
Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ είναι ελεύθεροι για
το κοινό και η συμμετοχή εξα-

σφαλίζεται με ηλεκτρονική εγγραφή και σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τους ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ
Αυγούστου, επισκεφθείτε το
SNF.org

Cirko Cachivache
Βαδίζοντας στην ουρά
του τίγρη
Ακροβάτες, μουσικοί, ζογκλέρ,
παλιάτσοι και ηθοποιοί μεταμορφώνουν τον Θόλο, την ολοκαίνουρια
εγκατάσταση
που
εγκαινιάστηκε κατά τη διάρκεια
του Summer Nostos Festival του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στον
Λαβύρινθο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ), σ’ ένα φαντασμαγορικό
τσίρκο που συναρπάζει το κοινό
όλων των ηλικιών.

Εντυπωσιακά ακροβατικά, ζωντανή μουσική, τραγούδι, χορός,
πρόζα αλλά και στοιχεία από κινέζικες πολεμικές τέχνες, συνδυάζονται αρμονικά με την τέχνη
του νέου τσίρκου, δημιουργώντας
ένα θεαματικό αποτέλεσμα που
θα μαγνητίσει παιδιά και ενήλικες.
Για παιδιά 5 έως 85 ετών!!!
Με έντονο το μυθικό στοιχείο της
Ανατολής, η πλοκή του έργου
επιχειρεί να ενδυναμώσει τη
σχέση του θεατή με τη φύση, θέ-

λοντας να μεταδώσει ένα οικολογικό μήνυμα
Ελεύθερη είσοδος με προεγγραφή στο SNFCC.org για τις παραστάσεις 30, 31/07 και 01/08.
Τα Σαββατοκύριακα του Αυγούστου στο ΚΠΙΣΝ συνδυάζουν
φύση, άθληση και τέχνη!
Θέλετε να φτιάξετε το δικό σας,
χειροποίητο σαπούνι;
Έχετε πάθος για τη βοτανολογία
και τη μεσογειακή χλωρίδα;
Είστε έτοιμοι να εξασκήσετε τις
δεξιότητές σας στα roller skates
και το ποδήλατο; Ή μήπως ανυπομονείτε για ένα διασκεδαστικό
πικ-νικ από νησί σε νησί; Καλοκαιρινά προγράμματα σας περιμένουν στο ΚΠΙΣΝ.

Βραδιές κάτω από τ’ αστέρια

Πλανήτες
και Αστερισμοί
Τον Αύγουστο το ΚΠΙΣΝ συνεχίζει
τη σειρά συναντήσεων σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), προσκαλώντας το κοινό σε ξεχωριστές
θεματικές βραδιές κάτω από τ’
αστέρια. Στα Νότια Μονοπάτια,
μέσα από συζήτηση και αστρονομική παρατήρηση με τη χρήση
των ειδικών τηλεσκοπίων του
ΕΑΑ, μελετάμε τον ουράνιο θόλο:
τον Ήλιο, τη Σελήνη, τους πλανήτες, τα αστέρια και και το πώς
προσδιορίζονται από την αντίστοιχη εποχή του έτους.
Στην πρώτη συνάντηση του Αυγούστου (01/08), ανακαλύπτουμε
τους πλανήτες Δία και Κρόνο, τις
ομοιότητες και διαφορές τους με
τη Γη και τους Δορυφόρους της,
ενώ στη δεύτερη (08/08), μαθαίνουμε για τη ζωή, τον θάνατο,
τους αστερισμούς και τον ουρανό.
Μεγάλοι Πλανήτες:
Πέμπτη 01/08, 21.00–23.00
Αστέρια και Αστερισμοί:
Πέμπτη 08/08, 21.00–23.00
Για ενήλικες (έως 60 συμμετοχές,
με σειρά προτεραιότητας)

ΕΒΔΟΜΗ
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Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας

“Προμηθέας Δεσμώτης”
στην Επίδαυρο
με πούλαν από την “Υπατία”

Το Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2019 ξεκίνησε! Ένα
καλοκαίρι μεγάλων συναυλιών, ξεχωριστών κινηματογραφικών προβολών και σπουδαίων θεατρικών παραστάσεων, στην ανακαινισμένη 3η Μαρίνα
Γλυφάδας και σε υπαίθριους χώρους.
Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι 9 μ.μ.
και η είσοδος είναι ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, ο
Δήμος συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις
κοινωνικές δομές.
27 | 07 – 3η Μαρίνα

«Ο Ποπολάρος» του Γρηγόρη Ξενόπουλου
Ένα από τα δημοφιλέστερα θεατρικά έργα εποχής της ελληνικής δραματουργίας. Σκηνοθεσία: Έλλη Βοζικιάδου. Με
τους: Β. Ασημάκη, Μ. Μπασέτα, Μ. Συμεών, Δ. Παντελίδου,
Γ. Λεβέντη, Α. Αποστόλου, Ι. Ανδριοπούλου, Ε. Λορέντη και
Ζ. Ντάνια.

28 | 07 – 3η Μαρίνα

«Eat Pray Love»
(2010) Κομεντί του Ράιαν Μέρφι με τους: Τζούλια
Ρόμπερτς, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζέιμς Φράνκο, Ρίτσαρντ
Τζένκινς.
29 | 07 – 3η Μαρίνα

«Γιατρός με το στανιό»
Κωμωδία του Χρήστου Συρμακέζη. Πρωταγωνιστούν: Δο-

μηνίκη Παπαστεργίου, Κωνσταντίνος Αγιαννόπουλος, Zωή
Φράττη, Δημήτρης Κατσιδονιώτης, Χρήστος Συρμακέζης,
Γιάννης Ζουμπαντής. Ο ξυλοκόπος Σγκαναρέλος αναγκάζεται να υποδυθεί τον γιατρό και, χωρίς να το καταλάβει,
γίνεται συνένοχος στο παιχνίδι που στήνουν δύο ερωτευμένοι.

30 | 07 – 3η Μαρίνα

«Τα Απομεινάρια μιας Μέρας» (The Remains o f the Day)
(1993) Δραματική του Τζέιμς Άιβορυ με τους: Άντονι Χόπκινς, Έμα Τόμσον, Τζέιμς Φοξ, Κρίστοφερ Ριβ, Χιου Γκραντ.
Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Κριτικών Κινηματογράφου των ΗΠΑ και της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Υπατία” θα πραγματοποιήσει εκδρομή στην Επίδαυρο, με πούλμαν, το
Σάββατο 10 Αυγούστου για να παρακολουθήσουν
την παράσταση “Προμηθέας Δεσμώτης” με πρωταγωνιστή τον Νικήτα Τσακίρογλου.
Η αναχώρηση θα γίνει στις 4μ.μ. από την οδό Ζεφύρου 2 (πίσω από την Πνευματική Εστία).
Τηλέφωνα 699 8958059 I. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ

Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019
Συνεχίζει τις εκδηλώσεις, το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019 –
στο Δήμο Χαλανδρίου, με ελεύθερη είσοδο. Ώρα 9 μ.μ.
Κάνουν πρόσκληση για προσφορά τροφίμων.

31 | 07 – 3η Μαρίνα Γλυφάδας

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.7 Συναυλία

Συναυλία με τον
Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Cantando con los Amigos, η φωτεινή πλευρά της Λατινικής Αμερικής. Παραδοσιακή μουσική της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.7 Θεατρική παράσταση

Ο μοναδικός και διαχρονικός, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο οποίος μετράει κοντά μισό αιώνα πορείας, με
αμέτρητους δίσκους, τεράστιες επιτυχίες και θρυλικές συναυλίες, θα είναι στη Γλυφάδα για μία ξεχωριστή συναυλία, που θα απολαύσουν μικροί και μεγάλοι.

Ο φιλάργυρος της Ε. Μαρτινέγκου σε σκηνοθεσία Μ. Φραγκή
ΤΡΙΤΗ 30.7 Θεατρική παράσταση
Κλυταιμνήστρα, του Ανδρέα Στάικου, σκηνοθεσία Έφης Νιχωρίτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 - Συναυλία
Τα καλοκαιρινά με τον Δημήτρη Μυστακίδη

6 ΣΕΛΙΔΑ - 27 IOYΛIOY 2019

Πανηγύρι στην Αγία
Μαρίνα Κορωπίου
Την παραμονή της γιορτής της Αγίας Μαρίνας στο
Κορωπί, την περασμένη εβδομάδα, είχαν απαγορεύσει την κίνηση των οχημάτων από τη Λεωφ. Αγ. Μαρίνας προς την εκκλησία, προφανώς λόγω
συνωστισμού οχημάτων.
Το “γραφικό” της
υπόθεσης, όπως
μας το κατήγγειλε
κάτοικος της περιοχής, που αισθάνθηκε άβολα,
ήταν ότι το απαγορευτικό “σήμα”
ήταν ένας μεγάλος κάδος σκουπιδιών
γεμάτος
σκουπίδια!
Δεν γνωρίζουμε αν τον τοποθέτησε κάποιος υπεύθυνος ή κάποιος πολίτης που είδε το μποτιλιάρισμα.
Πανηγύρι, ήταν γιορτή ήταν βρε παιδιά, λίγη φαντασία χρειάζεται. Στη Βόρεια Ελλάδα έχουν τοποθετήσει σε πολλά σημεία κάδους - ζαρντινιέρες και
μπράβο τους.

Ο σεισμός και η εικόνα
του Δήμου Κρωπίας
Κλιμάκιο Δήμου Κρωπίας αποτελούμενο απo πολιτικούς μηχανικούς, αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες και ειδικότερα από, τον Δήμαρχο Κρωπίας,
Δημήτριο Κιούση, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Νικόλαο Γιαννάκο, τον αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών,
Παναγιώτη
Πολίτη,
τον
αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Θεόδωρο
Γρίβα, τον αντιδήμαρχο Διοίκησης και Οικονομικών
Ανδρέα Ντούνη, τον Διευθυντή Τ.Υ Κρωπίας Σπύρο
Σιούντρη, μηχανικούς της Τ.Υ Κρωπίας και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας, επισκέφθηκε ιδιωτικά κατά βάση κτίρια που αναφέρθηκαν μικροζημιές
και εκτίμησαν τις συνέπειες του σεισμικού γεγονότος της 19ης Ιουλίου 2019.
Οι ζημιές ήταν φυσιολογικές τριχοειδείς ρωγμές τοιχοποιίας. Σε μια μόνο περίπτωση δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες ενίσχυσης για πολυώροφο κτίριο με
pilotis.
Έγινε επίσης και προληπτικός έλεγχος στο 3ο Δ.Σ
Κρωπίας, λόγω παλαιότητας του κτιρίου, –όπου λειτουργεί θερινό camp του ΚΔΑΠ- χωρίς να προκύψει
κάποιο πρόβλημα.
Την ημέρα του σεισμικού γεγονότος, η Πολιτική
Προστασία Δήμου Κρωπίας σε άμεση επιχειρησιακή
σύνδεση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρωπίας με
άμεσες περιπολίες και ασύρματες επικοινωνίες
έλεγξαν την περιοχή ευθύνης τους και μετέφεραν
την ακριβή εικόνα της κατάστασης στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.

ΕΒΔΟΜΗ

Να μη θρηνήσουμε άλλο Μάτι
Το πρωτοσέλιδό μας, εκείνες τις
τραγικές ημέρες, που έχουμε
στην πρώτη σελίδα, δείχνει το
άχθος της καταστροφής. Γράφαμε όμως ένα χρόνο πριν, μία
εβδομάδα μετά την καταστροφή
στο Μάτι (αρ. φ. 1045): Μια φωτιά
που έβγαλε μπροστά τις αδυναμίες, τις αυθαιρεσίες, τις “τακτοποιήσεις” ημετέρων και ένα
ολόκληρο κατεβατό γεγονότων
που οδήγησαν στο χαμό τόσων
πολλών συνανθρώπων μας.
Δεν δικαιούνται να ομιλούν όλοι
οι προηγούμενοι πολιτικοί.
Δεν δικαιούνται να ομιλούν όλοι
οι προηγούμενοι που είναι και σημερινοί, εκείνοι που βρίσκονται και είναι πάρα πολλοί - και στη
σημερινή κυβέρνηση.
― Ποιος έκλεισε τα ρέματα με
βίλες και σπίτια;

― Ποιος έχτισε τις παραλίες
μέχρι το νερό;
― Ποιος έκαψε και έχτισε τα δάση;
― Ποιος έκανε το νόμο περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων;

Ενας ατελείωτος κατάλογος με
ονόματα...
Και μέσα σε όλους τους θεσμικά
υπεύθυνους, πολιτικούς, πολεοδομικά γραφεία, υπουργούς, βου-

λευτές, δασάρχες, και ο τελευταίος που δεν είναι άμοιρος ευθυνών, ο πολίτης.
Σήμερα, 102 νεκροί ο τραγικός
απολογισμός. Σήμερα, ένα χρόνο
μετά, οι άνθρωποι μαζεύουν τα
“κομμάτια τους”. Προσπαθούν να
μπουν στα σπίτια τους, προσπαθούν να ξεχάσουν τον εφιάλτη
που έζησαν. Πολλές οι ελλείψεις
και οι παραλείψεις. Αδύναμο το
κράτος ή αδιάφορο δεν έχει μαζέψει ούτε τα καμμένα κλαδιά και
ξύλα που εγκυμονούν άλλη μία
πυρκαγιά.
Εχουμε όλοι ευθύνη λοιπόν για
το Μάτι, και αντί να αλληλοκατηγορούμε έχουμε καθυστερήσει
τραγικά να οργανωθούμε για να
μη θρηνήσουμε άλλα “Μάτια”,
γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα
υπάρχουν πολλά.

Η πλωτή εξέδρα στον όρμο Ζώσκα
Συνέχεια από τη σελ. 3
Η Λιμενική Αρχή μπορεί οιαδήποτε
κατά την κρίση της στιγμή να ελέγχει
τον τρόπο αγκυροβολίας της πλωτής
εξέδρας.
ε. Μετά την έκδοση της παρούσας
Απόφασης και οπωσδήποτε πριν την
έναρξη της χρήσης της, απαιτείται η
έκδοση βεβαίωσης από Διπλωματούχο Ναυπηγό Μηχανικό σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 της ανωτέρω (8) σχετικής.
στ. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των χρηστών
της πλωτής εξέδρας και των λουομένων, και να μη γίνεται χρήση αυτής
για σκοπούς διαφορετικούς από αυτό
για τον οποίο αδειοδοτείται (σ.σ. πώς
θα προστατευθεί ο λουόμενος;;;).
ζ. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής στερέωσή της στο βυθό από τον ενδιαφερόμενο, ώστε να αποτραπεί τυχόν
αποκοπή της που θα αποτελέσει ναυτιλιακό κίνδυνο.
... θ. Η πλωτή εξέδρα να τοποθετηθεί
σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια
περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς
κινδύνους (ιδίως ναυάγια, περιοχές
όπου παρατηρούνται παλίρροιες,
κ.ο.κ.). Επιπρόσθετα, η πλωτή εξέδρα
δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την
ασφαλή ναυσιπλοΐα, να βρίσκεται
εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλασσίων, συγκοινωνιακών οδών, καθώς και
σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων

καλωδίων και αγωγών.
ι. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν
για την κατασκευή της πλωτής εξέδρας δεν θα περιέχουν τοξικές ουσίες, επικίνδυνες για το περιβάλλον.
...
ιβ. Ο αιτών υποχρεούται στην τήρηση
των διαλαμβανομένων στο άρθρο 4
της ανωτέρω σχετικής. Επισημαίνεται, ότι η μέγιστη περίοδος παραμονής (συνεχής ή τμηματική) της
πλωτής εξέδρας στη θάλασσα είναι
έξι (06) μήνες, μετά το πέρας της
οποίας, θα πρέπει να απομακρύνεται
από αυτήν.
ιγ. Ο αιτών να ενημερώσει την οικεία
Λιμενική Αρχή για την ημερομηνία τοποθέτησης και απόσυρσή της.

Για 1125 ευρώ!
4. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την
τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά
τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας της
εξέδρας, ήτοι χίλια εκατόν εικοσιπέντε
ευρώ (1125,00€) [ΑΛΕ 1530289001 με
είδος φόρου 3102, πλέον χαρτοσήμου
(33,75€ - ΑΛΕ 1110489001) και ΟΓΑ
(06,75€ - ΑΛΕ 1110403001)]. Η καταβολή του εν λόγω οικονομικού ανταλλάγματος και η προσκόμιση σχετικής
βεβαίωσης στην οικεία Λιμενική Αρχή
αποτελούν προϋποθέσεις για την τοποθέτησή της.
5. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ για
ένα έτος.
... Το Λ/Χ Σαρωνικού μεριμνά για την τή-

ρηση των όρων και προϋποθέσεων των
σχετικών Αποφάσεων καθώς και την αυστηρή τήρηση των ισχυόντων Γ.Κ.Λ.

Αμεσος κίνδυνος για
τους λουόμενους
Το ανεξήγητο και μεγάλο ερωτηματικό είναι, πώς είναι δυνατόν να
δίνει άδεια το λιμεναρχείο για να
τοποθετηθεί πλατφόρμα που θα
έρχονται σκάφη με κόσμο, όταν
ακριβώς δίπλα θα κολυμπούν
λουόμενοι; Να θυμίσουμε το ατύχημα που συνέβη πριν δύο περίπου χρόνια με έναν νεκρό
λουόμενο που τον πήρε η προπέλα σκάφους. Να σημειώσουμε
ότι ο κόλπος διαθέτει και ναυαγοσώστη, που σημαίνει ότι είναι
ελεγχόμενη περιοχή λουομένων.
Το θεωρώ αδύνατον να μη συμβεί
ατύχημα, όταν θα πηγαινοέρχονται μεγάλα σκάφη και οι λουόμενοι θα κολυμπούν δίπλα, πέραν
της ρύπανσης από τα καύσιμα που
θα πέφτουν στη θάλασσα, έστω
αυτά τα ολίγα...
Για το θέμα δεχθήκαμε απανωτά
τηλεφωνήματα από λουόμενους
στην περιοχή, που εκδηλώνουν
τους φόβους τους για ατύχημα,
αλλά και ρύπανσης της θάλασσας.
Αννα Μπουζιάνη
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Ευχαριστήρια Επιστολή
του περιφερειακού Συμβούλου

Βαγγέλη Αλμπάνη
Αγαπητές/οί συμπολίτισσές/τες της Ανατολικής Αττικής,
Στις Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 στηρίξατε αποφασιστικά την υποψηφιότητά μου με αποτέλεσμα να λάβω 5.641 σταυρούς και να είμαι στη δεύτερη
εκλόγιμη θέση του Συνδυασμού "Γιάννης Σγουρός - Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής". Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά, την καθεμιά και τον καθένα ξεχωριστά,
για την μεγάλη υποστήριξη που μου δώσατε.
Όπως είχα πει και προεκλογικά, σε ότι με αφορά, ονειρεύομαι μια Αττική σύγχρονη,
λειτουργική, φιλική προς τον
πολίτη και ελκυστική προς τον
επισκέπτη, μια Αττική αντάξια
των προσδοκιών μας αλλά και
της ιστορίας της. Πιστεύω στη
συμμετοχή των ανθρώπων
της γενιάς μου, γιατί τίποτα
δεν μπορεί να γίνει στον «αυτόματο πιλότο». Κανείς άλλος δεν θα σηκώσει στις πλάτες του αυτά που αναλογούν σε εμάς, και όσο μένουμε
αμέτοχοι η κατάσταση θα χειροτερεύει.
Υπό αυτό το πρίσμα, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 θα
προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για μια καλύτερη
Αττική, μέσα από το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου
ελπίζω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας και στο
τέλος της θητείας μας να έχω προσθέσει ένα λιθαράκι
προς αυτή την κατεύθυνση.
Με εκτίμηση,
Βαγγέλης Αλμπάνης
Διδάκτωρ Φυσικής – Ερευνητής
Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Γλυκών Νερών
νεοεκλεγείς Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

Οι πολίτες δεν πρέπει
να αισθανθούν ποτέ ξανά
απροστάτευτοι και αβοήθητοι
από το ίδιο τους το κράτος
Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τη φονική πυρκαγιά
στο Μάτι. Σαν σήμερα, στις
23/7/18 ο χρόνος σταμάτησε. Το κράτος κατέρρευσε. Έναν χρόνο μετά οι
πληγές παραμένουν ανοικτές. Πολλά τα γιατί και τα
αναπάντητα ερωτηματικά.
Ας ελπίσουμε τις απαντήσεις να τις δώσει άμεσα η
ελληνική δικαιοσύνη. Ένα
είναι το χρέος της Πολιτείας. Να μην ζήσουμε ποτέ
ξανά τέτοιο εφιάλτη. Να ισχυροποιήσουμε τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας, πρόληψης και άμυνας από φυσικές καταστροφές. Είμαστε ευάλωτοι
και ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Οι πολίτες δεν
πρέπει να αισθανθούν ποτέ ξανά απροστάτευτοι και
αβοήθητοι από το ίδιο τους το κράτος.
Γ. Σγουρός

Οι νεοεκλεγμένοι περιφερειακοί
σύμβουλοι στην Ανατολική Αττική
Από τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου
(18.7.2019), εξελέγησαν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες της χώρας. Οπως έχουμε αναλυτικά γράψει
στις Περιφερειακές εκλογές έγιναν ανατροπές σε
πολλές περιφέρειες. Στην Ανατολική Αττική περιφερειάρχης εξελέγη ο Γ. Πατούλης, δεύτερη κατά σειράν ήρθε η νυν περιφερειάρχης Ρένα Δούρου η
οποία παραδίδει στο τέλος Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνουν τα νέα συμβούλια, και τρίτος ο πρώην περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός.
Θολό παρέμενε το τοπίο για τους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους, αλλά πλέον με την ανακήρυξή τους από το Πρωτοδικείο, ξεκαθάρισε το τοπίο
και έτσι μπορούμε να τους παρουσιάσουμε με βεβαιότητα.
Στην Ανατολική Αττική εκλέγονται 13 σύμβουλοι
από τις πρώτες πέντε παρατάξεις που αναδείχθηκαν. Σύμβουλοι βέβαια είναι και οι επικεφαλής των
παρατάξεων, οπότε είναι:
“Νέα Αρχή” ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ Περιφερειάρχης
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
“Δύναμη Ζωής”
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
ΒΑΡΕΛΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ
“Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής”
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
ΣΜΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
“Λαϊκή Συσπείρωση”
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ η οποία παραιτήθηκε και μπαίνει ο ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
“Ελληνική Αυγή”
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ο Αθανάσιος Αυγερινός είναι παλιός αυτοδιοικητικός,
αφού εκλέγεται για χρόνια στη Νομαρχία και σήμερα Περιφέρεια. Κορωπιώτης και αγαπητός στον κόσμο.
Ο Σωτήρης Μεθενίτης διετέλεσε δήμαρχος στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας τις δύο τελευταίες δημοτικές τετραετίες και παραδίδει τη σκυτάλη του δημάρχου τέλος
Αυγούστου στον νέο δήμαρχο Κ. Αλαγιάννη, ενώ εκείνος
οδηγείται στην Περιφέρεια.
O Βαγγέλης Αλμπάνης συμμετείχε για πρώτη φορά στο 2ο
βαθμό της Αυτοδιοίκησης, ενώ έχει θητεύσει δημοτικός
σύμβουλος στα Γλυκά Νερά. Τον γνωρίσαμε όταν ήρθε στη
Βούλα με το συνδυασμό του για ενημέρωση.

Φυσικές καταστροφές & κλιματική αλλαγή
«Επιχειρησιακό Σχέδιο για κάθε δήμο ξεχωριστά»
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ειδική ημερίδα για τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή
την Τρίτη 23 Ιουλίου στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, που οργάνωσε ο Δήμος
σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ.
Ο Δρ. Ευθ. Λέκκας, καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, ήταν ο εισηγητής της ημερίδας
και αναφέρθηκε σε ένα “επιχειρησιακό
σχέδιο για κάθε δήμο ξεχωριστά”. Επεσήμανε δε ότι η διαχείριση των κινδύνων πρέπει να γίνεται σε 3 στάδια.
Αφού έκανε μία γενική αναφορά σε
παγκόσμιο επίπεδο για τις επιπτώσεις
των επιταχυνόμενων φαινομένων επικεντρώθηκε στα καταστροφικά φαινόμενα που αφορούν την Ελλάδα και την
Αττική όπως οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, τα
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και τα
τεχνολογικά ατυχήματα.
Επιχείρησε, να θέσει τις βάσεις του Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας σε
Εθνικό, Περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με βασική αρχή να μπορέσουμε
να μεταβάλουμε την τρωτότητα των συστημάτων και των υποδομών, σε όλα τα
επίπεδα.

Η Διαχείριση των κινδύνων πρέπει να γίνεται σε 3 στάδια, τόνισε:
1) Πρόληψη ετοιμότητα κατά το προ-καταστροφικό στάδιο. 2) Απόκριση και
επέμβαση στο συνκαταστροφικό στάδιο. 3) Αποκατάσταση στο μετακαταστροφικό στάδιο.
Kαι τρία είναι επίσης, τα επίπεδα διαχείρισης του κινδύνου. Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό.
Στο πρώτο στάδιο το προκαταστροφικό
περιλαμβάνεται η εκτίμηση και οι ανάγκες των κινδύνων.
Στο πλημμυρικό είμαστε σε πολύ καλό
επίπεδο και έχουμε χαρτογραφήσει την
Αττική όμως στην Δυτική Αττική ο κίνδυνος μεταβάλλεται με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και χρειάζονται συνεχείς
επικαιροποιήσεις.
Στην πυρκαγιά δεν υπάρχουν πουθενά
διαχειριστικά σχέδια.
Στο σεισμό που είναι και το κορυφαίο
φαινόμενο αιφνιδιασμού, μετά το 1999
έχουμε κάνει πολλά βήματα και έχουμε
καταγράψει την φύση των εδαφών με
πλήρη χαρτογράφηση ενώ διαθέτουμε
έναν από τους καλύτερους κτηριοδομικούς κανονισμούς στον κόσμο.

Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας
Ένα επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε Δήμο,
που πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις τοπικές συνθήκες. Ενα επιχειρησιακό σχέδιο
ενός δήμου δεν κάνει για τον άλλο δήμο.
Αλλά τα Επιχειρησιακά Συμβούλια (Ε.Σ.)
των Δήμων πρέπει να “κουμπώνουν” σε
ένα ενιαίο της Περιφέρειας.
Όσο για την προειδοποίηση, τόνισε ότι
δεν είναι πανάκια το σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης. Θέλει πολύ δουλειά
και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά
την καταστροφή.
Σημαντικό στοιχείο είναι ο σχεδιασμός
της περιοχής. Χρειάστηκε να ανασχεδιαστούν πόλεις, με όρους περισσότερης ασφάλειας.
Πρότεινε μια Εθνική Αρχή Πολιτικής
Προστασίας για την χάραξη της στρατηγικής με μια Εθνική επιστημονική επιτροπή και συμμετοχή όλων των
επιστημόνων από όλα τα κέντρα. Να
ακολουθήσουν Περιφερειακές επιστημονικές επιτροπές που να εστιάζουν σε
θέματα περιφέρειας και σε ένα ενιαίο
ολιστικό μοντέλο διαχείρισης καταστροφών, όπου θα υπάρχει σαφής διάκριση
των ρόλων μεταξύ των φορέων.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Ο προφήτης Ηλίας,
ο Θεσβίτης
ένας θρησκευτικός
επαναστάτης του καιρού του
Λίγες μέρες πιο πριν και πάλι προσπεράσαμε σιωπηλά τη
μνήμη του προφήτη Ηλία, χωρίς τίποτα να θυμηθούμε από
αυτόν. Αλλά ο προφήτης Ηλίας υπήρξε μια προσωπικότητα
εξέχουσα με σημαντική θρησκευτική και κοινωνική δράση στη
ζωή της εποχής του.
Και καθώς επιχειρούμε να συνθέσουμε από τα όσα θετικά
και αρνητικά στοιχεία μπορούμε να ξέρομε γι’ αυτόν, ανακαλύπτομε ένα σκληροτράχηλο χωρικό, που απολαμβάνει στο
να ζει ασκητικά στις κορυφές των βουνών και από αυτές να
κατεβαίνει οσάκις εντέλλεται από τον θεό του τον Γιαχβέ να
καυτηριάσει κάποιο ατόπημα. Μορφολογικά περιγράφεται ως
«άνθρωπος δασύτριχος, περιεζωσμένος κατά την οσφύν
αυτού με ζώνην δερματίνην» (Π.Δ. Δ΄ Βασιλειών). Φτωχός, σε
μόρφωση και σε χρήμα, πλην υπερβατικός οραματιστής, άκαμπτος και στενοκέφαλος μαχητής στην υπεράσπιση των
όποιων ιδεών του, και κατ΄ εξοχήν αυτών που αφορούσαν
τη θρησκεία των πατέρων του, αλλά και στη σκληρή κριτική
της εκφυλισμένης κοινωνίας του, όπου η παρέκκλιση, η ανισότητα, η αδικία και έκλυση των ηθών, σηματοδοτούσαν την
καθημερινότητα.
Για τη ζωή του την οικογενειακή, και την γενικότερη δράση
του, από προσεκτικότερη έρευνα, λίγα και με πολλές ασύνδετες συρραφές μαθαίνομε από την Παλαιά Διαθήκη. Το δε κατ’
εξοχήν αγωνιστικό του έργο καταφέρνομε να το εκτιμήσομε
σε νόημα και κοινωνικό περιεχόμενο, μοναχά αν μπορέσομε
να μπούμε σε εκείνο τον αναγκαίο συνειδησιακό προβληματισμό που οι συνθήκες της εποχής του καταγράφουν.
Αναφερθήκαμε για τις τότε συνθήκες και κοινωνικές καταστάσεις, οι οποίες όμως καλύτερα επισημαίνονται στο βιβλίο
“Θρησκευτικαί Προσωπικότητες της Π. Διαθήκης” του Β.
Βέλλα, (1902-1969), πανεπιστημιακού καθηγητή της Θεολογίας με εξειδίκευση στην Αρχαία Εβραιολογία:
«Καθημερινή τότε εικόνα ήταν, (μας γράφει), η καταδυνάστευσις των κατωτέρων τάξεων υπό των ανωτέρων, η απάνθρωπος εκμετάλλευσις των πτωχών υπό των πλουσίων, η
τελεία διαστροφή της εννοίας της δικαιοσύνης, τα οποία όλα
και μαρτυρούνται και ζωηρώς απεικονίζονται υπό των συγχρόνων Προφητών του Γιαχβέ…..»
Βασιλιάς εκείνα τα χρόνια του 9ου π.Χ. αιώνα στο Ισραήλ ήταν
ο Αχάβ ή και Αχαάβ. Ο Αχάβ για πολιτικές σκοπιμότητες είχε
παντρευτεί την Ιεζάβελ, κόρη του βασιλιά των Φοινίκων Εθβάαλ. Αυτή η Ιεζάβελ, σκληρή σαν βασίλισσα δεν διστάζει και
απορρίπτει την τότε επικρατούσα θρησκευτική λατρεία του
Γιαχβέ προς όφελος της δικής της λατρείας του ειδωλολατρικού Βάαλ.
Iδρύει στη Σαμάρεια της Τύρου μεγάλο ναό αφιερωμένο στον
Βάαλ, που λατρευόταν σαν ειδωλολατρικός θεός της γονιμότητας. Χτίζει δε και προς χάριν του θυσιαστήριο κατάλληλο
για ανθρωποθυσίες, όπως τέτοιες ισχυρώς πιθανολογούνται
να έγιναν και κατά την ανοικοδόμηση της Ιεριχούς. (Β. Βέλλα:
‘Αρχαία Εβραιολογία’’)
Η θρησκεία που η Ιεζάβελ θέλει και προβάλλει, βίαια επιβάλλεται ως “λαϊκή επίσημη”, και κατέχουσα τρόπον τινά μια μεσάζουσα μορφή προς τη λατρεία του Γιαχβέ και του
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πολυθεϊσμού. Και το σχέδιό της το προχωρεί με διώξεις κατά
των όσων αντιφρονούντων προφητών και ιερέων.
Η Ιεζάβελ είναι ισχυρή και ο Αχάβ ο άντρας της και βασιλιάς
του Ισραήλ αδύναμος εξ ού και συναινεί και υποτάσσεται στα
όσα αυτή επιτάσσει.
Σε αυτά τα χρόνια εμφανίζεται δυναμικά, η ανατρεπτική
μορφή του Ηλία. Ο Ηλίας όπως ήδη ειπώθηκε, κατείχε το
υπερβατικό χάρισμα τού προφήτη. Οραματιζόταν, προέβλεπε
και διέβλεπε, αλλά και με σθένος και παρρησία ήλεγχε και
καυτηρίαζε τα όσα κακώς θρησκευτικά και κοινωνικά γινότανε.
Γενικά οι προφήτες δεν ήσαν ιερείς και δεν έτρεφαν την υπακοή προς το ιερατείο. Οι ιερείς εξ άλλου απλά ερμήνευαν τα
ιερά Γράμματα, διαφύλασσαν δόγματα και κώδικες, οργανωμένοι δε σε ιεραρχική πυραμίδα και συντεχνιακή αδελφότητα,
δέχονταν τη στήριξη της εξουσίας, και ως συνάγεται είχαν
ακόμη και τη συμπάθεια του λαϊκού συναισθήματος. Οι προφήτες ως φορείς κεκρυμμένου υπερβατικού τινός χαρίσματος,
παρουσιάζονταν να είναι αδιάλλακτοι διδάσκαλοι της ηθικής
και όντες ανεξάρτητοι να εκφράζονται κάθετα με ένα ζωντανό
αυθορμητισμό, ενάντια στην όποια εξουσία που τυχόν προκαλούσε την κοινή γνώμη με τα καμώματά της. Οι προφήτες της
Π.Δ. συνηθίζουν να μιλούν δυναμικά για την απόγνωση των
λαϊκών μαζών, αλλά κατά κανόνα σταματούν εκεί, και δεν
προχωρούν σε ένοπλη επαναστατική διαμαρτυρία (Γ. Κορδατος: ‘’Η Π. Διαθήκη στο φώς της κριτικής’’ 1947).
Αλλά ο Βέλλας επ’ αυτού επανέρχεται και διαφωνεί, όταν
διατυπώνει πως τελικά «απίθανος δεν φαίνεται να ήτο η ενεργός ανάμειξις των προφητών του Γιακβέ εις τας βίαιας αλλαγάς των βασιλέων». Βέβαια οι προφήτες της Π.Δ. ως φαίνεται
γίνονται όντως πιο αυστηροί και αγωνιστικοί, όταν νοιώθουν
πως σκόπιμα παραβιάζεται ανατρεπτικά η προγονική τους
θρησκεία δηλαδή του Γιαχβέ.
Όσον αφορά πάλι την ταξική τους προέλευση, φαίνεται, ότι
κάποιοι όπως ο Ηλίας ήταν χαμηλής καταγωγής, ενώ άλλοι
όπως ο Ησαΐας ήσαν εύποροι και κατείχαν ηγετική θέση στην
διαστρωμάτωση της ισραηλινής κοινωνίας,
(M. Weber “Economy and Society”, 1978, ως αναφέρεται από τον Δ.
Κυρτάτα στο “Ιερείς και Προφήτες” 2000).

Ο Ηλίας που ήταν γιος του Σβακ είχε γεννηθεί στη Θέσβη της
Γιλεάδ, “της πέραν του Ιορδάνου’’ κειμένης ή και σημερινής
πόλης Ελ Ιστίμπ. Ήταν ένας φτωχός βουνήσιος, σημειώνουν
οι διερευνώντες τις λεπτομέρειες του βίου του. Η οικογένειά
του πάλι, φαίνεται ότι ανήκε στη φυλή του Ααρών.
Απο το Γ΄ Βασιλειών κεφάλαιο της Π. Διαθήκης έρχεται στο
φως μια σειρά ετερογενών συμβάντων που συρράπτουν
άστατα τη ζωή του, που μας δίνεται σε πέντε αυτοτελείς διηγήσεις και επεισόδια, και όλα ως να έχουν διαρρεύσει ως ‘’εν
λαϊκή αφελεία’’ από στόμα σε στόμα.
Σε αυτές τις διηγήσεις κατά κύριο λόγο προέχει “το θαύμα, το
εκ του θεού εντελλόμενο, και δια αυτού υλοποιούμενο στην
προσπάθεια να δικαιωθεί αποδεικτικά, η υπερβατική εξουσία
του Ηλία ως προφήτη. Σε αυτές τις “λαϊκές διηγήσεις” τεχνηέντως παρεισφρύει και το κοινωνικό μήνυμα, που κατά βάση
ως διδακτικό στυλοβατεί το αφήγημα.
Σε σταχυολόγηση, περιληπτικά σε συνέχεια αναφέρομαι στις
εν λόγω διηγήσεις.
Κατά την πρώτη διήγηση δείχνεται ο Προφήτης να επισκέπτεται μια χήρα που έχει και ένα παιδί. Η χήρα λιμοκτονεί. Ο
Ηλίας προσεύχεται, ευλογεί το λιγοστό της αλεύρι και λάδι
και αυτά ως εκ θαύματος πολλαπλασιάζονται. Σε συνέχεια
όμως το παιδί της που είναι και μικρό, όλως αιφνιδίως αρρωσταίνει και πεθαίνει. Ολοφύρεται η μάνα, παρεμβαίνει ο Ηλίας
και με συνεχή προσευχή καταφέρνει να το επαναφέρει στη
ζωή. Το διπλό θαύμα στους περιοίκους διαδίδεται, το λαϊκό
ενδιαφέρον αυξάνεται και οργιάζει και αρχίζει να προβάλλεται
η δράση και να παρακολουθούνται οι κινήσεις του Προφήτη.
Στη δεύτερη διήγηση ο προφήτης Ηλίας, φέρεται να προβλέπει
μια μακριά ανομβρία σε ολόκληρη τη χώρα. Αφήνει την πρόβλεψη της ανομβρίας να διαχέεται στη μορφή μιας θεϊκής
απειλής ως μιας δυσαρέσκειας του Γιαχβέ. Η προφητική εικόνα του Ηλία, έχει αυγατίσει σε σπόρο και ήδη στη συνείδηση του λαού, έχει γίνει σημαντικός δια τούτο και αυτός ο
λόγος του αξιολογείται και συζητιέται.
Ο προφήτης, σε συνέχεια ανεβαίνει στο βουνό και περιμένει

τον χρόνο να του δώσει το πλεονέκτημα. Να σημειωθεί και
πάλιν, ότι πάντοτε κινείται προτάσσοντας τον Γιαχβέ. «Ο Κύριος είπε, ο Κύριος μού μίλησε, ο Κύριος σας μήνυσε». Ο
Ηλίας δηλαδή πράττει μεταφέροντας εντολές. Τις κοινοποιεί
ως μεσάζων και έτσι η εξουσία του δυναμοποιείται. Είναι και
αυτό μαζί με τα θαύματα, μέρος της στρατηγικής του.
Εν τω μεταξύ όπως είχε προφητεύσει, η ανομβρία έρχεται, με
φυσικό επακόλουθο την ερήμωση και την πείνα και ο Ηλίας
κατεβαίνει, επισκέπτεται τον Αχάβ και τον ενημερώνει, πως η
αιτία της ανομβρίας είναι η απομάκρυνσή του βασιλιά από τον
Γιαχβέ και η προσήλωσή του στη λατρεία του Βάαλ και πως
αυτό είναι που εξόργισε τον μωσαϊκό θεό. Ο Αχάβ δεν τον πιστεύει, αντιδρά, η Ιεζάβελ στρέφεται εναντίον των προφητών
του Γιαχβέ και αρχίζει να τους συλλαμβάνει και να τους εξοντώνει. Ο προφήτης Ηλίας και αυτός σε αντιπερισπασμό κινείται με τους δικούς του και αρχίζει να σφάζει προφήτες και
ιερείς του Βάαλ. Και το γαϊτανάκι των σφαγών συνεχίζεται. Ο
Αχάβ για να αντιμετωπίσει την ανομβρία, με ανθρώπους του
και με προσωπική του επιστασία οργώνει τη χώρα, αναζητώντας τα πηγάδια που δεν έχουν στερέψει ακόμα, ενώ το γαϊτανάκι των σφαγών συνεχίζεται. Το πράγμα έχει πλέον φτάσει
στο απροχώρητο.
Και έρχεται η μονομαχία για να αποδειχτεί η υπεροχή στο
στοίχημα Γιαχβέ ή Βάαλ.
Στήνονται δυό χωριστά θυσιαστήρια για τους αντιπάλους.
Από πάνω από κάθε βωμό τα σφάγια, από κάτω τα ξύλα έτοιμα
για το άναμμα, γύρω από το καθένα θυσιαστήριο, οι προφήτες
προσεύχονται. Στο ένα θυσιαστήριο οι 450 του Βάαλ, στο
άλλο μοναχός του ο Ηλίας. Ποιός από τους δυό θεούς που
μονομαχούν, ακούγοντας τις επικλήσεις των πιστών του, θα
καταφέρει να ανάψει με φλόγα τα ξύλα;
Η επίκληση των 450 προς τον Βάαλ αποτυγχάνει, ενώ ο Ηλίας
δια του Γιαχβέ επιτυγχάνει το ποθούμενο, όπως διαβάζω και
στο οικείο κείμενο της Π. Διαθήκης,
Τώρα ο όχλος ωρύεται υπέρ του Γιαχβέ. Το αποτέλεσμα το εκμεταλλεύεται ο Ηλίας και παρασύρει το ανώνυμο πλήθος στη
σφαγή των 450 ιερεών του Βάαλ! Και σε συνέχεια ο προφήτης
Ηλίας ικανοποιημένος ξαναγυρίζει στις κορυφογραμμές του
βουνού του. Τώρα αν ο Αχάβ συνετίστηκε ή ακόμα συνέχισε
να λατρεύει τον Βάαλ, δεν το γνωρίζω.
Πάντως από ό,τι διαπιστώνω στην επόμενη διήγηση ο Γιαχβε
δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον τρόπο επιβολής της λατρείας του, δηλαδή με τη βία και τις σφαγές.
Ετσι στην επόμενη διήγηση προσπαθεί να φέρει την αποκατάσταση. προβάλλοντας την πραότητα της ηρεμίας.
Στη διήγηση αυτή τώρα τονίζεται ότι η θρησκεία δεν επιβάλλεται δια της βίας «ούτε δια θυελλών και σεισμών και πυρός,
αλλά δια του μαλακού και ηπίου τρόπου, και δια της γλυκείας
αύρας».
Στην επόμενη διήγηση, το μήνυμα δίνεται με την καταδίκη της
κοινωνικής αδικίας. Εδώ λοιπόν μαθαίνομε πως ένας γεωργός
είχε έναν αμπελώνα. Ο Αχάβ ορέγεται τον αμπελώνα του χωριάτη που άκουγε στο όνομα ο Ναβουθαί. Ο αμπελώνας είναι
δίπλα στο κτήμα του Αχάβ και γι’ αυτό προτείνει ανταλλαγή
ή χρήματα. Ο χωριάτης. Και τότε παρεμβαίνει η Ιεζάβελ η γυναίκα του Αχάβ και με μπράβους της λιθοβολεί, σκοτώνει τον
αγρότη και αρπάζει τον αμπελώνα. Ο Ηλίας παίρνει εντολή
από τη φωνή του θεού του, κατεβαίνει από το βουνό και καυτηριάζει το ανόσιο της πράξης. Αποκαλεί δολοφόνο τον Αχάβ
λέγοντας «στον τόπο όπου τα σκυλιά έγλυψαν το αίμα του
Ναβουθαί, θα γλύψουν και το δικό σου αίμα μα και και της γυναίκας σου και του γιου σου».
Η πέμπτη διήγηση περιέχει την γνωστή -που άγνωστο πότε
χρονικά έγινε - «ανάληψη του προφήτη Ηλία δια πυρίνου άρματος προς τον ουρανό», που έδωσε μάλιστα και αφορμή στον
Εριχ φον Νταίνικεν να μας λέγει και τα δικά του με τις εξωγήινες επισκέψεις. Τελικά ο λαός του Ισραήλ δεν ακολούθησε
τον Ηλία. Οι αγωνιστικές κινήσεις του μεμονωμένες καθώς
ήταν, σε συνέχεια δεν κάρπισαν όσο θα έπρεπε.
Στη θρησκευτική συνείδηση όμως και στην παράδοση η μνήμη
του δεν έσβησε. Αλλά και στον Χριστιανισμό, αφού κατά τη
μεγάλη στιγμή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος αξιώθηκε
μαζί με τον Μωυσή να πλαισιώσει τη σκηνή, δίνοντας το μήνυμα του σεβασμού που έδειχνε ο Ιησούς για τον Μωσαϊκό
Νόμο.
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Η Ριβιέρα έρχεται στα ΒΒΒ
Πολλά τηλεφωνήματα δεχθήκαμε αυτές τις ημέρες, από
πολίτες του Δήμου ΒΒΒ, για διάφορα “παράπονα” ή παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής.
Τους παραπέμψαμε βέβαια να πουν τα “παράπονά τους
στο δήμαρχο”, και ελπιζουμε να το έπραξαν, αλλά κι
εμείς, ως μέσο, είμαστε υποχρεωμένοι να τα δημοσιοποιούμε και το πράττουμε.

τσι λοιπόν κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν
εφαρμόζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
για παύση οικοδομικών (βαρέων) εργασιών, τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο. Κι αυτό γιατί σε κάποιες γειτονιές
δουλεύουν κομπρεσέρ και έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι....

Ε

Εχει παρθεί απόφαση να μην ισχύσει για τις εργασίες
στη Χερσόνησο του
Αστέρα, κατ’ εξαίρεση, όχι όμως
στον
υπόλοιπο
Δήμο.
Αλλά
ο
Δήμος που είναι;;;

ηστείες στις παραλίες παρουσιάζονται καθημερινά
σπάζοντας αυτοκίνητα και αρπάζοντας ακόμη
τσάντες από την άμμο. H φωτό είναι από το πρ. κάμπινγκ Βούλας. Την περασμένη χρονιά, ο δήμος είχε
προσλάβει εταιρεία φύλαξης των παραλιών και είχε περιοριστεί το κακό, φέτος όμως προφανώς δεν υπάρχει
γιατί έχουν πυκνώσει πολύ τα φαινόμενα.

Λ

Bη δ’ ακέων παρά θίνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
Ένα από τα ανεπανάληπτα επικά μεγαλουργήματα του Έλληνα ποιητή Ομήρου, είναι η διασωθείσα «Ιλιάδα», που αναφέρεται στη «μήνιν» (=θυμός, οργή) του Αχιλλέα, η οποία
τον κράτησε απομονωμένο στη σκηνή του για 51 ημέρες,
γιατί τον είχε προσβάλει η ανάρμοστη συμπεριφορά του
Αγαμέμνονα και αποφάσισε να βγει και να πολεμήσει, όταν
θέλησε να πάρει εκδίκηση για το θάνατο του Πατρόκλου, του
επιστήθιου φίλου και συμπολεμιστή του, που έπεσε νεκρός
από τα χέρια του Έκτορα, του πρωτοπαλίκαρου των Τρώων
και γιου του βασιλιά της Τροίας Πρίαμου!!
Το στρατόπεδο των Αχαιών, τον δέκατο και τελευταίο χρόνο
του Τρωικού πολέμου, αποδεκατιζόταν από επιδημία λοιμού,
την οποία είχε στείλει ο Απόλλωνας, τιμωρώντας τον Αγαμέμνονα για την άρνησή του να επιστρέψει την αιχμάλωτη
κόρη του ιερέα του ναού του Χρυσηίδα, την οποία είχε πάρει
σαν πολεμικό λάφυρο και όταν αναγκάστηκε να την παραδώσει, για να σωθούν οι Αχαιοί, άρπαξε αυθαίρετα την Βρισηίδα, που ήταν το γέρας (=λάφυρο) του Αχιλλέα!
Όσο ο Αχιλλέας παρέμενε πεισματικά κλεισμένος στη σκηνή
του, ο ήρωας των Τρώων Έκτορας, πραγματοποιούσε νικηφόρες μάχες και η νίκη έκλεινε προς τους Τρώες!! Γι’ αυτό
το λόγο ο Πάτροκλος φόρεσε την λαμπρή πανοπλία του
Αχιλλέα και όρμησε εναντίον των Τρώων, όπου σκοτώθηκε
από τον Έκτορα, που τον νόμισε για τον Αχιλλέα!!
Απαρηγόρητος ο Αχιλλέας, από τον θάνατο του φίλου του,
ξέχασε τον θυμό του και βγαίνοντας από την σκηνή του σκότωσε σε μονομαχία τον Έκτορα και αφού τον έδεσε στο
άρμα του τον έσυρε γύρω από τα τείχη της πόλης, αρνούμενος να τον δώσει στην οικογένειά του για ταφή, πράξη απαράδεκτη σύμφωνα με τις ελληνικές ηθικές αρχές!!
Ο στίχος 34 στη Α’ Ραψωδία της ΙΛΙΑΔΑΣ, αναφέρεται στον
βασιλιά Πρίαμο, πατέρα του Έκτορα, με την φράση «βη δ
ακέων παρά θίνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης», του οποίου η
σύγχρονη απόδοση είναι: «βάδιζε σιωπηλός στην άμμο πλησίον της τρικυμισμένης θάλασσας», με την οποία προσπαθεί
ο ποιητής να δείξει τον αβάσταχτο ψυχικό πόνο του βασιλιά,
από την φρικτή είδηση του χαμού του παιδιού του, που έμενε
άταφο!!
Το όνομα Πρίαμος σημαίνει αγορασμένος και αντικαταστάθηκε από το Ποδάρκης (= γρήγορος στα πόδια) όταν τον
αγόρασε η αδελφή του Ησιόνη, από την αιχμαλωσία κατά
την άλωση της Τροίας από τον Ηρακλή, δίνοντας σαν λύτρα
τον χρυσό κεφαλόδεσμό της!!!
Η Τροία ιδρύθηκε από τον Αρκάδα Δάρδανο, ο οποίος μετά
από μεγάλο κατακλυσμιαίο γεωλογικό φαινόμενο, κατά το
οποίο πλημμύρισε το ελληνικό Αιγαίο Πέλαγος από τα νερά
των λιωμένων πάγων της Β. Ευρώπης, που τα μετέφεραν οι
μεγάλοι ποταμοί στον Εύξεινο Πόντο, διανοίγοντας τις Κυανές ή Συμπληγάδες Πέτρες, σχηματίζοντας τα σημερινά

Δαρδανέλια και την νήσο Σαμοθράκη, στην οποία διασώθηκε
ο Δάρδανος και περνώντας στην Μ. Ασία, περιπλανήθηκε
50 χρόνια, μέχρι ο βασιλιάς της περιοχής ο Τεύκρος, του
έδωσε τον θρόνο του, αφού νυμφεύθηκε την κόρη του
Βατέα η Βαττεία!!
Η αδελφή του Δάρδανου η Αρμονία ήταν σύζυγος του Κάδμου του ιδρυτή της Θήβας και αδελφού της Ευρώπης της μητέρας του Μίνωα και η εγκυμονούσα από τον Δία, κόρη τους
Σεμέλη όταν πέθανε ξαφνικά, ο Δίας έραψε και κυοφόρησε
στο μηρό του τον γιό του, που ήταν ο Διόνυσος (=Διός
νους), σύμφωνα με τις συμβολικές έννοιες της ελληνικής
Μυθολογίας, που είναι δύσκολο έως αδύνατο να αποκωδικοποιηθούν!!!
Τον Δάρδανο διαδέχτηκε ο γιος του ο Εριχθόνιος, και αυτόν
ο γιός του ο Τρώας, που έχτισε την Τροία, ενώ ο γιος αυτού,
ο Ίλος, ίδρυσε την πόλη Ίλιον, κάτω από το όρος Ίδη της
Φρυγίας, σε απόσταση περίπου 22 χλμ. από τη Τροία, η οποία
καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε εφτά ή εννέα φορές, σύμφωνα με τις τελευταίες ανασκαφές και οι δύο πόλεις ενώθηκαν μεταξύ τους και φαίνονταν σαν μία ενώ επικρατεί η
λανθασμένη άποψη ότι ήταν μια πόλη με δύο ονόματα!!
Οι πρώτες ανασκαφές της Τροίας έγιναν από τον Γερμανό
Ερρίκο Σλήμαν το 1870, οι οποίες απέδειξαν ότι κάθε ελληνικός μύθος δεν είναι παραμύθι!!!
Τον Τρώα διαδέχτηκε ο γιος του Λαομέδοντας και αυτόν ο
γιος του Ποδάρκης, που μετονομάστηκε σε Πρίαμο και ήταν
ο τελευταίος βασιλιάς της Τροίας, ο οποίος γεύτηκε το πικρό
ποτήρι του θανάτου του γιού και διαδόχου του Έκτορα μαζί
με το θάνατο άλλων 15 παιδιών του από την ίδια μάνα και
πολλών άλλων από άλλες γυναίκες, ενώ και ο ίδιος πότισε
με το αίμα του τα τείχη της αγαπημένης πόλης του, λίγο πριν
την καταστροφή της!!
Ο ταλαιπωρημένος, πικραμένος και γηραιός βασιλιάς, βυθίζοντας αργά τα αδύναμα πόδια του μέσα στην ξανθή άμμο
της Τρωάδας πήρε την μεγάλη απόφαση, επικαλούμενος την
βοήθεια των Θεών, για να περάσει απαρατήρητος από τους
Αχαιούς και να μπει στη σκηνή του Αχιλλέα σαν ικέτης!!
Η περιγραφή της συνάντησης των δύο ανδρών, είναι γεμάτη
από συναισθηματικές εντάσεις και μοναδικές συγκινήσεις,
όταν ο γηραιός βασιλιάς σαν απλός πατέρας, κλαίει και
εκλιπαρεί γονατιστός τον Αχιλλέα, να του δώσει το πτώμα
του γιου του για ταφή, και επικεντρώνει με ιδιαίτερο τρόπο
ο ποιητής τον αμοιβαίο θαυμασμό που εκδηλώνεται ανάμεσα στους δύο σπουδαίους άνδρες, που είναι θύματα της
πολεμικής σύρραξης!!!
Ο σκληρός Αχιλλέας μαλακώνει ακούγοντας τα λόγια του
τραγικού γέροντα βασιλιά και τον καλεί να καθίσουν στο ίδιο
τραπέζι και να πιούν από το ίδιο κρασί, ενώ οι δύο μαζί θρηνούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που χάθηκαν σ’ αυτό τον

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

αδελφοκτόνο σπαραγμό και ο Αχιλλέας ζητά συγχώρεση
από τον Πάτροκλο, επειδή αποφάσισε να παραδώσει το
πτώμα του Έκτορα για ταφή, δίνοντας παραγγελία στους
υπηρέτες να πλύνουν και να ετοιμάσουν το νεκρό ήρωα των
Τρώων, μετά τη ικεσία του Πρίαμου!!
Ο Αχιλλέας, ο γενναίος γιος της Θέτιδας, που τον είχε βαφτίσει στα νερά της Στύγας για να γίνει άτρωτος και επομένως αθάνατος και μόνο η μία φτέρνα του είχε μείνει έξω από
το νερό, οπότε αυτό ήταν και το ευάλωτο σημείο του σώματός του, δείχνει τα ευαίσθητα ανθρώπινα αισθήματά του, μαλακώνοντας την σκληρότητα που είχε σαν ανίκητος
μαχητής και αρχηγός των Μυρμιδόνων της Φθιώτιδας, και
χτυπώντας φιλικά στον ώμο τον κάτωχρο και απελπισμένο
Πρίαμο, τον πληροφορεί ότι όλες οι επιθυμίες του θα πραγματοποιηθούν, όπως και η εκεχειρία εννέα ημερών και μέσα
από την «λύτρωση» του νεκρού Έκτορα, λυτρώνεται και εξυψώνεται και ο Αχιλλέας από την απαράδεκτη στάση του
προς τον νεκρό, αποκαθιστώντας την ηθική και ψυχική του
κάθαρση, αποδίδοντας ο ίδιος τις πρώτες νεκρικές τιμές
στον νεκρό αντίπαλό του!!!
Μια χρυσαφένια ηλιαχτίδα πλανιόταν μέσα στην σκηνή του
Αχιλλέα, πάνω από τα κεφάλια των δύο αντιμαχομένων αντρών, διαλύοντας έστω και για λίγο τα δεινά του δεκαετούς
πολέμου, που έκρυβε πολλά μυστικά τα οποία προσπάθησαν
να τα καλύψουν με μια συμβολική αναφορά σχετικά με την
αρπαγή μιας ωραίας άπιστης ή αδικημένης βασίλισσας, την
οποία διαψεύδει ο Ευριπίδης στο υπέροχο έργο του
«Ελένη», γιατί οι εμπόλεμες συρράξεις δεν γίνονται για την
αγάπη και τον έρωτα, αλλά για το χρήμα, τα λάφυρα, τα
συμφέροντα και τα άνομα κέρδη και σε αυτά απέβλεπαν όλοι
οι Αχαιοί που πήγαν να υποτάξουν την πανέμορφη και πάμπλουτη Τροία, για να καρπωθούν τον ορυκτό της πλούτο,
όπως ακριβώς συμβαίνει στις πετρελαιοφόρες περιοχές της
Γης!!!
Μέσα στη σκηνή του Αχιλλέα αναβίωσαν οι αθάνατες ελληνικές ηθικές αρχές, αυτές που φέρνουν την μοναδική ψυχική
γαλήνη και την Ολύμπια μεγαλοπρέπεια και βασίστηκαν στον
αμοιβαίο σεβασμό δύο ανθρώπων, που η επόμενη μέρα θα
τους έβρισκε πάλι σε αντίπαλα στρατόπεδα, να μάχονται σαν
εχθροί και οι οποίοι είχαν το σθένος και την δύναμη να νικήσουν τα πάθη τους και να γευθούν το φωτεινό άγγιγμα της
ειρήνης, που είχε θαφτεί μέσα στο αβυσσαλέο σκοτάδι του
πολέμου!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η νέα μόδα να ...γερνάς εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους!
100.000.000 χρήστες “έξυπνων εφαρμογών” σε πάνω από 120 χώρες
Αυτή η “τρελή” μόδα που επικρατεί αυτό τον καιρό στα κινητά, να ανεβάζουν όλοι την εικόνα τους πώς θα είναι
μετά από κάποιες δεκαετίες, σαν παππούς ή σαν γιαγιά,
δεν μπορώ να την καταλάβω. Γιατί βιάζονται να γεράσουν;;; Τί θα αλλάξει αν δουν πώς - περίπου - θα είναι
μετά από κάποια χρόνια; Η περιέργεια φτάνει μέχρι να
δει και το φίλο του ή κάποιο άλλο άτομο και εκεί αρχίζει
το πρόβλημα. Ακόμη χειρότερο η περιέργεια φτάνει στο
σημείο νέα ζευγάρια να επεξεργάζονται φωτογραφίες
των παιδιών τους για να δουν πως θα είναι γέροι!!!
Αλλά πέραν αυτού, όπως διαβάζουμε από το Δίκτυο Δικηγόρων ARAG, πλέον εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους.
Δεν είναι τόσο ακίνδυνη και αθώα η χρήση των εφαρμογών που μας δείχνουν λ.χ. “γερασμένους” ή “νεότερους”.
Το ερώτημα πώς θα είμαι σε 20- 30 χρόνια από τώρα κινεί
σε πολλούς χρήστες του διαδικτύου την περιέργεια και η
ευκολία να “ανεβάζω” ενίοτε και δωρεάν μία φωτογραφία
που έχω ήδη στο κινητό μου (όχι απαραίτητα δική μου)
και σε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανίζεται η ίδια φωτογραφία επεξεργασμένη με τέτοιο τρόπο που να δείχνει
το απεικονιζόμενο πρόσωπο γερασμένο παρασύρει ειδικά τη νεότερη γενιά να χρησιμοποιεί,
χωρίς δεύτερη σκέψη, τις εν
λόγω εφαρμογές.
Τίθενται εν προκειμένω ενδεικτικά τα κάτωθι πρακτικά (και νομικά) ζητήματα:
l Υπάρχει μεγάλος αριθμός των
εν λόγω εφαρμογών και δεν ισχύουν τα ίδια για όλες,
καθώς διαφέρει τόσο το λογισμικό όσο και οι όροι χρήσης,
η ενδεχόμενη χρέωση κτλ.
l Συνεπώς ο χρήστης- καταναλωτής θα πρέπει να είναι
πολύ προσεκτικός και οπωσδήποτε να διαβάζει τους όρους
και όπου είναι εφικτό να ζητά να του γνωστοποιούνται (λ.χ.
στο e-mail του) οι όροι χρήσης. Πρέπει να έχει κατά νου ότι
οι εν λόγω εφαρμογές κατά κανόνα αποκτούν πρόσβαση
στο σύνολο των δεδομένων του κινητού μας και το ερώτημα είναι εάν ο χρήστης το επιθυμεί αυτό.
l Οι όροι, στους οποίους καλείται να συμφωνήσει ο εκάστοτε χρήστης πριν του επιτραπεί η χρήση των εν λόγω
εφαρμογών, ενίοτε είναι πολυσέλιδοι, δυσνόητοι, στα Αγγλικά κτλ. και συνεπώς κατά κανόνα ουδείς τους διαβάζει,
πόσω μάλλον τους κατανοεί και απλώς δίδει την συγκατάθεσή του κάνοντας “κλικ” στο “accept”. Συνεπώς, έχει
συμφωνήσει ρητά και ανεπιφύλακτα στους όρους, χωρίς
να γνωρίζει λ.χ. ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του
(και σε ποια ακριβώς), εάν αποθηκεύονται, αξιολογούνται,
τηρούνται, χρησιμοποιούνται κτλ.
Το γεγονός αυτό εγκυμονεί κινδύνους, καθώς ο μέσος συ-

νετός καταναλωτής οφείλει κατ’ ελάχιστον να διαβάζει
τους όρους πριν συμφωνήσει και όχι να προβαίνει χάριν ευκολίας σε ανεπιφύλακτη και συχνά “τυφλή” αποδοχή τους.
l Κάποιες εφαρμογές προσφέρουν ολιγοήμερη, δωρεάν
χρήση και στην συνέχεια υφίστανται χρεώσεις, εάν λ.χ.
δεν γίνει εγκαίρως η απεγκατάσταση της εφαρμογής.
l Εάν ο χρήστης έχει προβεί στην αγορά μίας εφαρμογής,
την έχει χρησιμοποιήσει και παρέλθει η (για λόγους μάρκετινγκ) δωρεάν περίοδος χρήσης, ενδέχεται να χρεωθεί νομίμως στην συνέχεια την χρήση της εν λόγω εφαρμογής.
Αρκετοί χρήστες “ανεβάζουν” φωτογραφίες τρίτων προσώπων, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.
l Δεν νοείται η δημοσίευση, χρήση κτλ. φωτογραφιών τρίτων, άνευ προηγούμενης, ρητής συγκατάθεσης τους.
Στην Ευρώπη οι Ενώσεις Προστασίας Καταναλωτών έχουν
ήδη εκφράσει τις επιφυλάξεις τους και προσφάτως δημοσιεύθηκαν αντίστοιχα άρθρα στον γερμανικό τύπο (“Berliner
Morgenpost”) που ενημερώνουν τους καταναλωτές επισημαίνοντας τους κινδύνους χρήσης των εν λόγω εφαρμογών.
l Ακόμη κι εάν υφίσταται δυνατότητα να σβηστεί μία φωτογραφία, κατά κανόνα οι χρήστες
δεν
διαθέτουν
την
τεχνολογική κατάρτιση και γνώση
να προβούν στο σβήσιμο των φωτογραφιών.
Στις ΗΠΑ ήδη γίνεται λόγος για
ανάγκη ελέγχου των εν λόγω
εφαρμογών από το FBI και την
Εποπτική Αρχή Εμπορίου.
Σύμφωνα με την έγκυρη, βρετανική εφημερίδα “Guardian”
νόμιμος εκπρόσωπος μίας εκ των εταιριών που εμπορεύονται τις εν λόγω εφαρμογές, δήλωσε ότι η χρήση της εφαρμογής δεν συνεπάγεται λ.χ. την απεριόριστη αποθήκευση
όλων των φωτογραφιών που διαθέτει ο χρήστης λ.χ. στο
κινητό του (και για την οποία έχει προηγηθεί ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του ως προς την πρόσβαση,
χρήση, αποθήκευση κτλ.). Σε κάθε δε περίπτωση αναφέρει
ο ίδιος ότι εντός 48 ωρών σβήνονται οι περισσότερες φωτογραφίες αυτομάτως.
Στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί στέρεο νομικό
έδαφος για την αντιμετώπιση των εν λόγω υποθέσεων
καθώς δεν υφίσταται ακόμη σχετική Νομολογία και το
πλέγμα των εφαρμοστέων διατάξεων είναι σύνθετο.
Εν κατακλείδει έχει μεγάλη σημασία να είναι υποψιασμένος ο καταναλωτής- χρήστης και να έχει κατά νου ότι οι
εν λόγω εφαρμογές ενίοτε χρησιμοποιούνται για άντληση
δεδομένων.
Ανθή Ι. Κτενά
Δικηγόρος Αθηνών
(Δίκτυο Δικηγόρων της ARAG)"

Εντοπίστηκε υποβρύχιο
που είχε εξαφανισθεί πριν
50 χρόνια με drones
Το γαλλικό υποβρύχιο La Minerve, το οποίο είχε εξαφανισθεί το 1968 με 52μελές πλήρωμα, εντοπίσθηκε έπειτα
από 50 χρόνια ανοικτά της Τουλόν, ανακοίνωσε η υπουργός Αμυνας Φλοράνς Παρλί, η οποία έγραψε στο Twitter:
«Βρήκαμε το La Minerve. Αποτελεί επιτυχία, ανακούφιση
και τεχνικό επίτευγμα. Ο νους μου είναι στις οικογένειες
που περίμεναν αυτήν την στιγμή τόσο καιρό».
Το υποβρύχιο εντοπίσθηκε στην Μεσόγειο, σε απόσταση
45 χιλιομέτρων ανοικτά της Τουλόν, σε βάθος 2.370 μέτρων, από το αμερικανικό σκάφος Seabed Constructor, το
οποίο έφθασε την περασμένη εβδομαδα στην περιοχή για
να συμμετάσχει στις έρευνες. Τα drones του σκάφους
έφεραν τις οπτικές αποδείξεις του σημείου όπου βρίσκεται το υποβρύχιο, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματικό
του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.
Το Seabed Constructor, που ανήκει στην αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Ocean Infinity, είναι το πλοίο που εντόπισε
το υποβρύχιο San Juan, το οποίο είχε εξαφανισθεί μαζί
με το 44μελές πλήρωμά του ανοικτά την Αργεντινής τον
Νοέμβριο 2018.
Στις 27 Ιανουαρίου 1968, το πολεμικό υποβρύχιο βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την Τουλόν και βυθίσθηκε μέσα σε τέσσερα
λεπτά. Σειρά πιθανών αιτίων έχουν αναφερθεί για την βύθισή του, όπως βλάβη, σύγκρουση με πλοίο, έκρηξη πυραύλου, τορπίλης ή βλάβη στους αεραγωγούς. Παρά τις
επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έκτοτε, το υποβρύχιο δεν είχε εντοπισθεί μέχρι σήμερα. Τον περασμένο
Οκτώβριο, οι οικογένειες των αγνοουμένων απηύθυναν
έκκληση για την επανάληψη των ερευνών.
Στις αρχές του έτους, η υπουργός Αμυνας ανακοίνωσε
την επανάληψη των ερευνών με την βοήθεια των νέων
δεδομένων που προέκυψαν με την εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων, και κατόπιν νέας παράκλησης των συγγενών που είχαν αγαπημένα πρόσωπα
μέσα στο υποβρύχιο.
https://thessbomb.blogspot.com

Αποστάγματα σοφίας...
― Ηλέκτρα Βενετσάνου: Με τις παππουδοφωτογραφιες που ανεβάζετε αισθάνομαι σαν να
ξύπνησα μετά από χρόνια από την κάψουλα
που με είχαν βάλει και σας βλέπω όλους γερασμενους...
― Salsa Sinner: Εγω να δεις π πέθανα κ στον
υπνο. Νόμιζα κοιμόμουν 40 χρονια!
― Sofia Chamakioti: Πόσο δίκιο έχεις! νιώθω
σαν να βλέπω εφιάλτη......
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Bαρύ το πλήγμα στους Ελληνες αγρότες,
από το εμπάργκο κατά της Ρωσίας
Ο Πρόεδρος του Αγροτικού και
Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ), Βάκης Τσιομπανίδης, απέστειλε επιστολή στον
Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο
Δένδια, σχετικά με τις κυρώσεις
κατά της Ρωσίας, στις οποίες
συμμετέχει η Ελλάδα και έχουν
επιφέρει απάντηση από την
Ρωσία με επιβολή εμπάργκο σε
αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας.
Το εμπάργκο έχει δημιουργήσει
πολύ σοβαρά προβλήματα στους
Έλληνες αγρότες και εξαρτάται
άμεσα από τις κυρώσεις, οι
οποίες επιβλήθηκαν από το βαθύ
κράτος των ΗΠΑ, για εντελώς
απαράδεκτους λόγους και για
στήριξη του πραξικοπήματος Ποροσένκο και των αμετανόητων
Ναζί συνεργατών του.
Στη συνέχεια εξώθησαν τα κράτη
της Ε.Ε. να ευθυγραμμιστούν και
αυτά με κυρώσεις.

Γράφει μεταξύ άλλων η επιστολή
προς ΥΠΕΞ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο
σας προς υπεράσπιση των εθνικών
δικαίων και διόρθωση των αδικιών
και δολίων πληγμάτων που έχει
υποστεί η Ελλάδα από εχθρούς και
«συμμάχους».
Επιθυμώ να θέσω υπόψιν σας προς
τελική επίλυση ένα από το ζωτικότερα προβλήματα για τον αγροτικό
κόσμο στην Ελλάδα και σε όλη την
Ευρώπη. Αφορά το θέμα των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί και
από την Ελλάδα εις βάρος της Ρωσίας και έχουν προκαλέσει απάντηση της Ρωσίας υπό την μορφή
του εμπάργκο σε αγροτικά προϊόντα από όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά με ιδιαίτερο αρνητικό
αποτέλεσμα στον αγροτικό κόσμο
της Ελλάδας.
[...] Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας
προσπάθησαν να δικαιολογηθούν
ως απάντηση για την «προσάρτηση της Κριμαίας από την

Ο ρόλος του κλάδου ψύξης
και κλιματισμού ενάντια
στην κλιματική αλλαγή
Η κλιματική αλλαγή είναι ένα μείζον θέμα το οποίο για χρόνια η ανθρωπότητα αγνοούσε. Το περιβάλλον μας είχε
δώσει σημάδια αλλαγών σχεδόν από τα μέσα της δεκαετίας
του ’50 με αύξηση των μέσων τιμών θερμοκρασίας, εξαφάνιση ζώων και την εξάπλωση ασθενειών λόγω μολυσμένων
φυσικών πόρων.
Παρά τις όποιες κινητοποιήσεις και την εμφάνιση οικολογικών πολιτικών κομμάτων η ευαισθητοποίηση του κόσμου
δεν είχε την ανταπόκριση που έπρεπε, κυρίως, γιατί οι κυβερνήσεις παγκοσμίως με το ένα χέρι ενημέρωναν για τους
κινδύνους της κλιματικής αλλαγής αλλά με το άλλο δεν
έκαναν κάτι αποφασιστικό ώστε να τους εξαλείψουν. Στην
χειρότερη περίπτωση συνέχιζαν να υποστηρίζουν βιομηχανίες που δεν υπάκουαν σε “πράσινες” αναγκαίες πολιτικές.
Στο μεταξύ, μέσα στις δεκαετίες, οι άνθρωποι υφίσταντο
τις συνέπειες. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν από περιοχές που ερημοποιήθηκαν λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων, η ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας
μειώθηκε, η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων άλ-

Ρωσία», χωρίς όμως να λένε την
αλήθεια για το ναζιστικό πραξικόπημα, για την επιθυμία του λαού
της Κριμαίας να μη βρεθεί κάτω
από το ναζιστικό ζυγό του Κιέβου
και φυσικά για το δικαίωμά του να
αναστείλει το σοβιετικό «εδαφικό
πραξικόπημα» επί Κρούστσεφ.
Οι Έλληνες αγρότες γιατί να πληρώνουν αυτήν την υποστήριξη των
απίστευτα διεφθαρμένων δυτικών
συμφερόντων προς το ναζιστοποιημένο Κίεβο;
Στοχοποίησαν την Ρωσία (χρησιμοποιώντας και την Κριμαία ως εργαλείο επιθέσεων) υποχρεώνοντας
και τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεχτούν την καταστροφή (μικρή ή μεγάλη) του
αγροτικού πληθυσμού ως θυσία
υποταγής των κυβερνώντων σε
αυτά τα συμφέροντα. Αυτό πρέπει
να σταματήσει εδώ και να αναστραφεί η πορεία για να επικρατήσει η δικαιοσύνη και η τιμωρία
όλων των υπευθύνων για όλες τις
καταστροφές τα τελευταία χρόνια.

λοτε βουλιάζει οικισμούς στις λάσπες (όπως το τραγικό
συμβάν στη Μάνδρα το 2017) και άλλοτε δημιουργεί καύσωνες προκαλώντας θανάτους από θερμοπληξία σε συμπολίτες μας που είτε δουλεύουν κάτω από τον καυτό ήλιο είτε
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν κλιματισμό.
Τώρα που ο κόμπος έφτασε στο χτένι, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Γι’ ακόμα μια φορά
βγαίνουν και μιλούν για μέτρα προστασίας μη κάνοντας
κάτι ουσιαστικό. Απλά για ακόμα μια φορά μιλούν.
Εδώ και δεκαετίες τα επαγγελματικά σωματεία, όπως το
Σωματείο Επαγγελματοβιοτεχνών Ψυκτικών & Κλιματιστικων Εγκαταστάσεων Ελλάδος (Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε), ασχολείται
ενεργά με την προστασία του περιβάλλοντος συμμετέχοντας σε προγράμματα ανακύκλωσης και ενημέρωσης των
επαγγελματιών πάνω σε πράσινες και οικολογικές λύσεις.
Εδώ και δεκαετίες επαγγελματικά σωματεία στην Ευρώπη
και σε ολόκληρο τον κόσμο κάνουν αυτό που οι πολιτικοί
απλά “λένε πως κάνουν”.
Το Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε σκοπεύει να συμβάλλει στην προσπάθεια
κατά της κλιματικής αλλαγής μαζί με τα ομοειδή σωματεία
σε Ελλάδα και εξωτερικό με σκοπό να προσφέρει και αυτό
έστω 1% καλύτερο και βιώσιμο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.
Με την πρόθεση αυτή θέλει να ανοίξει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε της χώρας με σκοπό να τα ενημερώνει για
τις δράσεις του και για το τι συμβαίνει πάνω στα θέματα περιβάλλοντος μέσω ενός επαγγελματικού σωματείου το όποιο
είναι κεντρικός άξονας: Είναι ο κλάδος που ασχολείται με την

Φανάρι στο “Νότος”!
Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ,
Θα παρακαλέσουμε να ενώσετε τη φωνή σας, μαζί
με τη δική μας, για να τοποθετηθεί πεζοφάναρο
στην παραλιακή, να συνδέσει τη Βούλα με τη θάλασσα, την παιδική χαρά και την πεζοδρόμηση.

Καθημερινά “κάνουμε το σταυρό μας” για να περάσουμε απέναντι, με μικρά παιδιά, με ποδήλατα και
τσάντες.
Είχατε γράψει προ έτους ότι έχει αποφασιστεί να
τοποθετηθεί πεζοφάναρο, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα! Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ασφαλής διάβαση σε έναν τόσο καίριο σημείο για την πόλη της
Βούλας!
Κάτοικοι της περιοχής

ψύξη και θέρμανση του ανθρώπινου περιβάλλοντος.
Δεν είναι δυνατόν να αγνοείται από τη συζήτηση για την
κλιματική αλλαγή ένας κλάδος που ουσιαστικά εγκαθιστά,
επισκευάζει και χειρίζεται τις πιο ενεργειακά δαπανηρές
συσκευές όπως το ψυγείο και το κλιματιστικό. Δυο συσκευές απαραίτητες στο σύγχρονο άνθρωπο οι οποίες δεν
κλείνουν στις ημέρες μας σχεδόν ποτέ.
Έχει σημασία για τον καταναλωτή να μπορεί να ενημερωθεί
από επαγγελματίες αδειούχους πιστοποιημένους ψυκτικούς για το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιεί σωστά τις
συσκευές του, τι νεότερα μηχανήματα ή τρόποι υπάρχουν
για να ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα.
Το Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε, ως το παλαιότερο σωματείο ψυκτικών στην
Ελλάδα από το 1977, επιμένει να υπερτονίζει τις λέξεις
αδειούχοι πιστοποιημένοι ψυκτικοί, οι οποίες δηλώνουν τις
γνώσεις και τον επαγγελματισμό που διακρίνει κάποιον ο
οποίος έχει άδεια από το κράτος για τις εργασίες που εκτελεί και μπορεί με ασφάλεια να τις φέρει εις πέρας τόσο για
τον καταναλωτή όσο και για το περιβάλλον. Πρέπει να εξαλειφθούν τα φαινόμενα των ‘’αλεξιπτωτιστών’’ στο κλάδο
που είναι ‘’λίγο από όλα’’.
Ελπίζουμε η έκκληση μας για συνεργασία να βρει θετική
ανταπόκριση από τα Μ.Μ.Ε και να συμπράξουμε σύσσωμοι
σε αυτή την προσπάθεια ενάντια στην κλιματική αλλαγή
με σκοπό να καλυτερέψουμε το αύριο των παιδιών μας.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γεωργαντζάς Αχιλλέας
Βουρλιάς Αλέξιος
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Με καθυστερήσεις προχωρεί το αντιπλημμυρικό έργο αποχέτευσης ομβρίων στο Κορωπί
Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης, απαντά για τις καθυστερήσεις στο
έργο της αποχέτευσης ομβρίων, που
έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα
στην πόλη και στα δημόσια έργα, αλλά
και στις τοπικές κοινωνίες.
Το κρίσιμο αντιπλημμυρικό έργο αποχέ-

τευσης ομβρίων ανατολικού τομέα συνεχίζεται με ένα από τα κύρια μέτωπα

εργασιών σε πλήρη εξέλιξη στο σημείο
σύνδεσης με την τάφρο της Αττικής
Οδού κάτω από την γέφυρα του Προαστιακού-Μετρό Κορωπίου.
Ο μηχανικός επιβλέπων κ. Γ. Μάλφας,
στο σημείο των εργασιών εκσκαφών
εξηγεί την συνθετότητα των εργασιών

και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν
με τα δίκτυα ΟΤΕ και ΔΕΗ που καθυ-
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στέρησαν τις εργασίες.
Ειδικότερα, επισήμανε ότι το δίκτυο
του ΟΤΕ ήταν τελικά σε χαμηλότερο
σημείο στο έδαφος από αυτό που είχαν
ως πληροφορία και ανακαλύφθηκε τυχαία, ενώ και η μεταφορά των συνδέσεων της ΔΕΗ σε νέα κολώνα
καθυστέρησαν 1.5 χρόνο τις εργασίες!
Επίσης, το έργο ομβρίων στο σημείο
εργασιών στη Λεωφ. Λαυρίου και προς
το κέντρο της πόλης (Λεωφ. Β Κωνσταντίνου) μετά από τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούσαν
τη μεταφορά των φαναριών στη συμβολή της Λ. Κορωπίου-Βάρης αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.
Καταλήγει δε ο δήμαρχος πως: «Είναι
αδιανόητο να υπάρχει τέτοια τεράστια
γραφειοκρατία για μια απλή μετατόπιση φαναριών με αντίστοιχη κυκλοφοριακή ρύθμιση. Ενώ την αρμοδιότητα
έπρεπε να έχει αποκλειστικά και μόνο
η περιφέρεια Αττικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση «πέρασε» από τον Δήμο Κρωπίας, την
Αντιπεριφέρεια Ανατολικού Τομέα, την
Κεντρική Περιφέρεια Αττικής, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Υπ. Υποδο-

μών, την Τροχαία Αττικής και αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα και διευθύνσεις όλων των προαναφερόμενων
υπηρεσιών!».
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Καντίνα στα βράχια, της Βουλιαγμένης
δημιουργεί πολλά ερωτηματικά
Στα γκρεμνά της Βουλιαγμένης, στον
όρμα μετά τη λίμνη, κρεμάστηκε με γερανό μία καντίνα παραμονές των δημοτικών εκλογών (30/5/19).
Είχαμε αναφερθεί ως σημείωση στο προηγούμενο φύλλο, μετά από ερώτηση του
δημοτικού συμβούλου Θάνου Ματόπουλου.
Εχει εμφάνιση ...παραλλαγής, με χόρτα
και είναι δυσπρόσιτη για το κοινό. Και εύλογο το ερώτημα: Ποιον θα εξυπηρετεί
αυτή η καντίνα; Ποιος έδωσε άδεια σε
ένα αρρύθμιστο ακίνητο για επαγγελματική χρήση;

πουλο, σημείωσε ότι την έχει μισθώσει η
εκκλησία και έχει δώσει και την άδεια,
γιατί ο χώρος της ανήκει “και έχουμε
κάνει αγώνα να το σταματήσουμε, αλλά
συναντάμε εμπόδια!”
Η επιχείρηση σήμερα λειτουργεί με προσωρινή διαταγή από το Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά, στο οποίο είχε προσφύγει ο
Δήμος ΒΒΒ για να ακυρώσει την άδεια που
έχει ανεβάσει ηλεκτρονικά από το ΣΥΠΟΘΑ (Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων), αλλά το Εφετείο
απέρριψε την προσφυγή του Δήμου
(19.6.19) κατά πλειοψηφία γιατί:

Δήμου για την προστασία της περιοχής,
δεν ανησυχούν το Δικαστήριο, γιατί δεν
πιθανολογεί περιβαλλοντική ζημία.
γ) Ο ιδιώτης έχει προσκομίσει δικαιολογιτικά απορίας και αναπηρίας άνω το 67%
και τυχόν σφράγισμα της καντίνας θα τον
βλάψει!
Ο Δήμαρχος κατέληξε λέγοντας ότι:
τους θέσαμε προ των ευθυνών τους. Αν
εκδηλωθεί ένα έντονο φυσικό φαινόμενο,
η καντίνα αυτή (που θεωρείται τροχήλατη
άσχετα αν δεν έχει ρόδες και στέκεται
επάνω σε κάτι ντάκους στο γκρεμό) θα
αποτελέσει κίνδυνο και για τον μισθωτή
και για τυχόν θαμώνες.
Ωστόσο μαθαίνουμε ότι μετά από αυτοψίες των υπηρεσιών του Δήμου, που έκριναν ότι είναι επικίνδυνη για το κοινό, ο
Δήμος προχώρησε σε σφράγιση της καντίνας.
Εμείς δεν καταλαβαίνουμε το ρόλο της

εκκλησίας! Τί είναι, εμπορική επιχείρηση
που κυνηγάει το κέρδος, εις βάρος των
πολιτών;

«Η εκκλησία δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά θεοΐδρυτη οικοδομή. Η
εκκλησία δε σώζεται αλλά σώζει όσους
θέλουν. Δεν κάνει επίδειξη ισχύος και
δυνάμεως. Ανέχεται, υπομένει καλύτερα.
Τη διώκουν αλλά δεν διώκει. Είναι φιλεύσπλαχνη μητέρα και γνωρίζει μόνο να
αγαπά.», διαβάζουμε κείμενο του Αγιορείτου Μοναχού Μωυσή, κάτι μάλλον που
οι διαχειστές της εκκλησίας και της εκκλησιαστικής “περιουσίας” δεν θέλουν να
γνωρίζουν.
Το θέμα δεν έκλεισε οριστικά, αφού θα
εκδικαστεί το Νοέμβριο και το αποτέλεσμα εκείνο θα κρίνει πολλά για την περιοχή και την υποβάθμισή της ή μη, γιατί
έχουν πέσει πολλά “κοράκια” τελευταία.
Αννα Μπουζιάνη

Ενα κουτί, περίκλειστο, σε διαμορφωμένο πλάτωμα, και κατεβαίνει με ...τσουλήθρα;

Κι όμως, νυχτόβιοι κάτοικοι, μας τηλεφώνησαν και είπαν ότι το βράδυ στην καντίνα γίνεται ....χαμός!
Ο Δήμαρχος απαντώντας στον Θ. Ματό-

α) Τα νομικά θέματα που εγείρει ο δήμος
πρέπει να εξεταστούν σε τακτική δικάσιμο και πάει για το Νοέμβριο (καλά κρασιά...)
β) Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες του

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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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Δικαιοκρισίας*
ἄρχεσθαι
&
Ἀδικοδοξίας*
παύεσθαι
«Τά δέ ψευδῆ ἔλεγχον ἔχει»
(Θουκυδίδης, 460 -399/5, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, βιβλίο Γ, 53,2)

(= Και τα ψέματα μπορούν εύκολα να αποδειχθούν και να
ανασκευαστούν/ανατραπούν).
ΣΧΟΛΙΟ: Οι Πλαταιείς είχαν προσχωρήσει στους Αθηναίους
εγκαταλείποντας τη Βοιωτική Oμοσπονδία (τo Kοινόν) και
δεν είχαν κάνει δεκτή την πρόταση των Λακεδαιμονίων
περί ουδετερότητας. Το απόσπασμα είναι από το λόγο των
Πλαταιέων μπροστά στο δικαστήριο (πέντε δικαστές) των
Λακεδαιμονίων, οι οποίοι απαντούν σε ερώτησή τους αν
προσέφεραν κάποια βοήθεια στους Λακεδαιμόνιους και
στους συμμάχους τους. Είναι από τη διένεξη Πλαταιέων
και Θηβαίων.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΗ
ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΩΣ,
ΠΡΟΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ & ΜΥΩΠΙΚΩΣ ΤΗΝ ΑΔΙΚΟΥΝ
Υποστηρίζουν πολλοί, εσφαλμένως, κατά την ταπεινή και
πάντα επίμονη άποψή μας, και κυρίως οι αδαείς και οι επιπόλαιοι ερευνητές, πως η Ιστορία είναι άδικη μ’ αυτούς
που αξίζει να θυμόμαστε και να θαυμάζουμε.
Ε λοιπόν! Η Ιστορία δεν είναι άδικη, οι ιστορικοί μελετητές
και οι ιστορικολογούντες είναι αυτοί που ερμηνεύουν τα
γεγονότα κακώς, ψευδώς, εσφαλμένως και αδίκως. Η
Ιστορία είναι αδέκαστη, όπως και η Δικαιοσύνη, οι ερμηνευτές των γεγονότων είναι Διχασμένοι, Δεκασμένοι,
Εξωνημένοι, Ιδιοτελείς, οι οποίοι για λόγους ιδεολογικοπολιτικούς και ιδεοληπτικούς επιμένουν να ερμηνεύουν
την Ιστορία “κατά το δοκούν” τους.
Αν μελετήσουμε εμβριθώς και ενδελεχώς την Ιστορία, θα
παρατηρήσουμε ότι κρύβει εκπλήξεις. Αποκαλύπτει παραχαράξεις, διαστρεβλώσεις και παρά-μυθους (= παραμυθάκια) που έχουν κερδίσει στη συνείδησή μας τον
ψευδεπίγραφο τίτλο της Ιστορικής Αλήθειας. Σπουδαίοι άνδρες, που κατασυκοφαντήθηκαν, σπιλώθηκαν/αμαυρώθηκαν και καταδικάστηκαν στην αφάνεια, στο σκοτάδι.
Μακελάρηδες που εξυμνήθηκαν. Ψευδεπίγραφοι Προφήτες
που λατρεύτηκαν. Πραγματικοί Άγιοι που μισήθηκαν. Μια
τέτοια περίπτωση, η οποία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί κατακρίθηκε άδικα και κακοχαρακτηρίστηκε ως
“προδότης” χωρίς ποτέ να αποδειχθεί η ενοχή του για την
αποκοπή των Ερμών και την παρώδηση των Ελευσινίων μυστηρίων, αυτός που αγαπούσε υπερβολικά την πατρίδα του,
που ήταν Υπερπατριώτης, ήτοι “Φιλοπολιδώτερος” όλων
είναι ο Αλκιβιάδης.
Να, λοιπόν, γιατί δαιμονοποιήθηκε ο Αλκιβιάδης! Έπεσε
θύμα συνωμοσίας, σκευωρίας, πλεκτάνης από τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιστορικής παραχάραξης.
Πολλοί δεν τον χώνευαν εξαιτίας των καινοτόμων, ρηξικέλευθων πολιτικών του και των μεγαλεπήβολων σχεδίων
του. Σχεδίαζε να κατακτήσει τη Σικελία και την Καρχηδόνα,
τις δύο αντίπαλες δυνάμεις της Αθήνας και να καταστήσει

ΕΒΔΟΜΗ

τη Μεσόγειο θάλασσα “Mare Atheniense”, ήτοι “Αθηναϊκή
Λίμνη”, πολλά χρόνια νωρίτερα από τους Ρωμαίους, οι
οποίοι με τις κατακτήσεις τους κατέστησαν αυτήν “Mare
nostrum”, ήτοι “Η ημετέρα θάλασσα, η θάλασσά μας”,
όταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος (63
π.Χ.-14μ.Χ.) ίδρυσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Μεσόγειος θάλασσα άρχισε να ονομάζεται έτσι για 500 χρόνια
περίπου, μέχρι που κατέρρευσε η Ρώμη το 476 μ.Χ.
Αλλά και μετά την κατάληψη του Δυτικού μέρους της Ευρώπης θα στρεφόταν προς την κατάκτηση της Ανατολής,
για να ενοποιήσει τον κόσμο κάτω από την ηγεμονική δύναμη της Αθήνας και ευρύτερα της Ελλάδας και να την καταστήσει παγκόσμια υπερδύναμη. Στα βήματά του βάδισαν
πάρα πολύ αξιόλογοι στρατηγοί όπως ο Αγησίλαος, ο Μ.
Αλέξανδρος, ο Πύρρος, ο Αννίβας κ.ά.
Γι’ αυτό έκαναν ό,τι μπορούσαν, κατά τη διάρκεια της ζωής
του, για να τον βγάλουν απ’ τη μέση/εξοντώσουν, αλλά
φρόντισαν και για την μεταθανάτια εκτόπισή του στις συνειδήσεις του κόσμου. Έτσι, επισκιάστηκε ό,τι καλό είχε
πράξει. Υπερτονίστηκαν τα ελαττώματά του και καλλιεργήθηκε ο “μύθος” του προδότη, του κακού δαίμονα, που
έκτοτε κατατρέχει την ιστορική του μνήμη. Εμείς αυτό δεν
θα το επιτρέψουμε! Θεωρούμε ιερό μας χρέος και πρωταρχικό σκοπό μας να αποκαταστήσουμε την Αλήθεια.
Η Ιστορία ποτέ δεν μας αδικεί. Εμείς αδικούμε τους εαυτούς μας, την Ελλάδα και τον Πολιτισμό της, αποδεχόμενοι αβασάνιστα ως θέσφατο ό,τι μας εισάγουν, προωθούν
και καθιερώνουν οι ξένοι μελετητές, αλλά και τα αντικείμενα/ θέματα της Ιστορίας με τα οποία καταπιανόμαστε
εξετάζοντάς τα μεροληπτικώς, αποσπασματικώς και ιδιοτελώς.
Ο Θουκυδίδης στον ανεπανάληπτο “Επιτάφιο λόγο του Περικλέους” (κεφ. 35-46) για τους νεκρούς του πρώτου έτους
του Πελοποννησιακού πολέμου αναφέρει μια μέγιστη αλήθεια στο κεφ. 45,1, διαχρονική και επίκαιρη:

«Φθόνος γάρ τοῖς ζῶσι πρός το ἀντίπαλον, τό δέ μή ἐμποδών ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται».
(= Γιατί επικρατεί φθόνος μεταξύ των ζωντανών προς τους
αντιπάλους / ανταγωνιστές τους, ενώ εκείνοι που δεν τους
παρέχουν πλέον εμπόδια - οι νεκροί δηλαδή - πάντοτε τιμώνται με αναμφίβολη καλή διάθεση απαλλαγμένη από
κάθε αντίδραση - οι νεκροί δεδικαίωνται).
ΣΧΟΛΙΟ: Η μέγιστη κακία των προγόνων μας ήταν ο φθόνος και γι’ αυτό νόμιζαν ότι και το θείον είναι φθονερό· γιατί
οι άνθρωποι έχουν την συνήθεια να αποδίδουν στους θεούς
τα δικά τους ελαττώματα. Ο θυμόσοφος λαός λέει: «τις
ψηλές κορφές χτυπούν οι κεραυνοί» και «κάλλιο να σε
φθονούν παρά να σε λυπούνται». Ο φθόνος θεωρείται ως
ένα αλόγιστο πάθος της ψυχής. Ο φθονερός δεν χαίρει,
όπως θα ήταν φυσικό, για τις επιτυχίες του προτύπου του
τόσο όσο για τις ατυχίες του. Ο ζηλόφθονος αποστρέφεται, περιφρονεί, αντιπαθεί τον εαυτό του και ζηλεύει τον
πετυχημένο, τον ευτυχισμένο. Έτσι όμως καταντά ο ίδιος
ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Υποτιμά τον εαυτό του και
υπερτιμά το είδωλό του. Με το φθόνο δοκιμάζει την αντοχή
του αλλά και δοκιμάζεται. Κατατρώγεται από το πάθος του
φθόνου, όπως το σίδερο απ’ τη σκουριά. Ένας τρόπος
υπάρχει να βοηθήσουμε τον ζηλόφθονο να βγει απ’ τον
φαύλο αυτό κύκλο: να τον κάνουμε να γυρίσει πίσω στον
εαυτό του εμπνέοντάς του την αγάπη, την πίστη στον
εαυτό του και στις ικανότητές του.
ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Ο Μέγας Πολιτειολόγος Αριστοτέλης (384-322), μας αναφέρει τα προσόντα που οφείλουν να έχουν οι υποψήφιοι
για να αναλάβουν τα ανώτατα αξιώματα: α) έμπρακτη αφοσίωση στο ισχύον πολίτευμα, β) άριστη ικανότητα/αξιοσύνη για την επιτέλεση των αρχηγικών τους καθηκόντων
και γ) ηθικότητα/εντιμότητα και δικαιοσύνη ανάλογη με το

είδος του πολιτεύματος και θέτει τον εξής προβληματισμό:
Πώς πρέπει να γίνεται η εκλογή, όταν αυτά τα προσόντα/
αρετές δεν είναι συγκεντρωμένα σ’ ένα μόνο πρόσωπο, παραθέτει δε κάποια παραδείγματα. Ένα απ’ αυτά ταιριάζει
απόλυτα στον Αλκιβιάδη.

ἔχει δ᾽ ἀπορίαν, ὅταν μὴ συμβαίνῃ ταῦτα πάντα περὶ τὸν
αὐτόν, πῶς χρὴ ποιεῖσθαι τὴν αἵρεσιν: οἷον εἰ στρατηγικὸς μέν τις εἴη, πονηρὸς δὲ καὶ μὴ τῇ πολιτείᾳ φίλος, ὁ
δὲ δίκαιος καὶ φίλος, πῶς δεῖ ποιεῖσθαι τὴν αἵρεσιν;
ἔοικε δὲ δεῖν βλέπειν εἰς δύο, τίνος πλεῖον μετέχουσι
πάντες καὶ τίνος ἔλαττον· διὸ ἐν στρατηγίᾳ μὲν εἰς τὴν
ἐμπειρίαν μᾶλλον τῆς ἀρετῆς (ἔλαττον γὰρ στρατηγίας
μετέχουσι, τῆς δ᾽ ἐπιεικείας πλεῖον),
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”, 1309a, 39-40 και 1309b 1-6)

[= Όμως εγείρεται τώρα το δύσκολο ερώτημα πώς πρέπει να
γίνεται η εκλογή, όταν συμβαίνει όλα αυτά τα προσόντα να μη
βρίσκονται στο ίδιο πρόσωπο. Για παράδειγμα, αν κάποιος
είναι ικανός στρατηγός, αλλά κακός χαρακτήρας και εχθρός
του πολιτεύματος, ενώ κάποιος άλλος δίκαιος και αφοσιωμένος στο πολίτευμα - ανίκανος όμως στρατηγός -, πώς πρέπει
να γίνει η εκλογή; Φαίνεται ότι δυο πράγματα επιβάλλεται να
εξετάζουμε: ποιο δηλαδή προσόν έχουν όλοι σε μεγαλύτερο
βαθμό και ποιο σε μικρότερο. Έτσι για το αξίωμα του στρατηγού πρέπει να λάβουμε υπόψιν περισσότερο τις στρατηγικές
ικανότητες από την ηθική ακεραιότητα (γιατί οι άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο στρατηγικές ικανότητες αλλά περισσότερο
ηθική ακεραιότητα)].

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
«Ἀδικεῖ πολλάκις ὁ μή ποιῶν τι, οὐ μόνον ὁ ποιῶν τι».
(Μάρκος Αυρήλιος, 121-180, “ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ”, βιβλίο Θ,5)

(= Αδικεί πολλές φορές και εκείνος που δεν κάνει τίποτε δεν αντιδρά - όχι μόνο εκείνος που κάνει κάτι).
Δεν φοβόμαστε ποτέ ούτε και την πιο σκληρή, κακοπροαίρετη και άδικη κριτική, γιατί διατηρούμε ακλόνητη την αυτοπεποίθησή μας πως ό,τι γράφουμε, το εξετάζουμε
εξονυχιστικώς, διασταυρωτικώς, αμερολήπτως, ανιδιοτελώς, αμετανοήτως, χωρίς έννομο συμφέρον, αλλά καθαρά
και μόνο από πατριωτικό καθήκον, όπως ακριβώς αυτό ορίζεται στην ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος, άρθρο
120, §4: «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον Πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε
επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία».
Όταν ο Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης του Ευρυκλείδου, αρχηγός
του ελληνικού στόλου εναντίον του Ξέρξη σήκωσε τη βακτηρία του /μπαστούνι του για να κτυπήσει το Θεμιστοκλή,
εκείνος του είπε:

«Πάταξον μέν, ἄκουσον δέ»
(Πλούταρχος, 50-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, “ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ”, 11, 4,)

Προτείνουμε στους αναγνώστες της “Εβδόμης” να ακολουθούν τη θεμιστόκλεια προτροπή, κάπως όμως παραλλαγμένη: ό,τι διαβάζουν, να το εξετάζουν καλά πριν το
ενστερνιστούν: “ἐπίκρινον μέν, ἐρεύνησον δέ”.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος
――――――
* Δικαιοκρισία: Δίκαιη, ορθή και αμερόληπτη κρίση/απόφαση, ευθυδικία, σωστή σκέψη.
* Ἀδικοδοξία: Επιδίωξη, κυνήγι δόξας με άνομα, άδικα και
αθέμιτα/ύπουλα/δόλια μέσα/τεχνάσματα, άδικη ιδέα, κακός σκοπός,
κακοήθεια, παράλογη λοιδορία, κακολογία, ονειδισμός, χλευασμός.
Υπάρχει ρήμα ἀδικοδοξέω = επιζητώ δόξα με άδικα μέσα. Παράγεται
από τα: ἄδικος+ δόξα.
«ὁ δέ στρατηγός οὐ δυνάμενος ἐνεγκεῖν τήν ἀδικοδοξίαν τῶν
ταῦτα λεγόντων».
(Πολύβιος, 200 -118, Fragment 95,1)
(= Και ο στρατηγός δεν μπόρεσε να ανεχθεί την ατιμία/ αχρειότητα
αυτών που έλεγαν αυτά).

ΕΒΔΟΜΗ
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Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

Mια ανθρωπολογική και κοινωνικο-ψυχολογική ανάλυση του
φαινομένου της θρησκείας και της θρησκευτικής πίστης,
στο πλαίσιο πάντα της θεωρίας της εξέλιξης και των πορισμάτων της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 272, Τιμή διάθεσης 10€

Αστρολογία και αποκρυφισμός
Μία κριτική στον ανορθολογισμό
και στον σκοταδισμό
Δημήτρης Τσαρδάκης

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ

Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι
Δεν πρόκειται για μία ακόμη έκδοση του γνωστού έργου. Όλο το έργο σχολιάζει επανειλημμένα και επί
σειρά ετών – από όταν ήταν Στρατηγός, Ύπατος, Αυτοκράτορας ή εξόριστος – ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Αυτή είναι η σημαντική ιδιαιτερότητα της παρούσας έκδοσης. Ο Ναπολέων είναι κοντά μας – μόλις 200
χρόνια – και κοντά στις πρακτικές και τις αντιλήψεις της σύγχρονης πολιτικής.
Σημείωση: Κυκλοφορεί και σε ειδική, συλλεκτική, περιορισμένη αριθμητικά, δερματόδετη έκδοση.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού

Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση
του καπιταλισμού

Δημήτρης Τσαρδάκης

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης: 20€, συλλεκτική δερματόδετη έκδοση 50€

H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογενετικών και ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέτειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του καπιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

Μια γνωσιολογική μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κατανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η επιστατούσα. Είναι μια υπομονετική διαδρομή σε όλο το πλάτος της
φιλοσοφίας, που εξηγεί πώς οι δύο βασικές συνιστώσες της
ύπαρξης, η ιδεαλιστική και η υλιστική, διαπερνούν με συνέπεια
ολόκληρο το φιλοσοφικό οικοδόμημα και πώς ο διαλεκτικός
συγκερασμός των δύο κύριων φιλοσοφικών σχολών εδραιώνει
ορθότερα τη γνώση και βελτιώνει πρακτικά τη ζωή.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 640, Τιμή διάθεσης 25€

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Βούλα, Παπάγου 6, 16673 • Τηλ: 210 89 59 004, Κιν: 6937 15 30 52 • Fax: 210.96.58.9498 • E-mail press@ebdomi.com
KAI ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:
Θ. Κουμπούρας - Ε. Γκερέκου, Ποσειδώνος 12, Βούλα
Σπύρος Προβιδάς, Βασ. Παύλου 65Α, Βούλα
Ιανός α.ε., Σταδίου 24, Αθήνα
Τσάνας - Δημόπουλος ο.ε., Μαυρομιχάλη 1, Αθήνα
Σπανός Κώστας - Βιβλιοφιλία, Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα
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«Οι εραστές της
εξουσίας»
γράφει ο

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ*
«Δια μεν γαρ τους των ιδίων
επιμελουμένους ουδέν αι πόλεις μείζους καθίστανται, δια
δε τους των κοινών μεγάλαι
γίγνονται» (Ανδοκίδης).
Θα ήταν παρήγορο το γεγονός αν το πλήθος των υποψηφίων στις τελευταίες ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές - τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλήνιο
επίπεδο - γνώριζε ή συμφωνούσε με την άποψη του Ανδοκίδη (Αθηναίος ρήτορας, πολιτικός και λογογράφος).
Το μεγάλο πλήθος των υποψηφίων με παρακίνησε να
ερμηνεύσω τα αίτια αυτής της προθυμίας ή επιθυμίας
για συμμετοχή στη διαχείριση των κοινών.
Επειδή το θέμα δεν ανήκει μόνο στην αρμοδιότητα των
πολιτικών αναλυτών αλλά χρειάζεται και την αρωγή
των ψυχολόγων, υποχρεώθηκα να ανατρέξω στον αγαπημένο μου φάκελο «εκλεκτά κείμενα» για να ερμηνεύσω την επιθυμία των ανθρώπων για την εξουσία.
Στο φάκελο αυτό βρέθηκε ένα κείμενο (Βήμα 2-2-1992)
του Τσέχου προέδρου, Βάτσλαβ Χάβελ με τίτλο «ο πειρασμός της εξουσίας».
Πρόκειται για ένα κείμενο – ομιλία* που ανιχνεύει τα
πιθανά αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους να αποκτήσουν εξουσία και όταν την αποκτούν δυσκολεύονται
πολύ να την αποχωριστούν. Η ακριβής παράθεση κάποιων αποσπασμάτων θα βοηθήσει τα μέγιστα για την
ανάδειξη εκείνων των παραγόντων που διαμορφώνουν
την ψυχολογία και τη συμπεριφορά των ζηλωτών της
εξουσίας. Πρόκειται για μία αιτιολόγηση με καίριες επισημάνσεις. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους είναι
μεγάλη στο βαθμό που ο ίδιος ο Χάβελ είχε διατελέσει
τρόφιμος της πολιτικής εξουσίας (1993-2003).
«Κατά πρώτο λόγο, οι άνθρωποι ωθούνται προς την πολιτική από τα οράματά τους για μία καλύτερη κοινωνική
διάταξη, από την πίστη τους σε ορισμένα, καλώς ή
κακώς εννοούμενα, ιδανικά και αξίες και από την
ανάγκη ή την ακατάσχετη ορμή να αγωνιστούν για
αυτά και να τα κάνουν πραγματικότητα.
Κατά δεύτερο λόγο, τους οδηγεί πιθανώς μία φυσιολογική σε κάθε άνθρωπο επιθυμία για επιβεβαίωση του
εαυτού του. Μπορεί κανείς να φανταστεί ελκυστικότερο τρόπο να επισφραγίσει την ύπαρξή του και να βεβαιωθεί για την αξία της από τον τρόπο που μας
προσφέρει η εξουσία….
Στην τρίτη κατηγορία λόγων που κάνουν ίσως πολλούς
ανθρώπους να ποθούν την εξουσία και να είναι τόσο
απρόθυμοι να την εγκαταλείψουν ανήκουν τα ποικίλα
προνόμια τα οποία αναγκαστικά συνοδεύουν τη ζωή
ενός πολιτικού ακόμη και στα δημοκρατικότερα καθεστώτα».
Όσο κι αν τα όρια των τριών λόγων είναι δυσδιάκριτα
και οι κύκλοι τέμνονται είναι αναγκαίο να εξεταστεί η
εγκυρότητα κάθε ενός χωριστά, στην προσπάθειά μας
να διακρίνουμε ποιος φανερά πλεονεκτεί έναντι των
άλλων.

ΕΒΔΟΜΗ

Ο πρώτος λόγος χαρακτηρίζει άτομα με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, υπερτροφική κοινωνική
συνείδηση και διάθεση κοινωνικής προσφοράς. Εμπνέονται από υψηλά ιδανικά, κοινωνικές αξίες και ανθρωπιστικά οράματα. Είναι εκείνοι που διακονούν
ιδεολογίες που από τη φύση τους έχουν ως βασικό
στόχο - πρόταγμα τη δόμηση μιας κοινωνίας πάνω στη
βάση των ακατάλυτων αξιών, όπως: Ισονομία, Αξιοκρατία, Ανεκτικότητα, Κοινωνική αλληλεγγύη, Ανθρωπισμός, Ελευθερία. Σε αυτό το είδος της κοινωνίας
πρωταγωνιστούν οι ενεργοί πολίτες και όσοι προτάσσουν την υπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος
έναντι του ατομικού.
Ο δεύτερος λόγος που ωθεί πολλούς την εξουσία σχετίζεται με την ανάγκη του
ανθρώπου για αυτοεπιβεβαίωση μέσα από την
άσκηση εξουσίας. Μιας
εξουσίας που εκφράζει τη
λαϊκή εντολή και ως εκ τούτου εμπεριέχει την κοινωνική αποδοχή που συνιστά
τον αναγκαίο παράγοντα
για τη βίωση της αυτοεπιβεβαίωσης. Σύμφωνα με τον
Έγελο ο άνθρωπος είναι το
μοναδικό ον από το ζωικό
βασίλειο που επιζητεί εναγωνίως την κοινωνική αποδοχή. Εξάλλου η κοινωνική
αποδοχή και η αυτοεπιβεβαίωση κατέχουν καίρια θέση
στην πυραμίδα του Μάσλοου. Εκτός των άλλων η
άσκηση εξουσίας κατά τεκμήριο για τους περισσότερους αναδεικνύει και προβάλλει εμφαντικά τις ικανότητες και τις δυνατότητες του υποκειμένου.

«Εκεί που σκέφτεσαι….
να καταργηθεί το δέος για εκείνον που εξουσιάζει
να διαλυθεί η μέθη από την εξουσία
που για λίγοαπέκτησες» (Πατρίκιος)
Ο τρίτος λόγος - αν και ανομολόγητος - συνιστά μία
πραγματικότητα. Η εξουσία από τη φύση της συνοδεύεται από μία σειρά προνομίων - άλλοτε θεσμοθετημένων κι άλλοτε όχι - που σχετίζονται τόσο με την
καθημερινότητα όσο και με την εκπλήρωση - ικανοποίηση άλλων «μεγαλεπήβολων» στόχων. Οι ένοικοι της
εξουσίας είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι και στο βαθμό
που στη χώρα μας το πελατειακό σύστημα «ανθοφορεί», αυτό προσπορίζει ποικίλα οφέλη και εξυπηρετήσεις. Και φυσικά αυτό το είδος των προνομίων
αποσυνδέεται από τα γνωστά φαινόμενα χρηματισμού
και διαφθοράς που θέτουν σε δοκιμασία τη σχέση Πολιτικής και Ηθικής.
Από τους τρεις λόγους ο πρώτος είναι αυτός που ομολογείται και προβάλλεται εμφαντικά από τους εραστές
της εξουσίας γιατί εμπεριέχει το στοιχείο της ηθικής.
Κι αυτό γιατί η διακονία του κοινού συμφέροντος από
τη φύση της συνιστά μία ηθική πράξη κοινά αποδεκτή.
Ο δεύτερος λόγος δεν εκφράζεται, αλλά βιώνεται από
το υποκείμενο ως μία αναγκαιότητα. Είναι, όμως, τόσο
ισχυρός που ποδηγετεί απόλυτα τη συμπεριφορά όλων
εκείνων που στοχεύουν στην αυτοεπιβεβαίωση μέσα
από την άσκηση εξουσίας. Η ανάγκη της κοινωνικής
αναγνώρισης πυροδοτεί κάθε ενέργεια που θα επιβεβαιώνει την αξία του υποκειμένου.
Αυτός ο λόγος απέχει πολύ από την αντίληψη του Επί-

κουρου «Ποτέ μου δεν επεδίωξα να αρέσω στους πολλούς. Αυτά που τους αρέσουν δεν τα γνώρισα και
αυτά που εγώ γνωρίζω απέχουν πολύ από το να τα καταλάβουν».
Ο τρίτος λόγος, αν και ισχυρότατος, δεν προβάλλεται
ως αιτία κατάκτησης και άσκησης της εξουσίας. Τουναντίον όλοι πασχίζουν να αποδείξουν ότι από την πολιτική αποχώρησαν φτωχότεροι. Κι ενώ είναι πρόθυμοι
να προβούν σε ποικίλες εξυπηρετήσεις των ψηφοφόρων (ρουσφέτια), οι ίδιοι αρνούνται ότι αυτές ενείχαν
υποχρεωτικά και το στοιχείο της συναλλαγής (οικονομικής, πολιτικής….)
Για να επιστρέψουμε στο κείμενο του Χάβελ κρίνεται
επιβεβλημένο να καταγράψουμε και τη διττή όψη του
πειρασμού της εξουσίας. Σχετικά ο
Τσέχος πρόεδρος τόνιζε:
α. «Ο Πειρασμός της εξουσίας ενέχει
κάτι το ύπουλο, κάτι το παραπλανητικό
και διφορούμενου: αφενός μεν η πολιτική εξουσία δίνει στον άνθρωπο την
καταπληκτική ευκαιρία να επαληθευθεί
από το πρωί ως το βράδυ, ότι πραγματικά υπάρχει και ότι έχει μία αδιαμφισβήτητη ταυτότητα, που με κάθε λέξη
ή πράξη χαράζεται πολύ φανερά στον
κόσμο γύρω του.
β. Παράλληλα, όμως, η ίδια αυτή πολιτική εξουσία, μαζί με όλα όσα λογικά
την συνοδεύουν, κρύβει έναν φοβερό
κίνδυνο: ότι προφασιζόμενη πως επιβεβαιώνει την ύπαρξη και την ταυτότητά μας ανεπαίσθητα αλλά ανεπανόρθωτα θα μας την πάρει».
Πολλές φορές το υποκείμενο της εξουσίας βιώνει ως
πραγματικότητα την αυτοεπιβεβαίωσή του (α), αλλά
δεν αντιλαμβάνεται, όμως, και την αλλοτρίωσή του απώλεια ταυτότητας (β). Ο Έρμαν Έσσε το είχε πει διαφορετικά «Αυτός που είναι απροσάρμοστος στον
κόσμο βρίσκεται πάντα στο σημείο που είναι δυνατόν
ν΄ ανακαλύψει τον εαυτό του. Αυτός που έχει προσαρμοστεί δεν βρίσκει ποτέ τον εαυτό του, απλώς καταλήγει στο να γίνει υπουργός».
Αν, όμως, η εξουσία και γενικότερα η πολιτική ενέχει
τόσους και τέτοιους κινδύνους προς τι αυτή η προθυμία για την άσκηση εξουσίας. Αν η πολιτική και η εξουσία είναι μία δύσκολη υπόθεση και απαιτεί υψηλά
προσόντα (πνευματικά, ηθικά, ψυχικά…), πώς αιτιολογείται η προθυμία τόσων πολλών που αντικειμενικά δεν
έχουν αυτά;
Ο Χάβελ στο τέλος του άρθρου του οδηγείται σε μία
προτροπή: «Με την πολιτική θα ΄πρεπε, λοιπόν, να
ασχολούνται μόνο άνθρωποι ιδιαίτερα άγρυπνοι, ιδιαίτερα προσεκτικοί στο δέλεαρ υπαρξιακής αυτοεπιβεβαίωσης που φέρει μαζί της η πολιτική εξουσία».
Διαφορετικά κινδυνεύει να επαληθευτεί με τον πιο δραματικό τρόπο η θέση του Σαιν Ζυστ: «Όλες οι τέχνες
γέννησαν αριστουργήματα, μόνο η τέχνη της πολιτικής γέννησε τέρατα».

* Ο ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ είναι ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
https://iliasgiannakopoulos.blogspot.com/
――――――
*Ο λόγος εκφωνήθηκε στη Δανία το 1991, όταν τιμήθηκε με το βραβείο Sonning, έναν τίτλο τιμής που απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε
προσωπικότητες με εξέχουσα συνεισφορά στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.
*Ο λόγος του Χάβελ «ο πειρασμός της εξουσίας» θα έπρεπε να
διανέμεται σε όλους τους βουλευτές κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του κοινοβουλίου που προκύπτει από τις εκλογές.

ΕΒΔΟΜΗ

Η νομοθετική απαγόρευση του καπνίσματος, σε χώρους
όπου στον ελεύθερο χρόνο τους οι άνθρωποι συναναστρέφονται, συνομιλούν ή διασκεδάζουν, είναι μέτρο μαζικής
καθυπόταξης και ελέγχου των συνειδήσεων. Είναι μέτρο,
που θέλει να καταστήσει τους ανθρώπους παθητικούς
αποδέκτες των εντολών της εξουσίας.
Οι ρυπογόνες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, που καταστρέφουν
πράγματι το περιβάλλον, τον πλανήτη, την υγεία κι ελέγχουν
και εκμεταλλεύονται απάνθρωπα τον εργάσιμο χρόνο, θέλουν
τώρα να ελέγξουν, με πρόσχημα την υγεία, και τον ελεύθερο
χρόνο. Η πολιτική των μνημονιακών κομμάτων, και οπωσδήποτε η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης ΝΔ-Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλουν, όχι μόνο να εξαθλιώσουν, αλλά και να
καθυποτάξουν τους μισθοσυντήρητους και το λαό.
Ο Μαρξ έγραφε: "Δραστηριότητα και απόλαυση έχουν κοινωνικό περιεχόμενο και καταγωγή• είναι κοινωνική δραστηριότητα και κοινωνική απόλαυση."
Ο Μαρκ Τουαίην, συγγραφέας των «Τομ Σώγερ», «Χώκμπερυ Φιν» κλπ, έγραφε: «Δεν θέλω καμία από τις στατιστικές
σας. Τις χρησιμοποίησα όλες για να ανάψω την πίπα μου. Μισώ
το σινάφι σας. Συνέχεια προσπαθείτε να αποδείξετε πόσο βλάπτεται η υγεία του ανθρώπου, πόσο πολύ παρεμποδίζεται η
διανοητική του λειτουργία και πόσα δολάρια ξοδεύει κατά τη
διάρκεια των 92 χρόνων της ζωής του στην απόλαυση της μοιραίας συνήθειας του καπνίσματος, αλλά και στην εξίσου μοιραία απόλαυση του καφέ και του μπιλιάρδου και κανενός
ποτηριού κρασί μαζί με ένα ωραίο δείπνο. Kαι ποτέ δεν προσπαθήσατε να ανακαλύψετε πόση παρηγοριά, χαλάρωση και
απόλαυση αντλεί κατά τη διάρκεια της ζωής του ένας άνθρωπος από το τσιγάρο (όλα αυτά αξίζουν δέκα φορές τα λεφτά
που θα εξοικονομούσε αν δεν κάπνιζε), ποτέ δεν μπήκατε στον
κόπο να υπολογίσετε το φρικτό κόστος της απώλειας της ευτυχίας μιας ζωής χωρίς κάπνισμα. Φυσικά και μπορείτε να εξοικονομήσετε κάποια χρήματα αρνούμενοι για πενήντα χρόνια
να υποκύψετε σε όλες αυτές τις μικρές ακόλαστες απολαύσεις. Αλλά τι θα τα κάνετε; Πού θα τα ξοδέψετε; Τα χρήματα
δεν μπορούν να σώσουν την απειροελάχιστη ψυχούλα σας...».
Το αλάτι, όπως όλοι γνωρίζουν, βλάπτει σοβαρά την υγεία
και προκαλεί βλάβες καθολικές. Η χρήση του αλατιού επιβαρύνει και την υγεία των ατόμων αλλά και τα έξοδα των
ασφαλιστικών ταμείων, όμως κανείς δεν σκέφτηκε ν’ απαγορεύσει και να ποινικοποιήσει τη χρήση του αλατιού. Η
απόλαυση ενός νόστιμου φαγητού, κάνει το αλάτι στοιχείο
της κουλτούρας και του πολιτισμού, κάνει την ωφέλεια που
προκύπτει απ’ το αλάτι να παραγράφει τις όποιες βλαπτικές
επιδράσεις, και τελικά να παρατείνει -μάλλον- παρά να μειώνει το προσδόκιμο της ζωής.
Η ζάχαρη είναι μια από τις πιο βλαπτικές ουσίες και προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην υγεία, ιδίως των παιδιών. Η
χρήση της ζάχαρης επιβαρύνει και την υγεία των ατόμων
αλλά και τα έξοδα των ασφαλιστικών ταμείων, όμως κανείς
δεν σκέφτηκε ν’ απαγορεύσει και να ποινικοποιήσει τη
χρήση της ζάχαρης. Η απόλαυση ενός γλυκού, κάνει τη ζάχαρη στοιχείο της κουλτούρας και του πολιτισμού, κάνει
την ωφέλεια που προκύπτει απ’ τη ζάχαρη να παραγράφει
τις όποιες βλαπτικές επιδράσεις, και τελικά να παρατείνει μάλλον- παρά να μειώνει το προσδόκιμο της ζωής.
Η απόλαυση του καφέ, του κρασιού, του ούζου, της τσικουδιάς, του τσιγάρου κλπ., έχουν κοινωνική λειτουργία και
κοινωνικό περιεχόμενο (όπως υποστηρίζει ο Μαρξ), και
είναι δομικά στοιχεία των πολιτιστικών συνηθειών του
ελεύθερου χρόνου, ιδίως στα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Για τον μισθοσυντήρητο, τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον
νεολαίο, που δεν έχει ούτε τις βίλες, ούτε τα εξοχικά, ούτε
τις ιδιωτικές λέσχες, ούτε τα κότερα για ιδιωτικές συναντήσεις κλπ., ούτε βεβαίως τα οικονομικά μέσα για να επισκέπτεται το «μέγαρο» της υψηλής κουλτούρας ή τον
«παίδαρο» της πολιτιστικής εξαθλίωσης κλπ., χώροι όπως
το καφενείο, η καφετέρια, το ουζερί, η ταβέρνα, το μπαράκι, αποτελούν τις μόνες επιλογές του για να συναντηθεί
με τους φίλους του, να συναντήσει καινούριους ανθρώπους, να κάνει νέες γνωριμίες και να αποφορτιστεί από το
βάρος της καθημερινότητας.
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ΤΟ «ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ»:
Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ
Υπάρχουν πολλοί που, για κάποιους δικούς τους λόγους,
δεν πίνουν καφέ, δεν πίνουν οινοπνευματώδη ποτά, δεν
χρησιμοποιούν ζάχαρη, δεν χρησιμοποιούν αλάτι, είναι
χορτοφάγοι κλπ. Αυτό όμως δεν τους στερεί το δικαίωμα
να είναι θαμώνες σε καφενεία, σε καφετέριες, σε ουζερί,
σε μπαράκια, σε ταβέρνες, μαζί με τους φίλους, τους γνωστούς τους, αλλά και θαμώνες που έχουν διαφορετικές απ’
αυτούς προτιμήσεις.
Η συνήθεια και η απόλαυση του τσιγάρου έχει κοινωνικό
περιεχόμενο και καταγωγή. Υπάρχουν πολλοί που δεν καπνίζουν, και καλώς πράττουν. Υπάρχουν και πολλοί, βεβαίως, που είναι καπνιστές. Για τους καπνιστές, ο καφές,
το ποτό, η συζήτηση, η αναπόληση, χωρίς τσιγάρο, είναι
φαγητό χωρίς αλάτι, είναι ομελέτα χωρίς αυγά, είναι σκορδαλιά χωρίς σκόρδο, είναι μπακλαβάς χωρίς σιρόπι.
Όταν η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Γεωργίου Α. Παπανδρέου ψήφισε τον αντικαπνιστικό νόμο, ο μουσικοσυνθέτης Θάνος
Μικρούτσικος δήλωσε: «Δεν πρόκειται να πατήσω σε μαγαζί που δεν μου επιτρέπεται το κάπνισμα, ακόμα και αν
ήταν αγαπημένο μου στέκι ως τώρα. Θεωρώ το μέτρο φασιστικό και γελοίο. Δεν δίνω σε κανένα το δικαίωμα να με
σώσει. Το κάπνισμα θα έπρεπε να απαγορεύεται σε όσα σημεία υποχρεούται να πάει ο πολίτης, όπως είναι οι δημόσιες
υπηρεσίες, τα νοσοκομεία και οι τράπεζες. Σε έναν χώρο
διασκέδασης όμως, όπως το εστιατόριο, η απαγόρευση του
καπνίσματος με καθιστά πολίτη β΄ κατηγορίας. Θα μπορούσε να επιβληθεί η δημιουργία ξεχωριστών χώρων για
καπνιστές και μη καπνιστές στα μαγαζιά, ακόμα και η εναλλάξ λειτουργία των μαγαζιών ως καπνιζόντων και μη καπνιζόντων. Όσο για το επιχείρημα ότι με αυτό το μέτρο θα
αποθαρρυνθούν οι νέες γενιές από το να καπνίζουν, με την
ίδια λογική θα έπρεπε να υπάρχει και ανώτερη παραγγελία
στα μπαρ. Το αλκοόλ ίσως είναι περισσότερο βλαπτικό. Επιπλέον η οικονομική συγκυρία είναι η χειρότερη δυνατή. Στη
Γαλλία όπου εφαρμόστηκε το μέτρο ο τζίρος στα καφέ μειώθηκε κατά 40%».
Επίσης κατά την ίδια περίοδο, ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης δήλωνε: «Είμαι καπνιστής και θέλω να συνεχίσω να καπνίζω. Αυτές οι απαγορεύσεις, που έχουν
ευρωπαϊκή προέλευση, θέλουν να μας μετατρέψουν σε μια
κοινωνία που αποτελείται από ανθρώπους που κάθονται
όλη μέρα μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή. Συμφωνώ
ότι οι μη καπνιστές δεν πρέπει να ενοχλούνται, όμως στην
Ελλάδα δεν είναι και τόσο πολλοί. Σε μια χώρα που έχει βάσανα, ο κόσμος θέλει να καπνίσει. Αν τους ενδιέφερε να
κάνουν κάτι για την υγεία μας θα έπρεπε να απαγορέψουν
τις εισαγωγές των τσιγάρων αντί να στέλνουμε τα δικά μας
καπνά στις βιομηχανίες της Αμερικής. Πάντως θεωρώ ότι
το μέτρο δύσκολα θα εφαρμοστεί. Τα μαγαζιά ήδη βρίσκουν
ένα σωρό πατέντες, ο Έλληνας μπορεί να γίνει πολύ ευρηματικός όταν θέλει να καπνίσει. Στο κάτω-κάτω της γραφής,
είδατε να απαγορευτεί το κοκορέτσι που είναι και πιο βλαβερό;».
Τέλος, μεταξύ πολλών άλλων, ο Δημήτρης Παπαχρήστος,
ο εκφωνητής του Πολυτεχνείου, υποστήριζε τα εξής:
«Έχω κόψει το κάπνισμα από μόνος μου. Αν μου το επέβαλλε κάποιος, ακόμη και ο γιατρός μου, ίσως και να μην
το έκανα. Είμαι ενάντια σε κάθε είδους απαγόρευση. Συμφωνώ με το σύνθημα του Μάη του 1968: Απαγορεύεται το
απαγορεύεται. Ο προηγούμενος νόμος είχε εξαιρέσεις.

Τώρα δεν υπάρχει καμιά, η πολιτεία αποφασίζει απόλυτα
και ολοκληρωτικά. Το τσιγάρο δεν έχει μόνο αρνητικές συνέπειες, οι οποίες είναι αδιαμφισβήτητες. Το τσιγάρο είναι
παρηγοριά και συντροφιά του ανθρώπου που πίνει καφέ ή
ποτό, που προσπαθεί να στοχαστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το
τσιγάρο έχει υμνηθεί από όλες τις τέχνες, τη λογοτεχνία,
τον κινηματογράφο και το θέατρο. Πρέπει να δούμε τις βλαβερές συνέπειες στη δημοκρατία μας από τέτοιου είδους
απαγορεύσεις. Όπως κατά καιρούς χρησιμοποιείται το επιχείρημα του δίκαιου της σιωπηρής πλειοψηφίας, έτσι σε
αυτή την περίπτωση γίνεται με τον παθητικό καπνιστή».
Οι μνημονιακές κυβερνήσεις, και οπωσδήποτε η κυβέρνηση
ΝΔ-Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν απαγόρευσαν και δεν ποινικοποίησαν το κάπνισμα. Δεν απαγόρευσαν και δεν ποινικοποίησαν την παρασκευή, την πώληση και την αγορά καπνού. Άρα,
δεν νομοθέτησαν ενάντια στις βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος. Αν ήθελαν να προστατεύσουν τους μη καπνιστές από
το λεγόμενο «παθητικό κάπνισμα», θα μπορούσαν να επιβάλουν καλό εξαερισμό σε καφενεία, μπαράκια, ταβέρνες κλπ.
Αν ήθελαν να προστατεύσουν την υγεία και των μη καπνιστών και των καπνιστών, θα μπορούσαν να επιβάλουν την τοποθέτηση ιονιστήρων, οζονιστήρων κλπ. σε καφενεία,
μπαράκια, ταβέρνες κλπ. Ιδίως στις μεγαλουπόλεις, όπου οι
ρύποι είναι τρομακτικοί, η χρήση ιονιστήρων-οζονιστήρων θα
μπορούσε να καταστήσει τις καφετέριες, τα μπαράκια κλπ.,
οάσεις αναπνευστικής υγείας, και για τους καπνιστές και για
τους μη καπνιστές.
Οι μνημονιακές κυβερνήσεις -και οπωσδήποτε η κυβέρνηση
Μητσοτάκη- λοιπόν, απαγόρευσαν και ποινικοποίησαν τη
διάθεση των μη καπνιστών -ιδίως εκείνων που ανήκουν στα
λαϊκά στρώματα- να συναντώνται με τους φίλους τους καπνιστές, αλλά και αυτών που καπνίζουν -ιδίως αυτών που
ανήκουν στα λαϊκά στρώματα- να συναντώνται και με τους
φίλους τους μη καπνιστές, αλλά και μεταξύ τους, αφού δεν
έχουν άλλους χώρους συνάντησης και συζήτησης εκτός
από τα καφενεία, τις καφετέριες, τα ουζερί, τα μπαράκια,
τις ταβέρνες κλπ.
Οι μνημονιακές κυβερνήσεις γνωρίζουν την ανωριμότητα
του υποκειμενικού παράγοντα και, με τον ίδιο ωμό και
θρασύ τρόπο που επέβαλαν τα μέτρα των μνημονίων χωρίς
να συναντήσουν κάποια ουσιώδη αντίσταση, νομοθέτησαν
και το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης του καπνίσματος
σε χώρους όπου οι άνθρωποι συναντώνται, συζητούν και
διασκεδάζουν, για να τονίσουν τη δύναμη της εξουσίας και
να χλευάσουν το λαό.
Τέτοια νομοθετήματα, σαν κι αυτό της καθολικής απαγόρευσης του καπνίσματος, είναι προϊόντα νοσηρών εγκεφάλων που, με σαδιστικό τρόπο, θέλουν να γελοιοποιήσουν
και να εξευτελίσουν τα λαϊκά στρώματα, να υπογραμμίσουν
με τρόπο σαφή «ποιοί είναι οι αφέντες και ποιοί είναι οι
δούλοι».
Να γιατί το Μάη του ’68 το «κάπνισμα στα αμφιθέατρα»
ήταν πρόταγμα ελευθερίας, ενώ, η απαγόρευση του καπνίσματος, που για πρώτη φορά επεβλήθη από τον Χίτλερ και
τους Ναζί, ήταν πρόταγμα παθητικότητας και ελέγχου των
συνειδήσεων…
Μανώλης Γρηγοριάδης
http://akep.blogspot.com/Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019

Γενική απαγόρευση του τσιγάρου
Με εγκύκλιο κατά του καπνίσματος επανέρχεται η κυβέρνηση
Μητσοτάκη, ότι «βάσει του άρθρου 6 του νόμου 3730/2008, όπως
σημειώνεται ότι η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση
του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους
χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται με πρόστιμο πενήντα 50
έως 500 ευρώ. Σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης το
Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να διπλασιάσει το επιβαλλόμενο
πρόστιμο!
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ΕΒΔΟΜΗ

Συνάντηση ΥπΑΑΤ, Μάκη Βορίδη
με εκπροσώπους του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

«Ειδικοί Φρουροί» και
«Συνοριακοί Φύλακες»
H εξαγγελία του νέου υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Μιχάλη Χρυσοχοϊδη για πρόσληψη 1.500 Ειδικών Φρουρών, βρήκε αντίθετους τους Αστυνομικούς, γιατί αυτό διχάζει το σώμα όπως γράφουν - μεταξύ άλλων - στην
παρακάτω ανακοίνωσή τους.

Ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ
Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Με έκπληξη και εύλογη απορία ακούσαμε από το βήμα της
Βουλής το νέο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ να μετατρέπει την προεκλογική εξαγγελία του
Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ για προσλήψεις
1.500 Αστυνομικών, σε προσλήψεις 1.500 Αστυνομικών, Ειδικών Φρουρών!
Επειδή το κεφάλαιο «Ειδικοί Φρουροί» και «Συνοριακοί Φύλακες» πόνεσε και δίχασε το Αστυνομικό Σώμα την προηγούμενη δεκαετία και επειδή με την διαβόητη «ομογενοποίηση»
του 2008 πιστέψαμε ότι η Ελληνική Αστυνομία είχε οριστικά
γυρίσει σελίδα, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι κάθε
επιστροφή σε διαδικασίες του παρελθόντος αποτελεί οπισθοδρόμηση.
Μοναδική και αποτελεσματική διαδικασία αναβάθμισης του
επαγγελματισμού και υπηρεσιακού εργασιακού στάτους του
αστυνομικού προσωπικού αποτελεί η άμεση πρόσληψη αστυφυλάκων μέσω της αδιάβλητης διαδικασίας των Πανελληνίων
Εξετάσεων με παράλληλη αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, σύμφωνα με τις προτάσεις μας. Όσον αναφορά την
άμεση και ουσιαστική αστυνόμευση της Ελληνικής Κοινωνίας,
γνωρίζουμε στον κ. Υπουργό ότι οι τρόποι για να επιτευχθεί
είναι ποικιλόμορφοι και προέρχονται, αφενός εκ των έσω (μέσω
ανακατανομής του αστυνομικού προσωπικού, απεμπλοκής από
τα πάρεργα κ.λπ.), αφετέρου μέσω της αξιοποίησης των αρμοδιοτήτων που ενσωματώθηκαν στο Υπουργείο μας.
Τέλος, η όποια «ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού»
δεν μπορεί να γίνεται ερήμην τους.
...Καταλήγει δε καλώντας τον Υπουργό να αναθεωρήσει άμεσα
την εξαγγελία του και θέτει το ερώτημα αν ο νέος Πρωθυπουργός της Χώρας είναι ενήμερος και σύμφωνος με όλα αυτά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφ.: Βασιλική Αντωνοπούλου
– Κωστούλα Αντωνοπούλου
Τηλ.: 213 2007394-395
Fax.: 210 6630163
Σπάτα: 24/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 25362
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος
διακηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, για την προμήθεια με
τίτλο «Μελέτη Πληροφορικής 2019
- Προμήθεια hardware - Προμήθεια
δικτυακών υλικών ανταλλακτικών
Η/Υ - Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού
υλικού - Προμήθεια λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου» συνολικού
ποσού 93.762,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr,
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η με
αριθ. 409/25359/24-7-2019 διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016,
ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την
Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/
215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr

Εκπροσώπους του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και
Επιχειρήσεων
Ελλάδος
(Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) δέχθηκε, την
Τετάρτης (24/7/2019), ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και
Τροφίμων,
Μάκης Βορίδης.
Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου ενημέρωσαν τον
Υπουργό για τη δημιουργία
και τη λειτουργία του, τονίζοντας την επιθυμία τους
για καλή συνεργασία. Παράλληλα εστίασαν στα σοβαρότατα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί με τα διαρκώς αυξανόμενα
ακραία
καιρικά
φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής, το μείζον
ζήτημα των παρανόμων ελληνοποιήσεων καθώς και τα
θέματα που διαρκώς ανακύπτουν από τον ισχύοντα συνεταιριστικό νόμο.
Ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Μάκης Βορίδης έκανε
σαφές ότι η σύνταξη νέου
νόμου για τους συνεταιρισμούς αποτελεί βασική
προτεραιότητα της Κυβέρνησης θέτοντας μάλιστα
συγκεκριμένο χρονοδιά-

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό
(1%) της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο
οικονομικός φορέας συμμετέχει για
το σύνολο των ομάδων, άλλως για
ποσό που θα καλύπτει το 1% της
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εκτός
Φ.Π.Α. για τη συγκεκριμένη ομάδα
της μελέτης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης
βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ 29-07-2019 10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

29-07-2019 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20-08-2019 11:00
Α/Α συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 77351
Οι κωδικοί CPV της προμήθειας
είναι οι εξής: 30237300-2 «Προμήθειες Η/Υ», 48000000-8 «Πακέτα
λογισμικού και συστήματα πληροφορικής», 31711000-3 «Ηλεκτρονικό
υλικό»,
30200000-1
«Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες».

μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου,
www.spata-artemis.gr, στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr και στο
ΕΣΗΔΗΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

γραμμα. «Επιθυμούμε ένα
συνεταιριστικό νόμο ο
οποίος θα βάλει τέλος στην
παλιά εποχή» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα αναφέρθηκε
μετ’ επιτάσεως στο ζήτημα
των παρανόμων ελληνοποιήσεων τονίζοντας ότι προτίθεται να προχωρήσει
άμεσα στη μελέτη του

ΑΔΑ: 6ΜΑ8Ω93-ΓΥ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία
Τηλ: 213 2030636Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 26/07/2019
Αριθ. Πρωτ: 30953
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ 209.622,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24% - (CPV) :
31681410-0, 44512000-2, 31500000-1
ΑΔΑΜ: 19REQ005037202

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφ.: Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ: 213 2030613Fax : 2132030630
e-mail : moira@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 22/07/2019
Αριθ. Πρωτ.30369
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέ-

υπάρχοντος
κυρωτικού
πλαισίου αλλά και στον
τρόπο λειτουργίας του
ελεγκτικού μηχανισμού σε
συνδυασμό και με τις τεχνολογικές δυνατότητες
που πλέον παρέχονται για
την καλύτερη περιφρούρηση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.
Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-

γής, ο Μ. Βορίδης έκανε
σαφές ότι αναγνωρίζεται
ως σημαντικό πρόβλημα
από το σύνολο των Ευρωπαίων εταίρων μας, γεγονός που αλλάζει ουσιαστικά
τα δεδομένα και ενόψει της
νέας ΚΑΠ προκειμένου να
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
Ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
υπογράμμισε επίσης ότι η
στρατηγική της Κυβέρνησης κινείται στην κατεύθυνση της οργάνωσης των
παραγωγών με βάση τη νέα
ΚΑΠ με στόχο την πράσινη
αγροτική ανάπτυξη και την
ευφυή γεωργία. «Οφείλουμε να προσαρμοστούμε
στο διεθνές περιβάλλον»
ανέφερε σχετικά ο κ. Βορίδης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Διονύσου ».
Ο συνολικός προϋπολογισμός της
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων
είκοσι
δύο
ευρω
209.622,00€ CPV : 31681410-0,
44512000-2, 31500000-1 - ΑΔΑΜ:
19REQ005037202, όπως αυτά
προσδιορίζονται με την από
25/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος Δήμου Διονύσου
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 29/07/2019
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 02/09/2019 και ώρα
15:00μμ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός
ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των :
α) δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα
τεσσάρων ευρω 2.254,00 € για το σύνολο της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ Α&
ΟΜΑΔΑ Β & ΟΜΑΔΑ Γ ),, ή β) για την
ΟΜΑΔΑ Α χιλίων εξακοσίων δώδεκα
ευρω 1.612,00€ ή γ) για την ΟΜΑΔΑ
Β εκτόαν τριάντα ευρω και 130,00€
ή δ) για την ΟΜΑΔΑ Γ πεντακοσίων
δώδεκα ευρω 512,00€ , με λήξη
ισχύος τουλάχιστον για επτά (7) μήνες
από την επομένη της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο
Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Βορριά Μαρία (τηλ. 2132030636)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

ρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής για την
«Προμήθεια ανταλλακτικών- συντήρησης και επισκευής μεταφορικών
μέσων», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 60.760,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% - με
δικαίωμα
προαίρεσης
αξίας
30.380,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
(CPV) : . 50110000-9 ,34913000-0,
,34432000-4 και 34324000-4 ,όπως
αυτά προσδιορίζονται με την από
55/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 24/07/2019
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 12/08/2019 και ώρα
15:00μμ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. , για την ομάδα ή τις
ομάδες που θα συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς, με λήξη ισχύος
τουλάχιστον για δέκα (10) μήνες
από την επόμενη της καταλυτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από
την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία
(τηλ.2132030613)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ

27 IOYΛIOY 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 19

στα πεταχτά

100 χρόνια ΕΒΕΑ
Δωρεάν Εκπαιδευτικά
Προγράμματα
Η Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσφορά δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα
μέλη του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού
100 χρόνων λειτουργίας του ΕΒΕΑ.
Μεταξύ άλλων, η εν λόγω προσφορά αφορά σε:
― Επιμόρφωση 100 ατόμων σε Προγράμματα κατάρτισης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας
επικινδυνότητας
― Επιμόρφωση 100 ατόμων σε Προγράμματα κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
Η διάρκεια κάθε σεμιναρίου είναι 10 ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το
Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του ΕΒΕΑ,
Ακαδημίας 7, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 3626236 &
210 3382245, e-mail: training@acci.gr (αρμόδιος κ. Γιτσούδης).

Μερική ιδιωτικοποίηση των
δικτύων διανομής και
αναπροσαρμογή
των τιμολογίων της ΔΕΗ
Μερική ιδιωτικοποίηση των δικτύων διανομής, αναπροσαρμογή των τιμολογίων του ρεύματος αλλά με
ουδέτερο αποτέλεσμα για τους καταναλωτές, καθώς
θα μειωθούν άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στους λογαριασμούς, όπως το ΕΤΜΕΑΡ και άμεσες
ενέσεις ρευστότητας στη ΔΕΗ περιλαμβάνει το σχέδιο για την διάσωση της εταιρείας, που παρουσίασε
ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Κωστής
Χατζηδάκης μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο των
προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε
την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

37.000 Έλληνες μετέφεραν
την επιχείρησή τους στο Λονδίνο!

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι βασικοί λόγοι είναι:
― Μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές και αμετάβλητα κόστη – χωρίς τέλος επιτηδεύματος, προκαταβολή φόρου, φόρο αλληλεγγύης και έκτακτους
φόρους
― Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ για συναλλαγές με
όλες τις χώρες, εντός και εκτός Βρετανίας, με επιχειρήσεις και ιδιώτες!

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

Προσωρινή επιστροφή στο
παλιό καθεστώς έκδοσης
αδειών οδήγησης
Επανέρχεται για έξι μήνες τουλάχιστον το παλαιό
καθεστώς έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης προκειμένου να ξεμπλοκάρει το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει το νέο σύστημα, δήλωσε ο υφυπουργός
Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Για το θέμα είχαμε ασχοληθεί με ρεπορτάζ και τις
ουρές που δημιουργούνται καθημερινά στο Υπ. Μεταφορών και την ταλαιπωρία των πολιτών, και της
αναμονής για την κατάθεση χαρτιών και την ημερομηνία του ραντεβού που πάει μήνες πίσω, με αποτέλεσμα οι πολίτες οδηγοί να μένουν ακάλυπτοι.
Νέος νόμος για το θέμα θα εφαρμοστεί από το Φθινόπωρο, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Σκάι, ο υφυπουργός και έως τότε οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν το
ανενωμένο δίπλωμα οδήγησης χωρίς τις εξετάσεις
που ορίζει ο νέος νόμος του 2019.
Ο Γ. Κεφαλογιάννης, διαβεβαίωσε οτι ο νόμος που
προβλέπει τη διαδικασία έκδοσης διπλωμάτων με παρακολούθηση του υποψήφιου οδηγού με κάμερες, θα
εφαρμοστεί όταν το υπουργείο είναι έτοιμο.

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.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ δακτυλογράφο για ωμομίσθια εργασία. Τηλ. 210 8952269
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
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 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

800 εκατομμύρια € σε καινοτομίες
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Τη διάθεση άλλων 800 εκατ. ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις 11 χωρών, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,
επενδυτικός πυλώνας του λεγόμενου πακέτου Γιούνκερ. Η χρηματοδότηση που γίνεται σε συνεργασία με
την τράπεζα ProCredit στοχεύει σε εταιρείες που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και παράγουν νέα προϊόντα. Μέχρι σήμερα οι συμφωνίες με την ProCredit
έχουν ήδη υποστηρίξει περίπου 2.000 καινοτόμες
μμε, κυρίως στους κλάδους Βιομηχανίας, Χονδρικού
και Λιανικού Εμπορίου.

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

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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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: 14.970 (9 έως 5μ.μ.)

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

Τηλεφωνική γραμμή Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα 210 8237302

Mεταβολικό σύνδρομο!
Tο μεταβολικό σύνδρομο, είναι ένα επικίνδυνο οργανικό σύνδρομο, που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο επιμέρους μεταβολικών διαταραχών, οι οποίες
συχνά υποτιμούνται από τους πάσχοντες ασθενείς.
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα με κυριότερους παράγοντες κινδύνου την υπέρταση, την αυξημένη
«κακή» χοληστερίνη και τη μειωμένη «καλή», το
σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία αποτελούν
μια «ομπρέλα» παραγόντων που ορίζουν το μεταβολικό σύνδρομο.
Η Λιπώδης Nόσος του Ήπατος συνδέεται στενά με το
μεταβολικό σύνδρομο και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Το 70% των πασχόντων από λιπώδη νόσο (στεάτωση) του ήπατος θα εκδηλώσουν κάποια στιγμή
και μεταβολικό σύνδρομο, ενώ το 33% του παγκόσμιου πληθυσμού παρουσιάζει απεικονιστικές ενδείξεις στεάτωσης.
Να υπενθυμίσουμε ότι η Λιπώδης Νόσος του Ήπατος
ορίζεται από την υπερβολική συσσώρευση λίπους
στο ήπαρ (>5% των ηπατοκυττάρων ιστολογικά),
αποτελεί την ηπατική εκδήλωση του μεταβολικού
συνδρόμου και αναδεικνύεται ως η κυριότερη αιτία
χρόνιας νόσου του ήπατος παγκοσμίως, αφού επηρεάζει ένα ποσοστό μεταξύ 20%-30% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού.

Οι επίσημες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
για τη Μελέτη του Ήπατος, του Διαβήτη και της Παχυσαρκίας συνιστούν στα άτομα με λιπώδη νόσο του
ήπατος να βελτιώσουν τις σωματικές και διατροφικές τους συνήθειες και να ασκούνται αποφεύγοντας
οποιαδήποτε ειδική φαρμακοθεραπεία.

Οι ασθενείς από την άλλη πλευρά, δυσκολεύονται
να αλλάξουν δραστικά τον τρόπο ζωής τους και η
συμμόρφωσή τους προς αυτές τις οδηγίες πολλές
φορές αποδεικνύεται προβληματική. Σήμερα, κυκλοφορούν στο εμπόριο συμπληρώματα διατροφής για
την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας.
Αλέξης Σωτηρόπουλος MD. PhD
Διευθυντής ΕΣΥ
Παθολόγος-Διαβητολόγος & Γενικός Ιατρός Γ΄ Παθολογικού

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Η ρομποτική χειρουργική δίνει πνοή ελπίδας στην οφθαλμολογία
O διαπρεπής χειρουργός οφθαλμίατρος Δρ. Ιωάννης
Μάλλιας έχοντας γυρίσει από το ταξίδι του στην Φλωρεντία και έχοντας παρακολουθήσει το συνέδριο Floretina παρουσιάζει το τρόπο που μπορεί η ρομποτική
χειρουργική να επηρεάσει, να βελτιώσει και να εξελίξει την οφθαλμιατρική.
Η επιστήμη της ιατρικής πλέον προχωρά με αλματώδη
βήματα προς την εξέλιξη και βελτίωση των ξεπερασμένων τρόπων διάγνωσης και θεραπείας σοβαρών ασθενειών. Στην αυγή του 21οι αίωνα βιώνουμε πλέον την
επανάσταση της ρομποτικής χειρουργικής και εγκομιζόμαστε πλήρως των βέβαιων προτερημάτων που μας
προσφέρει. Η ενδοσκοπική αυτή τεχνική βρίσκεται στο
δρόμο της εξέλιξης ακόμα και στον τομέα της οφθαλμολογίας. Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στην
οφθαλμολογία προσφέρει ασύγκριτη ακρίβεια και
ασφάλεια χρησιμοποιώντας ειδικά ρομποτικά συστήματα ελεγχόμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
καθοδηγούμενα από το έμπειρο χέρι των χειρουργών.
Ο διακεκριμένος οφθαλμίατρος χειρουργός Ιωάννης
Μάλλιας, μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου
Floretina στην Φλωρεντία παρουσιάζει την συμβολή
του πολλά υποσχόμενου ρομποτικού συστήματος
στον τομέα της οφθαλμολογίας.

Κύριε Μάλλια, τι ακριβώς είναι η ρομποτική χειρουργική στην οφθαλμολογία;
Πρόκειται για μια επαναστατική μέθοδο χειρουργικής
της ωχράς κηλίδας, του αμφιβληστροειδούς και του
υαλώδους σώματος, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί με
τεράστια επιτυχία σε σοβαρές παθήσεις του οπισθίου
θαλάμου του οφθαλμού οι οποίες χρήζουν χειρουργικής επέμαβσης. Στην ουσία πρόκειται για ένα ρομπότ
του οποίου οι κινήσεις καθοδηγούνται πλήρως από τον
χειρουργό, σαν να ήταν η προέκταση του χεριού του!
Στην ουσία πρόκειται για μία τρισδιάστατη χειρουργική επέμβαση την πορεία της οποίας μπορούν να παρακολουθούν οι ασθενείς, οι γιατροί ακόμα και οι
εκπαιδευόμενοι. Ο χειρουργός φορά γυαλιά 3D αντί
να κοιτά μέσα από το μικροσκόπιο και ολόκληρη η πορεία της επέμβασης παρατηρείται από μια οθόνη υψηλής ανάλυσης.
Οι χειρουργικές επεμβάσεις στον οφθαλμό απαιτούν
εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια στο όριο που αυτό καθιστάται ικανό μιας και είναι έντονος ο περιορισμός των
κινήσεων αφού ο «χώρος δράσης» είναι εξαιρετικά μικρός. Τα ρομποτικά συστήματα ήρθαν για να λύσουν
αυτό το τεράστιο πρόβλημα σταθερότητας και ακρίβειας των οφθαλμιάτρων. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα είναι η παρατήρηση της δομής του
υαλοειδούς σώματος και του αμφιβληστροειδούς σε

πολύ υψηλή ανάλυση και με μεγάλη μεγέθυνση, κάτι
το οποίο επιτρέπει τους χειρουργικούς ελιγμούς και
χαρίζει μεγαλύτερη άνεση στον χειρουργό.
Το ρομποτικό σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε
να μπορεί να λειτουργεί ομαλά πάνω στο ειδικό τραπέζι χειρισμού του χειρουργείου ενώ το όριο περιορίζει τις κινήσεις στις απολύτως ασφαλείς. Ο
χειρουργός διατηρεί άμεση επαφή με τον ασθενή εξαιτίας της υβριδικής διάταξης. Το όργανο ελαχιστοποιεί
τις κινήσεις των ματιών κρατώντας σταθερή την κάνουλα (καθετήρας). Με λίγα λόγια, οι χειρουργικές κινήσεις στις οφθαλμολογικές επεμβάσεις μέσω της
ρομποτικής καθίστανται όχι μόνο στοχευμένες αλλά
και πλέον ασφαλείς.

10μm. Ας μην ξεχνάμε πως απαιτούνται πολλά χρονια
εκπαίδευσης και ενασχόλησης για την επίτευξη μιας
άριστης χειρουργικής επέμβασης. Τα ρομποτικά συστήματα είναι σύμμαχοι των χειρούργων και βοηθούν
στην επιτυχή έκβαση ακόμα και των πιο απαιτητικών
και δύσκολων περιστατικών.
Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα των «ρομπότ» είναι
το μήνυμα ελπίδας που φέρνει σε εκατομμύρια ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από ασθένειες του αμφιβληστροειδούς στις οποίες δεν έχει ακόμα βρεθεί
επαρκής θεραπεία και τα ποσοστά τύφλωσης είναι αρκετά υψηλά. Η ενδοσκοπική τεχνική παρέχει υψηλό
επίπεδο ακρίβειας στην μεταφορά καινοτόμων φαρμάκων γονιδιακής θεραπείας και κυτταρικών προϊόντων.

Όλη αυτή η πολλά υποσχόμενη χειρουργική μέθοδος έχει αρχίσει να εφαρμόζεται;
Στις αρχές του 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη
οφθαλμολογική χειρουργική επέμβαση με την βοήθεια
ρομπότ η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία! Αναμένονται κλινικές μελέτες οι οποίες θα επιβεβαιώσουν
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια που παρέχει η ρομποτική.

Πού μπορεί να εφαρμοστεί η χρήση ρομποτικού μηχανισμού στην οθφαλμιατρική;
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για peeling ILM της έσω
αφοριστικής μεμβράνης του αμφιβληστροειδούς, σε
ιδιοπαθή οπές της ωχράς κηλίδας, αφαίρεση επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης, σε αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς, στην παραγωγική υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια και γενικότερα σε οτιδήποτε αφορά
τον οπίσθιο θάλαμο, το υαλώδες σώμα, τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα.
Τί προτερήματα έχει η ρομποτική συγκριτικά με το
χειρουργικό χέρι;
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της ελάχιστα
επεμβατικής μεθόδου είναι η αξεπέραστη ακρίβεια. Οι
στοχευμένες κινήσεις και η μείωση των κραδασμών
των χεριών δίνουν την βάση για μια ιδανική χειρουργική επέμβαση της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι
η χειροκίνητη σταθερότητα που αγγίζει τα 100-150 μm
με την ακρίβεια του συστήματος ν’ ανέρχεται στα 1-

Τελικά, το ρομπότ θ’αντικαταστήσει το ανθρώπινο
χέρι;
Φυσικά και όχι. Ασφαλώς προσφέρει μέγιστη σταθερότητα και αξεπέραστη ασφάλεια ακόμα και στα πιο δύσκολα περιστατικά αλλά το χέρι του χειρουργού κρίνεται
αναγκαίο. Ο συνδυασμός της επιστημονικής εξέλιξης με
τις γνώσεις και την εμπειρία του χειρούργου θα απογειώσουν επιτυχώς την πορεία των χειρουργικών επεμβάσεων και θα χαρίσουν πολλά χαμόγελα στους
πάσχοντες. Η τεχνολογική εξέλιξη του εξοπλισμού της
πληροφορικής ανοίγει νέους ορίζοντες και δίνει πολλές
δυνατότητες στην αντιμετώπιση περιστατικών τα οποία
πριν αρκετά χρόνια φάνταζαν αδιανόητα δύσκολα και περίπλοκα. στον τομέα της οφθαλμολογίας η μεγέθυνση
της δομής των ιστών, η υψηλής ανάλυσης εικόνα, και η
αξιοσημείωτη ακρίβεια των χειρουργικών ελιγμών είναι
τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τρισδιάστατης χειρουργικής επέμβασης στον αμφιβληστροειδή.
Δρ. Ιωάννης Μάλλιας, χειρουργός οφθαλμίατρος
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Αξιόλογη η ελληνική παρουσία
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Κ20
Με μια εξαιρετική εμφάνιση, που δημιουργεί υψηλές
προσδοκίες για το μέλλον, ολοκλήρωσε την παρουσία
της η ελληνική αποστολή στίβου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 που έγινε στο Μπορός της Σουηδίας. Η Ελλάδα κατέκτησε τέσσερα μετάλλια που την έφεραν στη
13η θέση του πίνακα των μεταλλίων, ενώ είχε συμμετοχή σε 11 τελικούς. Η χώρα μας πραγματοποίησε την
καλύτερη παρουσία της εδώ και αρκετά χρόνια, αφού η
προηγούμενη φορά που βρέθηκε τόσο ψηλά στον πίνακα μεταλλίων ήταν το 2005 (10η θέση με 6 μετάλλια).
Πέραν αυτού, όμως, οι εμφανίσεις των εκπροσώπων του
μέλλοντος του ελληνικού στίβου κρίνονται ιδιαίτερα
αξιόλογες. Οι περισσότεροι αθλητές και αθλήτριες της
αποστολής έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, δείχνοντας ποιότητα και ψυχικά αποθέματα.

Τα μετάλλια για την Ελλάδα:
Χρυσό στο τριπλούν η Σπυριδούλα Καρύδη με άλμα στα
14 μ., που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ κατηγορίας εφήβων/νεανίδων. Ασημένιο στη σφυροβολία ο Χρήστος
Φραντεσκάκης με βολή στα 84,22 μ., που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ κατηγορίας αλλά και δεύτερη καλύτερη
επίδοση όλων των εποχών στην Ευρώπη. Χάλκινο στον
ακοντισμό ο Δημήτρης Τσίτσος με 77,79 μ. Επίσης χάλκινο στο τριπλούν ο Ανδρέας Πανταζής με 16,08 μ.

Χρυσό στο τριπλούν η Σπυριδούλα Καρύδη.

«Βούλιαξε» το όνειρο για την
Εθνική πόλο ανδρών
Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο το 2016, και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Γκουανγκζού ήταν η
Ιταλία του Σάντρο Καμπάνια που «βούλιαξε» τα όνειρα διάκρισης για την Εθνική πόλο ανδρών, την οποία νίκησε 7-6 για τα
προημιτελικά. Ετσι οι «Ατζούρι» ήταν αυτοί που προκρίθηκαν
στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία, παραμένοντας σε τροχιά μεταλλίου, ενώ αντίθετα η Ελλάδα καλείται να παλέψει για την 5η θέση μέσω των αγώνων κατάταξης
5-8, αντιμετωπίζοντας την Αυστραλία.
Ο αποκλεισμός από τα ημιτελικά σημαίνει επίσης ότι η Εθνική
δεν θα έχει την ευκαιρία για πρόκριση στους Ολυμπιακούς του
Τόκιο το 2020 μέσω Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και θα χρειαστεί να διεκδικήσει αυτόν το στόχο μέσω του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος πόλο το 2020 ή μέσω του προολυμπιακού
τουρνουά. Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-4, 6-6, 6-7

Βαριά ήττα υπέστη η Εθνική πόλο γυναικών

Ασημένιο στη σφυροβολία ο Χρήστος Φραντεσκάκης

φωτο: stivoz.gr

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Στις υπόλοιπες ελληνικές παρουσίες σε τελικούς οι επιδόσεις ήταν οι εξής: Στο επί κοντώ ο Αντώνης Σάντας
5ος με 5,21 μ. και η Αριάνδη Αδαμοπούλου 9η με 3,91
μ., στη σφυροβολία η Σταυρούλα Κοσμίου 5η με 60,87
μ. και ο Θοδωρής Ζιώγας 9ος με 70,57 μ., στο ύψος η
Παναγιώτα Δόση 7η με 1,84 μ. και στον ακοντισμό η
Μαργαρίτα Τσουκαλά 12η με 47,20 μ.

Παρουσιάζοντας σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα και κυρίως έλλειψη διάθεσης, η Εθνική πόλο γυναικών υπέστη
βαριά ήττα 13-4 από τη Ρωσία στον αγώνα κατάταξης για
τις θέσεις 5-8 του τουρνουά πόλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου. Χάθηκε έτσι ο στόχος της 5ης θέσης
για την ελληνική ομάδα, στην οποία απομένει να διεκδικήσει την 7η θέση με αντίπαλο την έτερη χαμένη των αγώνων
κατάταξης, Ολλανδία

Εμεινε στα ρηχά ο Νέγρης
Μακριά από το στόχο του, που ήταν το όριο για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο, έμεινε στα 800 μ. ελεύθερο ο Δημήτρης Νέγρης. Ο 21χρονος κολυμβητής τερμάτισε στα προκριματικά σε
7.58.99, πολύ μακριά από το όριο (7.54.31), και κατετάγη 22ος
μεταξύ 38 αθλητών που πήραν μέρος στο αγώνισμα.
Nίκος Γεωργόπουλος

“Δρόμια 2019” στη Βάρη
Το διεθνές μίτινγκ “Δρόμια” πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (20/7)
στο στάδιο Βάρης “Κώστας Μπαλγατζής” με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων αθλητών και
αθλητριών.
Τον αγώνα διοργάνωσε ο Α.Ο.
Βάρης Δρομέας σε συνεργασία με
τον ΟΑΠΠΑ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και την έγκριση του
ΣΕΓΑΣ.
Το πρόγραμμα των αγώνων περιελάμβανε αγωνίσματα ταχύτητας,
εμποδίων και σκυταλοδρομίας.
Αγώνες των 100, 200, 400, 400 με
εμπόδια και σκυταλοδρομία ανδρών και γυναικών.
Στους αγώνες συμμετείχαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου όπως ο Κώστας Δουβαλίδης,
οι πρωταθλητές των σπριντ Παναγιώτης Τριβυζάς, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Γιάννης Νυφαντόπουλος
και ομάδες όπως της Ηλιούπολης,
του Γερατσινίου, της Κηφισιά και

άλλες, αλλά και από άλλες χώρες,
Ουγγαρία, Ρουμανία, Κύπρος κ.λπ.
Η ημέρα δεν τους ευνόησε ιδιαίτερα γιατί οι ισχυροί άνεμοι που
έπνεαν “έκοβαν” τη δυναμική των
αθλητών.
Oι γυναίκες έτρεξαν (ομάδες
4Χ100) με τις Σαμάνη, Πολίτη, Βενιέρη και Κεραμιδά και τερμάτισαν
μετά την Ουγγαρία.
Οι άνδρες, Τριβυζάς, Νυφαντόπου-

λος, Γκαραγκάνης και Δουβαλίδης
ήρθε μετά την Λευκορωσία.
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...στο κύλισμα της μπάλας
BASKET LEAGUE
Oι κόντρες συμφερόντων,
τα αλισβερίσια και το ρευστό τοπίο
Με την προηγούμενη σεζόν να έχει τελειώσει υπό τη σκιά της
οξυμένης κόντρας συμφερόντων μεταξύ των Ολυμπιακού και
Παναθηναϊκού, που οδήγησε σε ακραίες και - σε κάποιες περιπτώσεις - πρωτοφανείς καταστάσεις, σχεδόν δυόμισι μήνες
μετά, τα πράγματα δεν μοιάζουν καλύτερα για την Basket
League. Την ώρα που η κόντρα των δύο «αιωνίων» συνεχίζεται
με ποικίλους τρόπους, ο ΕΣΑΚΕ καλείται να αντιμετωπίσει και
μια σειρά άλλων σημαντικών ζητημάτων. Είναι χαρακτηριστικό
πως και η πρόσφατη επικύρωση της συνολικής βαθμολογίας
του πρωταθλήματος δημιούργησε αναστάτωση που οδήγησε
σε αναδίπλωση του ΕΣΑΚΕ σε σχέση με προηγούμενη απόφασή του, πιο συγκεκριμένη για τον υποβιβασμό ή μη του Λαυρίου.
Την ίδια στιγμή όμως, πέραν των διαδικαστικών θεμάτων, δεν
είναι λίγα και τα προβλήματα σε πρακτικό επίπεδο, με τις περισσότερες ομάδες της κατηγορίας να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στον οικονομικό τομέα. Σύμφωνα μάλιστα με
πληροφορίες του προηγούμενου διαστήματος, ακριβώς λόγω
των μεγάλων αυτών προβλημάτων κάποια σωματεία σκέφτονται την αποχώρηση από το πρωτάθλημα της νέας σεζόν. Από
την άλλη, στη «γνωστή» συνταγή που παρατηρείται στον
αθλητισμό - προϊόν, τα όσα συμβαίνουν οδήγησαν σε ένα εμπορικό αλισβερίσι με εξαγορές ΑΦΜ ομάδων και προτάσεις
συγχώνευσης.
Φυσικά, οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα - κόντρες πρωταγωνιστών, προβλήματα ομάδων, εμπορικά αλισβερίσια κ.ο.κ. - αποτελούν συνέπειες της λογικής της εμπορευματοποίησης η
οποία διέπει πλήρως και το ελληνικό μπασκετικό πρωτάθλημα. Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ συλλόγων οι οποίες έχουν
άμεση σχέση με τα συμφέροντα του επιχειρηματία - ιδιοκτήτη,
η εξάρτηση ακόμα και της βιωσιμότητας ενός συλλόγου από
με τους υπολογισμούς του χορηγού, τα εμπορικά αλισβερίσια,
οι αποφάσεις που παρακάμπτουν τα αγωνιστικό μέρος κ.λπ.,
ξεκάθαρα αποτελούν πλευρές του ίδιου οικοδομήματος, στο
οποίο το κυνήγι των κέρδους ανάγεται σε υπέρτατο σκοπό.

Η περίπτωση του Ολυμπιακού
Με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδερφούς Αγγελόπουλους, κυρίως με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις να έχουν τραβήξει
την περασμένη σεζόν στα άκρα το σκοινί της κόντρας τους με
τον Παναθηναϊκό αλλά και την Ομοσπονδία, ο Ολυμπιακός
πρωταγωνίστησε στις περισσότερες από τις σημαντικές εξελίξεις της περασμένης σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ.
Η αποχώρηση στο ημίχρονο του ημιτελικού Κυπέλλου με τον
Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, καθώς και η αποχή από τον αγώνα
πρωταθλήματος με τους «πράσινους» στο ΣΕΦ για τον δεύτερο γύρο, οδήγησε στην τιμωρία των «ερυθρολεύκων» με
αφαίρεση 6 βαθμών, κάτι που για πρώτη φορά εδώ και πολλά
χρόνια τούς έφερε εκτός των δύο πρώτων θέσεων της κανονικής περιόδου. Μετέπειτα, η ΚΑΕ αποφάσισε την αποχή της
ομάδας και από τον αγώνα των πλέι οφ κόντρα στον Παναθηναϊκό, οδηγώντας σε τιμωρία της με υποβιβασμό στην Α2. Η
απόρριψη από το ΑΣΕΑΔ των τριών προσφυγών που έκανε ο
Ολυμπιακός - κατά του κύρους της τελευταίας αγωνιστικής της
Basket League, της μερικής επικύρωσης της βαθμολογίας από
τον ΕΣΑΚΕ (θέσεις 1-8) και της έναρξης των πλέι οφ - «σφράγισε» τον υποβιβασμό.
Τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης 18/7,
ωστόσο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν είχε δηλώσει επίσημα συμμε-

τοχή στο πρωτάθλημα της Α2, κάτι που οδήγησε σε μπάχαλο
στον καταρτισμό της κατηγορίας από την ΕΟΚ. Μάλιστα ο
Ολυμπιακός εξέτασε την προοπτική συμμετοχής του στην
Αδριατική Λίγκα (όπου αγωνίζονται ομάδες από χώρες της
πρώην Γιουγκοσλαβίας), χωρίς αποτέλεσμα.
Να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στις εγχώριες υποχρεώσεις των Πειραιωτών, η συμμετοχή τους στην Ευρωλίγκα δεν επηρεάζεται, καθώς την εξασφαλίζει το κλειστό
συμβόλαιο που έχει συνάψει ο Ολυμπιακός.

Ο «γρίφος» του Λαυρίου

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

πλειστηριασμούς. Ηρθε λοιπόν ο υποβιβασμένος Κολοσσός
Ρόδου να αγοράσει το ΑΦΜ της αθηναϊκής ομάδας και να παραμείνει κι αυτός στην κατηγορία. Αντίθετα, ο Χολαργός θα επιστρέψει στη Β' Εθνική.

Πολλά προβλήματα για τον ΕΣΑΚΕ και τις ΚΑΕ

Σε «γρίφο για δυνατούς λύτες» εξελίχθηκε η περίπτωση του
Λαυρίου για τον ΕΣΑΚΕ. Αρχικά η ομάδα είχε υποβιβαστεί μαζί
με τον Κολοσσό Ρόδου στην Α2, εξαιτίας του γεγονότος ότι η
Κύμη πήρε στα χαρτιά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική (οι «πράσινοι» απείχαν, σε μια κίνηση ενταγμένη στο πλαίσιο της γενικότερης αντιπαράθεσής τους με
τον Ολυμπιακό εκείνη την περίοδο). Το Λαύριο αντέδρασε, καταθέτοντας ένσταση.
Με το θέμα να αιωρείται αρκετό καιρό, μεταξύ άλλων καθώς η
συμφωνημένη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ΕΣΑΚΕ,
ΕΟΚ, πολιτεία) αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος δεν πρόλαβε να περάσει λόγω των εκλογών στις 7 Ιούλη. Σε πρόσφατη
συνεδρίαση του ΔΣ του ο ΕΣΑΚΕ μέσω ψηφοφορίας αποφάσισε την παραμονή του Λαυρίου, κάτι που όμως δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς. Συνάντησε έτσι την άρνηση της
ΕΟΚ, ενώ, έχοντας έννομο συμφέρον, ο προερχόμενος από
την Α2 Ερμής Αγιάς κατέθεσε ένσταση...

Εκτός όλων των παραπάνω, δεν είναι λίγα και τα υπόλοιπα
προβλήματα που παραμένουν και αφορούν τη διοργανώτρια
αρχή - ΕΣΑΚΕ - αλλά και μια σειρά από ΚΑΕ.
Για τον ΕΣΑΚΕ «αγκάθι» παραμένει το τηλεοπτικό συμβόλαιο
του πρωταθλήματος, αφού, απόντος του Ολυμπιακού, ουσιαστικά μόνο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δείχνουν καλυμμένοι ως
προς αυτό, λόγω της συμφωνίας με συνδρομητικό κανάλι. Αντίθετα, η συμφωνία των υπόλοιπων ομάδων με την κρατική
ΕΡΤ φαίνεται να οδεύει προς εκ νέου διαπραγμάτευση, με όλα
τα ενδεχόμενα ανοικτά.

Το αλισβερίσι των συγχωνεύσεων

ΠΑΟΚ
Ο συνήθης... Αγιαξ

Και εκεί που η περίπτωση της παραμονής ή όχι του Λαυρίου
φαινόταν να οδηγείται σε αδιέξοδο... η λύση δόθηκε μέσω
Κύμης. Ο σύλλογος της Εύβοιας έδωσε τα χέρια με το Λαύριο,
προκειμένου να πάρει τη θέση της Κύμης στην Basket League
για τη σεζόν 2019/20. Αυτό προέκυψε έπειτα από την απροθυμία των διοικούντων της Κύμης να τη διατηρήσουν στην πρώτη
κατηγορία, παρότι σώθηκε αγωνιστικά. Οι δύο πλευρές μπήκαν
σε συζητήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το Λαύριο να αγοράσει τη θέση της Κύμης στην κατηγορία. Στη συνεδρίαση του
ΔΣ του ΕΣΑΚΕ της περασμένης Πέμπτης, το θέμα λύθηκε με
τη Λίγκα να επικυρώνει τον υποβιβασμό του Λαυρίου, που
όμως θα επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία.
Και η περίπτωση αυτή δεν ήταν η μοναδική αντίστοιχη στην Basket
League της περασμένης περιόδου. Ο Χολαργός, έχοντας μάλιστα
πραγματοποιήσει θετικότατη σεζόν και τερματίζοντας 8ος, ανακοίνωσε πως δεν θα παραμείνει στην κατηγορία. Σε μια τροπή
παρεμφερή μ' αυτήν της υπόθεσης Κύμης - Λαυρίου, παράγοντας
- κλειδί ήταν η απροθυμία του χορηγού να συνεχίσει να ενισχύει
το σύλλογο, κάτι που επέφερε οικονομικό άνοιγμα και κίνδυνο για

«Εφυγε» ο Νίκος Μήλας
Μία μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος
Μήλας, «έφυγε» χτες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Ο
εκλιπών ήταν ο προπονητής της σπουδαίας ομάδας της
ΑΕΚ που το 1968 έγινε η πρώτη ελληνική που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης. Γενικότερα είχε μακρά και επιτυχημένη
διαδρομή στο ελληνικό μπάσκετ, και ως αθλητής και
ως προπονητής. Συλλυπητήρια για τον θάνατο του
Νίκο Μήλα εξέδωσαν η ΕΟΚ, ο ΕΣΑΚΕ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και άλλες ΚΑΕ, καθώς και
άλλοι φορείς του μπάσκετ.
Νίκος Γεωργόπουλος

Παράλληλα, η πρόθεση του Παναθηναϊκού να μπει μπροστά
για τη σύναψη συμφωνίας για κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δεν φαίνεται να οδηγεί σε λύση του θέματος.
Πέραν όμως της διοργανώτριας αρχής, τα δικά τους προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν και αρκετές ΚΑΕ, καθιστώντας
αμφίβολο το μέλλον για κάποιες απ' αυτές, ειδικά ενόψει της
νέας σεζόν.

Για μία ακόμα φορά η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για πρόκριση
στους ομίλους του Champions League βρίσκει δύσκολο εμπόδιο. Οι πρωταθλητές Ελλάδας στον 3ο προκριματικό γύρο θα
αντιμετωπίσουν τον Αγιαξ, όπως προέκυψε από την κλήρωση
της UEFA. Είναι η τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια που ο ΠΑΟΚ
βρίσκει μπροστά του τους Ολλανδούς...

Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού
Τα όσα συμβαίνουν σήμερα, κυρίως στα Ομαδικά Αθλήματα, π.χ. οι κόντρες συμφερόντων, μεταξύ των Μεγάλων
Αθλητικών Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, (Ολυμπιακός – ΑΕΚ –
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός κ.λπ.) έχουν οδηγήσει, σε ακραίες
καταστάσεις, με βασική αιτία, την άκρατη εμπορευματοποίηση. Οι συνεχείς αντιπαραθέσεις, μεταξύ των Πολυεθνικών, Αθλητικών, Εταιριών, έχουν άμεση σχέση, με τα
ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, συμφέροντα,
των Ιδιοκτητών, των Αθλητικών Επιχειρήσεων.
Η ΧΩΡΑ μας, αυτή η Πανέμορφη Χώρα, αν είναι δυνατόν,
και όμως είναι, δεν έχει ΠΑΙΔΕΙΑ – Πολιτισμό – Αθλητισμό, από το 1833 έως σήμερα 2019. Αντιθέτως, ο εμπορευματοποιημένος Αθλητισμός, μας έχει δώσει όλων των
ειδών τα “ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ”, Βία – Ναρκωτικά – Ντόπινγκ Σωματεμπορία - Μαύρο Χρήμα… κ.λπ. κ.λπ.
Όλα αυτά είναι γνωστά, σε όλες τις μέχρι σήμερα Κυβερνήσεις… Όλα έγιναν γνωστά σε ΟΛΟΥΣ από το 1979,
όταν το Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ απαίτησε διά Νόμου την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ του Ποδοσφαίρου… και από τότε μας
πήρε και μας σήκωσε…. Δεν υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ….. Εξήντα
εννιά χρόνια σε καθημερινή βάση, ΖΩ τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,
τον ΕΡΩΤΑ της ΖΩΗΣ μου….
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ μου…. δίπλα μου Νίκος - Περικλής, της
Πηγής (ΓΙΑΓΙΑ) και της Μαρίας (ΜΗΤΕΡΑ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Νίκος Γεωργόπουλος

