22ο

Με περίσκεψη &
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ
των ΑΝΤΙμνημονιακών Αντιστασιακών δυνάμεων

€

Τιμητική διάκριση

Πύρινη Οικολογική

καταστροφή

Φωτιές, πυρκαγιές,
καταστροφές, αποψιλώ-

Μεγίστη ανάγκη η υπέρ των πραγμάτων αισχύνη

σεις δρυμών και οικοσυ-

(είναι επιβεβλημένη η συναίσθηση της ευθύνης
για τα πολιτικά ζητήματα)
Δημοσθένης

στημάτων, καταστροφές
περιουσιών και δεν έχει
τελειωμό.

Υπό την επήρεια των καλοκαιρινών διακοπών και
της συνακόλουθης θετικής χαλάρωσης – ραστώνη τη λέγαμε
παλιά – ανατρέχοντας λίγο στον Πλάτωνα
και
τον
Αριστοτέλη,
λίγο
στο Θουκυδίδη και
τον
Μακιαβέλλι,
μέχρι και τους πιο
σύγχρονους, Βρετανούς κυρίως έως και
τον “γνωστό” μας
πρ. Υπουργό ΕξωτεΚώστας Βενετσάνος ρικών των ΗΠΑ,
Χένρι Κίσινγκερ, μ’
ένα εκπληκτικό σέρφινγκ, το μυαλό μου περιπλανήθηκε στις τελευταίες εθνικές εκλογές!
Αναθυμήθηκα εκείνα τα φανταστικά νούμερα (με
τη διπλή έννοια, και των αριθμών και των «καλλιτεχνικών» επιδείξεων και επιδόσεων), που πέτυχαν οι δύο “μονομάχοι”.
Γρήγορα ξέφυγα από τους δυο «μικρομέγαλους
γίγαντες» για να καταλήξω στους... κομπάρσους!
“Κομπάρσοι”(!), οι πρωταγωνιστές της αριστερής
Συνέχεια στη σελ. 2
ανατροπής του

Άλλη μία τραγωδία ζει
ο τόπος μας, αλλά και
ολόκληρος ο πλανήτης!

Σελίδα 12

Ορκωμοσίες & διημερεσίες στους Δήμους
Ασφαλτοστρώσεις στο
Δήμο Μαρκοπούλου

...Μπροστά η Πρέβεζα!

Σελίδα 7

Nερό από γεωτρήσεις για
άρδευση καλλιεργειών
στην Κερατέα
Σελίδα 7

Σελίδα 10

Πλωτή Όπερα!

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

Με περίσκεψη &
υπευθυνότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1

εθελόδουλου κατεστημένου των μνημονίων της
υποταγής στους τοκογλύφους δανειστές, και της
παράδοσης της εθνικής κυριαρχίας αμαχητί από
τους πρώην κυρίαρχους της πολιτικής ηγεσίας
επώνυμους «μονομάχους».
Και τα ονόματα αυτών – που γρήγορα φαίνεται ότι
τα ξεχνάμε ως λαός – ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, Ευαγγ. Βενιζέλου και των συνοδοιπόρων
τους (της σημερινής προέδρου συμπεριλαμβανομένης), της Ν.Δ. του Σαμαρά, της Ντόρας, του Κυρ.

Διαβάστε ακόμη
Πολιτιστικά Φεστιβάλ

Σελ. 4, 5

Έκτακτα μέτρα για πυρκαγιές Σελ. 6
Εφαρμογή καταπολέμησης κουνουΣελ. 7
πιών στο Δήμο ΒΒΒ
Ο κατά Ησιόδου μύθος του Προμηθέα
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Οι Μινύες και οι Μυκηναίου
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 9
Σελ. 11

“Lemon” μία συγκινητική παράΣελ. 13
σταση στο Μαρκόπουλο
Παρέμβαση της Ε.Ε. για την προστασία των χριστιανών
Κώστας Βενετσάνος

Σελ. 14

Σπόροι Monsanto: Αν σπείρεις μία
φορά δεν υπάρχει γυρισμός Σελ. 16
Ανάπτυξη, επενδύσεις και “πράσινα
Σελ. 17
άλογα”...

Μητσοτάκη – που τον κάναμε και αυτοδύναμο πρωθυπουργό – και των συνοδοιπόρων τους όλων των
βαθμίδων και τελικά οι εξωμότες της «αριστεράς»
του ΣΥΡΙΖΑ!
Αυτοί όλοι, έπαιξαν όσο μπορούσαν καλά το «παιχνίδι» του διπολισμού και εκβίασαν το ευεπίφορο
τμήμα του εκλογικού σώματος με τα ψευτοδιλήμματα, για τους μεν να ψηφίσουν Τσίπρα για να μην
έρθει ο Μητσοτάκης και για τους δε να ψηφίσουν
αυτούς που είχαν... καταψηφίσει το 2015, για να
φύγει ο Τσίπρας! Θα μετανοήσουν αμφότεροι οικτρά, αλλά θα είναι αργά. (αν και ποτέ δεν είναι
αργά...!)
Για να είμαστε δίκαιοι όμως, την ευθύνη για τις
άστοχες επιλογές του ημιμόριου (50% περίπου)
του εκλογικού σώματος, δεν την έχουν μόνο οι
ψηφοφόροι που έπεσαν στη λούμπα και δεν τίμησαν τους συνεπείς, και για τούτο έντιμους πολιτικούς, όπως τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που
θυσίασε τον πολιτειακό θώκο της Προέδρου της
Βουλής, του Παναγιώτη Λαφαζάνη και των συν
αυτώ που θυσίασαν τα υπουργικά αξιώματα, χάριν
της συνεπείας τους προς τις προγραμματικές δηλώσεις εκείνης, της πρώτης, κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
της ιδεολογίας τους και της δημοκρατικής πίστης
τους, στο περήφανο δημοψήφισμα του Ιουλίου του
2015.
Την ΕΥΘΥΝΗ και ίσως την μεγαλύτερη, την έχουν
και οι ίδιοι οι αδικημένοι! ΔΕΝ ΠΕΙΘΟΥΝ όπως
είναι διασπασμένοι· ο καθένας με το δικό του μπαϊράκι, «κολλημένοι» σε δευτερεύουσας σημασίας
«ιδεολογικές καθαρότητες», αυτή τη στιγμή, ή σε
εγωιστικές εμμονές.
Χαρακτηριστική περίπτωση, που φτάνει μέχει γελοιότητας – αφού έχει γίνει σατυρικός περίγελος
και του αείμνηστου Χάρι Κλιν – είναι το Μ-Λ ΚΚΕ
και το ΚΚΕ-Μ-Λ!
Ο πολυκομματισμός – κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων είναι ένα φαινόμενο άξιο κοινωνικής, πολιτικής, αλλά και ψυχολογικής έρευνας. Και
όχι μόνο αυτού του εύρους, αλλά και της «αστυνομικής», τύπου Αγκάθας Κρίστι, διότι γεννά ακόμη
και υποψίες ως προς τη σκοπιμότητα, αλλά και
τυχόν ύπαρξης υπογείως κινουμένων νημάτων.
« Δ ι α ί ρ ε ι κ α ι β α σ ί λ ε υ ε » , «εν τη ενώσει η
ισχύς» κι ένα σωρό αποφθέγματα, γνωμικά και
λοιπά για την ΕΝΟΤΗΤΑ, η οποία δεν είναι απλά
αθροιστική· είναι πολλαπλασιαστική, δυναμική.
Αλλά ποια ενότητα, σε τι και γιατί;
ΕΝΟΤΗΤΑ, όχι αχταρμάς, σ’ εκείνα τα ελάχιστα
που ενώνουν: στη σωτηρία της πατρίδας και του
λαού μας, ως στατικού στοιχείου του έθνους μας
– μην αποφεύγουμε να επικαλούμαστε αυτή τη
λέξη, που κάποιοι καπηλεύθηκαν και καπηλεύονται

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

κατά κόρον, γιατί είναι εκείνη που ενώνει τον λαό
και τον δυναμώνει. Εκείνη την υπόσταση που υπονομεύουν οι παγκοσμιο-ποιητές της εταιριοκρατίας, με θεωρητικό εκφραστή τον μέχρι πέρυσι
Γενικό Διευθυντή του γραφείου εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας της Κομισιόν της Ε.Ε., R.
Cooper, αλλά και του Μακναμάρα που παραδέχθηκε το λάθος των Αμερικανών να υποτιμήσουν
στο Βιετνάμ τη δύναμη της εθνικής συνείδησης
που οδήγησε στη νίκη τους Βιετναμέζους, απέναντι στην κραταιά Αμερική (ΗΠΑ). Τί έκαναν; Αντί
να σεβαστούν αυτή τη φυσική υπόσταση των λαών,
την υπονομεύουν και τη διασύρουν για να εξουδετερώσουν τη δύναμή της, παρασύροντας και τους
αριστερούς και «προοδευτικούς» όλων των βαθμίδων και αποχρώσεων. Δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να συγχέεται ο σωβινισμός ή ο ρατσισμός
με τον ενθισμό. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι το ΕΑΜ
στη γερμανική κατοχή, προέταξε το εθνικό στο
Απελευθερωτικό Μέτωπο, όπως και σ’ όλες τις συναφείς οργανώσεις. Και μη μου πει κανείς «άλλες
εποχές, άλλες καταστάσεις».
Ναι, τότε είχαμε στρατιωτική κατοχή, σε εμπόλεμη
περίοδο, που κράτησε 3,5 χρόνια. Σήμερα έχουμε
ιδιότυπη, ύπουλη κατοχή σε ειρηνική περίοδο και
γι’ αυτό πιο επικίνδυνη. Κρατάει ήδη 9 χρόνια κι
εκείνοι που την επέβαλαν αποβλέπουν στην
αέναη διάρκεια. Στην απορρόφηση του λαού μας,
μέσω της «κινητικότητας», στην «πλύση συνειδήσεως», όχι «απλά» εγκεφάλου, στην παραποίηση
και τη διαγραφή της ιστορίας μας...
Για όλα αυτά, που δεν μπορούν ν’ αναλυθούν στην
έκταση ενός άρθρου, ΟΛΕΣ οι υγιείς πολιτικές δυνάμεις, οργανώσεις και προσωπικότητες – ιδιαίτερα η πνευματική ηγεσία – αναλογιζόμενοι το
βάρος της ευθύνης τους, με περίσκεψη και υπευθυνότητα παραμερίζοντας μικρότητες, ιδιοτέλειες,
προκαταλήψεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις,
ιδεολογίες και ιδεοληψίες, «ασχέτως παρελθόντως και ασχέτως οραμάτων μέλλοντος» που έλεγε
και η διακήρυξη του ΕΑΜ, να συνέλθουν και ν’ αποφασίσουν επί τ’ αυτό:
Την ανεξαρτησία της πατρίδα μας, σεβόμενοι το
status των συνθηκών, στις γενικές τους γραμμές.
Δεν είναι καιρός ν’ ανοίγουμε μέτωπα. Μένουμε
στην Ε.Ε., φεύγουμε αμέσως από την ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ενωση) γιατί δεν είναι βέβαια, Οικονομική Ενωση, αλλά μόνον Νομισματική
υποδούλωση. Υπενθυμίζω ότι σε δημοσκόπηση του
2015, το 32% των ερωτώμενων επιθυμούσε την
έξοδο από το ευρώ και την καθιέρωση νομίσματος
ελεγχόμενου από την Ελληνική Κυέρνηση που
εκλέγεται από τον ελληνικό λαό.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ας σκεφθούμε και ας δράσουμε
ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ετοιμές οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου Μαρκοπούλου για να δεχθούν τους μαθητές!
Η έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς είναι πια κοντά μας
και ο Δήμος Μαρκοπούλου, συγκεκριμένα ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, που δεν συμμετείχε στις πρόσφατες
εκλογές ως υποψήφιος δήμαρχος εκ νέου, αλλά έχει εκλεγεί περιφερειακός σύμβουλος, για να μην αφήσει τα σχολεία ακάλυπτα, με την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής,
προχώρησε μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου σε όλες τις
αναγκαίες εργασίες επισκευής και συντήρησης των Σχολικών Μονάδων του Δήμου.
Οπως σημειώνει στο δελτίο τύπου το οποίο υπογράφει η
αρμόδια αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
& Κοινωνικής Πρόνοιας, Ζωή Δ. Γιαννάκη: «Οι εργασίες
εκτελέστηκαν με την βοήθεια των Υπαλλήλων του Γραφείου Παιδείας, k.k. Ελένη Μεθενίτη, Αντωνία Μαμούρη,
Βασιλική Χασιώτη και Ελένη Καρανικόλα, τις οποίες αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά, για τα όσα
με ζήλο προσέφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας
μας. Εργάστηκαν σκληρά και σε αντίξοες συνθήκες τα Συνεργεία του Δήμου μας, η Ομάδα Πρασίνου, οι Ελαιοχρωματιστές, οι Ηλεκτρολόγοι, οι Καθαρίστριες των Σχολείων
μας, αλλά και Ομάδες εξωτερικών Συνεργατών, όπως
υδραυλικοί, αλουμινάδες και τζαμάδες. Ορισμένες ελάχιστες εργασίες αναμένονται να ολοκληρωθούν αρχές Σεπτεμβρίου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, αξίζει στο μεγάλο συμπαραστάτη
μας σε θέματα παιδείας, κο Αθανάσιο Μαρτίνο, χάρη στου
οποίου τη χορηγία, κατασκευάστηκε μια νέα πρόσοψη και

ένα νέο Τμήμα Ένταξης για παιδιά με γνωμάτευση, στο 2ο
Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου.
Μαζί με τις καλύτερες ευχές για τη νέα Σχολική Χρονιά,
ολοκληρώνουμε την μονοετή θητεία, στο αξίωμα της Αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας, εκφράζοντας την πεποίθηση, ότι τα Σχολεία
δεν είναι ένα μέσο για τη ζωή αλλά η ίδια η ζωή, γι’ αυτό
και οι προσφερόμενες συνθήκες εκπαίδευσης πρέπει να
είναι οι καλύτερες δυνατές προς όλους και όλες».
Οι Σχολικές Μονάδες:
Α) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:
1ο – 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 1ο ΛΥΚΕΙΟ.

Β) ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ:
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ και 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Μονώσεις, κατεστραμμένα δάπεδα, βαψίματα, Ηλεκτρολογικές εργασίες, Υδραυλικές εργασίες, Κηπουροί, Απεντομώσεις και άλλα όσα ήταν αναγκαία για να λειτουργήσουν
χωρίς προβλήματα τα σχολεία.
Επιπλέον, έγινε ανανέωση σύμβασης για φύλαξη με συναγερμό και των 18 Σχολικών Μονάδων του Δήμου.
Μέσα από τα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για τα σχολεία,
του Υπουργείου Εσωτερικών, τοποθετήθηκαν τα αλεξικέραυνα στα δυο Γυμνάσια του Δήμου και υπεγράφη η σύμβαση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα σκάλας
με πλατφόρμα για μεταφορά ατόμων στο 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου.
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Θεατρικός μονόλογος HIV
Ο θεατρικός μονόλογος HIV, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις στο Expedition Metropolis (Βερολίνο, Μάιος 2019)
που κέρδισαν ελληνικό και γερμανικό κοινό, έρχεται στην
Ελλάδα για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων: 9,10, 13,
14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Faust (Αθήνα) και 11,12 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Act (Πάτρα).
Ο Θανάσης Τριαρίδης και η Έλενα Σωκράτους, μετά την
επιτυχημένη συνεργασία τους στο Lebensraum, συναντώνται ξανά στον θεατρικό μονόλογο HIV: στο έργο αυτό, μαθαίνουμε την ιστορία της Επίφανι Γκούντμαν, μίας
Νιγηριανής πόρνης που αυτοκτόνησε το 2013 στην Αθήνα,
μετά τη διαπόμπευσή της για λόγους Δημόσιας Υγείας.
Το 2012, δεκάδες οροθετικές γυναίκες, συνελήφθησαν,
υπέστησαν εξαναγκαστικούς ελέγχους για ΗΙV, προφυλακίστηκαν για κακούργημα, και τελικά διαπομπεύθηκαν, όταν
οι φωτογραφίες και τα προσωπικά τους δεδομένα δημοσιοποιήθηκαν στα ΜΜΕ.

ΕΒΔΟΜΗ

Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας
Το Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2019 συνεχίζεται και θα ανανεωθεί το πρόγραμμά του και
το Σεπτέμβριο! Ένα καλοκαίρι γεμάτη συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές
παραστάσεις, 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.

Εννέα χρόνια μετά, η ιστορία μεταφέρεται επί σκηνής μέσα
από το κείμενο του Θανάση Τριαρίδη και τη σκηνοθετική
ματιά της Έλενας Σωκράτους, θίγοντας όχι μόνο το ζήτημα
του trafficking που οδηγεί τις γυναίκες στην εξαθλίωση και
το θάνατο, αλλά και τις ευθύνες του «πολιτισμένου κόσμου». Τις ευθύνες όλων μας.
Αντί Σκηνοθετικού Σημειώματος
«Απόψε, λοιπόν, θα σας μιλήσω για την υπόθεση της Επίφανι
Γκούντμαν. Είναι η Νιγηριανή πόρνη που αυτοκτόνησε το 2013
στην Αθήνα. Δέκα μέρες πριν βγάλανε την φωτογραφία της στην
δημοσιότητα για να μας ενημερώσουν πως έχει τον ιο του AIDS...
Για λόγους Δημόσιας Υγείας... Δέκα ημέρες μετά αυτοκτόνησε στο
Κατάστημα Προσωρινής Κράτησης. Φυλακή είναι – αλλά έτσι το
λένε επίσημα: Κατάστημα.
Είχε γίνει μεγάλος σαματάς τότε. Το θυμάστε, σωστά; Το Υπουργείο είχε δώσει στη δημοσιότητα ονόματα και φωτογραφίες με τις
πόρνες που είχαν τον ιό του AIDS. Για να τις δούνε οι πελάτες τους
και να πάνε να κάνουν εξέταση. Οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα ξεσηκώθηκαν. Είπαν για διαπόμπευση. Είπαν πολλά.
Πολύς κόσμος πήρε το μέρος τους. Ανθρωπιστικές οργανώσεις,
φορείς για τα δικαιώματα των γυναικών και τέτοια. Μετά το
πράγμα έκατσε...
Όμως, το είπαμε και πριν, τώρα πια μπορούμε να μαθαίνουμε όσα
δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Πλέον όλοι έχουμε κινητά. Ό,τι και
να μας πούνε, το ψάχνουμε στο Google. Δεν δικαιούμαστε να λέμε
“αδιανόητη δυστυχία”. Οφείλουμε να την διανοηθούμε.»
Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης. Σκηνοθεσία: Έλενα Σωκράτους
Συνεργάτης σκηνοθέτης, Φωτογραφίες, Βίντεο: Οδυσσέας Ι. Κωνσταντίνου. Δραματουργία: Η ομάδα. Γραφιστικά: Πέτρος Ζάβρακας
Ερμηνεύει: Βασιλική Κυπραίου

** Η παράσταση είναι ακατάλληλη για άτομα κάτω των 15
ετών, καθώς επίσης και άτομα με καρδιακές παθήσεις ή κρίσεις πανικού.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΗΣ AΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Το Φεστιβάλ πόλης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, παρουσιάζει τις εξαιρετικές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, δίνοντας, για ακόμα μια φορά στο κοινό
του, την ευκαιρία να ταξιδέψει νοερά στον τόπο και
το χρόνο. Σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ η
είσοδος είναι ελεύθερη. Το κοινό μπορεί να προσφέρει τρόφιμα και φάρμακα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00
ΕΠΤΑΗΧΟΝ
“Με τα φτερά του Αρχαγγέλου” Μίκης Θεοδωράκης και
ποιητές
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00
MARIAN ROCK BAND

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00
ΧΑΪΝΗΔΕΣ – Κι όμΩς κινείται
Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΤΩΝΙΑΣ & ΣΑΒΒΕΡΙΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00
ORIENT EXPRESS
Βιολιστές της στέγης του κόσμου

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00
ΛΑΪΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΔΗΜΟΥ
Τραγουδήστε μαζί μας

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00
FERKET EL ANWAR
Ορχήστρα αραβικής μουσικής

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00
ΝΙΚΟΣ ΖΙΩΓΑΛΑΣ - ΜΑΝΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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Εκδηλώσεις με την Υπατία
Μονοήμερη Κρουαζιέρα
Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας "Υπατία"
προσκαλεί στην ημερήσια κρουαζιέρα που θα κάνει
στις 11-9-19 στα νησιά Ύδρα-Πόρο-Αίγινα.
Μια κρουαζιέρα με ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο,
πλούσιο φαγητό και πολύ χορό. Υπεύθυνη εκδήλωσης Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

Εκδρομή στα Λουτρά Σμόκοβου
Eπίσης οργανώνει εκδρομή στα Λουτρά Σμοκόβου
στις 17 με 19-9-19. Εκτός από ένα αξέχαστο οδοιπορικό στην καρδιά των βουνών, θα έχουμε τη χαρά να
επισκεφθούμε το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
Αγράφων, το Εκκλησιαστικό Μουσείο Βυζαντινής και
Μεταβυζαντινής Εποχής και την Ιστορική Μονή της
Ρεντίνας. Υπεύθυνη εκδήλωσης Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

Συναυλία με τον Μάριο Φραγκούλη
H “Yπατια” προσκαλεί σε μια καλοκαιρινή συναυλία
γεμάτο ρυθμό και μελωδία στο Ηρώδειο στις 31-8-19
με τον Μάριο Φραγκούλη σε ρυθμούς jazz και swing.
Υπεύθυνη Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059.

Εκδρομή στη Ζάκυνθο
Η "Υπατία" προσκαλεί σε ένα όμορφο ταξίδι στις 23
με 26 Σεπτεμβρίου στην μαγευτική Ζάκυνθο. Υπεύθυνη εκδήλωσης Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

K.Π.Ιδρυμα Στ. Νιάρχος
Ξεναγήσεις
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. Μπορείτε να τις απολαύσετε στις 28/08-29/08 31/08, ώρες 10.00, 12.00, 16.30,
18.00, 30/08 ώρες 10.00, 12.00

Χορογραφημένα Σιντριβάνια
Ένα σύμπλεγμα από 59 κατακόρυφους πίδακες, οι οποίοι
συμβαδίζουν με την αρχιτεκτονική του κτιριακού συγκροτήματος που σχεδίασε το Renzo Piano Building Workshop,
σε συνδυασμό με 10 περιστρεφόμενα σιντριβάνια, έχουν
αναπτυχθεί στο Κανάλι κατά μήκος της Αγοράς, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό αξιοθέατο τόσο κατά τη
διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας.
Καθημερινές: 11.00, 12.00, 13.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00
Σαββατοκύριακα: 11.00, 12.00, 13.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, Τηλ: 216 8091000

«Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου
στο Ζάππειο
Η «Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου στο
Ζάππειο σε σκηνοθεσία Δ. Αβδελιώδη
Στον ομότιτλο ρόλο η Βερόνικα Αργέντζη – Στις 4 Σεπτεμβρίου με
ελεύθερη είσοδο!
Ο Δήμος Αβδελιώδης σκηνοθετεί
για πρώτη φορά Γιάννη Ρίτσο, με
την Βερόνικα Αργέντζη να ερμηνεύει το ρόλο της Ελένης, στο ομώνυμο έργο του μεγάλου ποιητή.
Η «Ελένη», ένας από τους πιο συγκλονιστικούς γυναικείους μονολόγους, έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο
του 2017 στο θέατρο Αυλαία της
Θεσσαλονίκης και από τότε συνεχίζει το πολύ επιτυχημένο, ονειρικό
ταξίδι της σ’ επιλεγμένες στάσεις
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Από τις πιο πρόσφατες, το
Ντίσελντορφ όπου έτυχε μεγάλης
αποδοχής, με την Deutsche Welle να
πραγματοποιεί εκτενές ρεπορτάζ,
κάνοντας λόγο για την «εύγλωττη
απλότητα» με την οποία ερμηνεύει
η Βερόνικα Αργέντζη, καθώς και το
ιστορικό Μπάγκειον, στο πλαίσιο μεγάλου αφιερώματος στο έργο του
Δήμου Αβδελιώδη.
Το επόμενο διάστημα, έπειτα από πρόσκληση, θα βρεθεί σε πανεπιστήμια και

θέατρα του Βερολίνου, της Λειψίας
και άλλων πόλεων της Γερμανίας, ενώ
τον Φεβρουάριο του 2020 θα παιχτεί
στη Νίκαια της Γαλλίας. Πριν όμως, θα
φιλοξενηθεί για ένα βράδυ στο Ζάπ-

Μέσα από έναν γκρεμοτσακισμένο,
γερασμένο κόσμο κωμικοτραγικών εικόνων και ματαιωμένων ονείρων, στον
απόηχο ενός ολέθριου εμφύλιου, αναδύεται το φάσμα της «Ελένης», ολοζώντανο, για να μας αποκαλύψει η
ίδια μέσα από ένα νοητό καθρέπτη
που βλέπουμε εμάς τους ίδιους, όλες
τις αντιφατικές ανθρώπινες συμπεριφορές και πράξεις, που επέλεξαν οι
Άνθρωποι διαχρονικά για να την κερδίσουν είτε σαν σύμβολο της ελευθερίας, είτε σαν σύμβολο της αιώνιας
θεϊκής ομορφιάς.
Ο Ρίτσος με την ιδιοφυή αυτή ελεγεία
επιλέγει να μιλήσει ποιητικά, αλλά και
ρεαλιστικά, για μια ριζική αλλαγή πορείας του ανθρώπου και την αναζήτηση
μιας
νέας
συνειδητής
ταυτότητας, που αναγνωρίζει τη ζωή
και την ύπαρξη σαν ένα ανεπανάληπτο
θαύμα.

πειο, στις 4 Σεπτεμβρίου.

Ἴσως ἐκεῖ ποὺ κάποιος ἀντιστέκεται
χωρὶς ἐλπίδα, ἴσως ἐκεῖ νὰ ἀρχίζει ἡ
ἀνθρώπινη ἱστορία, ποῦ λέμε, κ΄ ἡ
ὀμορφιὰ τοῦ ἀνθρώπου …
Σημείωμα Σκηνοθέτη:
Ο Γιάννης Ρίτσος, γράφοντας την
«Ελένη», καταθέτει ένα επίκαιρο ποιητικό έργο εθνικής αυτογνωσίας, αναζητώντας την ελευθερία και τη
λύτρωση απ’ τα δεσμά μιας κατεστη-

Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019
Συνεχίζει τις εκδηλώσεις, το Φεστιβάλ Ρεματιάς
2019 – στο Δήμο Χαλανδρίου, με ελεύθερη είσοδο.
Κάνουν πρόσκληση για προσφορά τροφίμων.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ώρα έναρξης παραστάσεων τον Αύγουστο 8:30 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 24: Συναυλία από τον σύλλογο Νέοι Ορίζοντες Ελλήνων Ρομά
ΔΕΥΤΕΡΑ 26: Μουσική παράσταση από το μουσικό
σύνολο A Companhia Artistica. Μελοποιημένη ποίηση
του Κ. Παλαμά
ΤΡΙΤΗ 27: Οπερέτα Πρώτη αγάπη (στα ελληνικά) του
Νίκου Χατζηαποστόλου. Από την Εθνική Λυρική
Σκηνή
ΤΕΤΑΡΤΗ 28: Συναυλία κουβανέζικης μουσικής με το
συγκρότημα Loca Latina
Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς
Πεζόδρομος Προφήτου Ηλία
Τηλέφωνο: 2106897459

μένης σκέψης, ριζωμένης βαθιά στο
παρελθόν, που δεν μας επιτρέπει να
δούμε και να ζούμε το ιερό «τώρα».

Εργο: «Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου
Διδασκαλία Ερμηνείας, Σκηνική όψη,
Σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης
Ερμηνεύει: Βερόνικα Αργέντζη
Φωνή Αφηγητή: Δήμος Αβδελιώδης
Ένδυμα, μακέτες: Αριστ. Πατσόγλου
Βοηθ. Σκηνοθέτη: Κατ. Βοσκοπούλου
Trailers: Φοίβος Αβδελιώδης
Φωτογραφίες: Μαρούσα Μαραβέλια
Ζάππειο Μέγαρο, Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στις 21.00
Διάρκεια: 60’
Είσοδος: Ελεύθερη

Μικρασιάτικο Φεστιβάλ
στη Βούλα
Ο Δήμος ΒΒΒ και ο ΟΑΠΠΑ οργανώνουν το “Μικρασιατικό Φεστιβά” που έγινε πλέον θεσμός, για το
διήμερο 13 και 14
Σεπτεμβρίου
στην
κεντρική
πλατεία της Βούλας.
Το Σάββατο 13
Σεπτεμβρίου,
από ώρα 20:30
έως 23:00 προβάλλεται το ιστορικόQ “Ημέρα μνήμης. Ιστορικό θεατρικό & μουσικοχορευτικό αφιέρωμα”.
Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, ώρα 11 μ.μ. “Συναυλία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Γιάννη
Κότσιρα”.
Η Είσοδος και τις δύο ημέρες είναι ελεύθερη.
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Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος

ΕΒΔΟΜΗ

Ορκωμοσίες και διημερεσίες στους Δήμους

Στo Γέρακα
Η ετήσια θρησκευτική πανήγυρη του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Πολιούχου της πόλης του Γέρακα, θα πραγματοποιηθεί στον ομώνυμο Καθεδρικό Ιερό Ναό.
Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019
19:00: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας
και Θείου κηρύγματος.
20:30΄ Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Τιμίου Προδρόμου συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Παλλήνης.
Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019
07:00΄ Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ μετά Αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.
19:00΄ Εσπερινός μετά Ιεράς παρακλήσεως του Αγίου
Ιωάννου Προδρόμου.

Λήγει 31 Αυγούστου η θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής,
όλων των Δήμων της χώρας και την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνουν οι νέοι δήμαρχοι και οι εκ νέου ψηφισθέντες.
Όλοι οι εκλεγμένοι δήμαρχοι και δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι καθώς και οι επιλαχόντες ορκίζονται - μέσα στο Σαββατοκύριακο - με προγραμματισμένες ορκωμοσίες, άλλες τυπικά
και άλλες πανηγυρικά!
Την 1η Σεπτεμβρίου (Κυριακή πρωί συνήθως) γίνονται οι διημερεσίες. Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός
εκάστου Δήμου, για να εκλεγούν οι δύο βασικές Επιτροπές: Οικονομική και Ποιότητα ζωής.

Στη Βούλα
28.8.2019: (19:30) Μέγας Εσπερινός Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου
στην κεντρική πλατεία της Βούλας, επί τη αποτομή της
κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου.
29.8.19, Θεία Λειτουργία.
29.8.19, ώρα 19.00 Μεθέορτος Εσπερινός και Παράκληση.
Βέβαια το διήμερο αυτό γίνεται και το πανηγύρι, που παλαιότερα είχε μεγάλη αίγλη. Σήμερα σιγά - σιγά εκφυλίζεται...

"Λήψη έκτακτων
μέτρων πρόληψης
λόγω πολύ υψηλού
κινδύνου πυρκαγιάς"
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού & Νοτιοανατολικής Αττικής (ΦΟΔΕΠΑΣΜΥΝΑ) ενημερώνει ότι το Σάββατο
24/08/2019, θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή των αποφάσεων του/της καθ’ ύλην αρμόδιου/ας Αντιπεριφερειάρχη, Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε) Ανατολικής Αττικής, Νοτίου, Βορείου &
Κεντρικού Τομέα Αθηνών αντίστοιχα, σύμφωνα με
τις οποίες, στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου
πυρκαγιάς, βαθμού επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος), εφαρμόζεται το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και
παραμονής εκδρομέων εντός του πευκοδάσους και
της παραλίας του Εθνικού Πάρκου Σχινά- Μαραθώνα, του Εθνικού Δρυμού Σουνίου και του ορεινού
όγκου του Υμηττού.
Η απαγόρευση αφορά στην ημέρα πρόβλεψης και
έχει ισχύ από την 7η πρωϊνή ταύτης έως την 7η
πρωϊνή της επομένης.
Παρακαλείται το κοινό όπως συμμορφωθεί προς τις
υποδείξεις των αρμοδίων αρχών που θα περιπολούν
στις ανωτέρω προστατευόμενες από το Δίκτυο
Natura 2000 περιοχές και στις οποίες θα απαγορεύεται η πρόσβαση και η διέλευση οχημάτων και
πεζών.

ΟΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ
Στο Δήμο Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης
Στην τελετή ορκωμοσίας καλεί ο
δήμαρχος του Δήμου ΒΒΒ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος
επανεξελέγη για δεύτερη τετραετία.
Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 30 Αυγούστου
στις 7.30 μ.μ. στον περιβάλλοντα
χώρο του Δημαρχείου στη Βούλα
(Λεωφ. Καραμανλή 18).

Στο Δήμο Κρωπίας
Στην ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής καλεί ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης, ο οποίος
επανεξελέγη για τρίτη τετραετία
με ένα μεγάλο ποσοστό. Και οι
σύμβουλοί του στο μεγαλύτερο
μέρος είναι οι ίδιοι.
Ετσι, ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν.
Κιούσης προσκαλεί στη δημόσια
ορκωμοσία της νέας δημοτικής
αρχής, περιόδου 2019-2023 στο
αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας (Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου
47),την Τετάρτη 28 Αυγούστου και
ώρα 20:30.
Στη δημόσια συνεδρίαση θα παραστεί ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος.

Στο Δήμο Διονύσου
Ο νέος Δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης, προσκαλεί

στην Τελετή Ορκωμοσίας, που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31
Αυγούστου και ώρα 8μ.μ. στο Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρου
του Αγίου Στεφάνου. Την ορκωμοσία θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Αμαρουσίου, Κηφισίας και Ωρωπού κ.κ.Κύριλλος.

Στο Δήμο Σαρωνικού
Την Τρίτη 27 Αυγούστου και
ώρα 7 μ.μ., θα γίνει η ορκωμοσία
της νέας Δημοτικής Αρχής, με τον
“παλιό” δήμαρχο που επανήλθε
Πέτρο Φιλίππου, στο Δημοτικό
κατάστημα Σαρωνικού, Αθηνών
και Ρήγα Φεραίου Καλύβια.
Στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος
Ίδιος παραμένει ο δήμαρχος και
στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος,
αφού επανεξελέγη ο Δημήτριος
Σπ. Μάρκου, και καλεί στην τελετή
της ορκωμοσίας την Τρίτη 27 Αυγούστουο και ώρα 12.30 στην αίθουσα
εκδηλώσεων
του
Γυμνασίου Σπάτων (οδόςΜυκηναϊκών Τάφων, Σπάτα).

Στο Δήμο Λαυρεωτικής Στο Δήμο Γλυφάδας
Και στο Δήμο Λαυρεωτικής δεν
υπήρξαν εκπλήξεις. Επανεξελέγη
ο νυν δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς και προσκαλεί στην δημόσια
συνεδρίαση για την ορκωμοσία
της νέας Δημοτικής αρχής για την
περίοδο (1.9.19 - 31.12.2023), στο
θέατρο Ρεμίζας Λαυρίου, στις 27
Αυγούστου, ημέρα Τρίτη, 8 μ.μ.

Στο Δήμο Μαρκοπούλου
Tο Σάββατο 31-08-2019 και ώρα
11.00 π.μ. γίνεται η ορκωμοσία
των μελών του νέου Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου, με δήμαρχο τον Κώστα
Αλλαγιάννη, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Μαρκοπούλου (2ος όροφος,
αίθουσα «Ιατρού Μαρίας Γιάννη –
Πίντζου»).

H ορκωμοσία των μελών του νέου
Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας
- όπως αυτό προέκυψε από τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις του αρ. 52 του Ν.
3852/2010 όπως ισχύει, στο Δημαρχείο Γλυφάδας (Άλσους 15)
την Παρασκευή 30 Αυγούστου
2019 και ώρα 7.30 μ.μ.
Εκ νέου δήμαρχος, για 2η τετραετία, εξελέγη ο Γεώργιος Παπανικολάου.
Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή
των μελών του Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1
Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 12.30 μ.μ

Στο Δήμο Παλλήνης Στο Δήμο
Αγίου Δημητρίου
Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης
(Ιθάκης 12, Γέρακας) θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των εκλεγμένων δημοτικών και κοινοτικών
συμβούλων (και επιλαχόντων), την
Πέμπτη 29/08/2019,
και ώρα
12:00. Δήμαρχος και πάλι ο Αθαν.
Ζούτσος.

Η Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου,
προσκαλεί στην τελετή ορκωμοσίας στσο Δημοτικό Θέατρο
“Μελίνα Μερκούρη”, την Παρασκευή 30 Αυγούστου, 7.30 μ.μ.
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Nερό από γεωτρήσεις για
άρδευση καλλιεργειών
στην Κερατέα

Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο
του Δήμου Μαρκοπούλου

Την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της
Δημοτικής Επιχείρησης ‘Υδρευσης, Αποχέτευσης
και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)
Κωστάλα Αντώνη, τον πρόεδρο Λεβαντή Δημήτρη
και μέλη του Συνεταιρισμού Κερατέας και τον μελετητή Ρουκωτά Γρηγόρη.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η εκπόνηση και η υποβολή πρότασης από το Δήμο Λαυρεωτικής σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ η οποία αφορά την αξιοποίηση
του νερού από τις γεωτρήσεις του Δήμου που υπάρχουν στις θέσεις Αμάχαιρη και Όλυμπος στην Κερατεά για την άρδευση καλλιεργειών στην ευρύτερη
περιοχή έκτασης 500 στρεμμάτων. Επίσης, συζητήθηκε η σύνταξη μελέτης για την επανάχρηση νερού
από τον βιολογικό της Κερατέας για την άρδευση
1000 στρεμμάτων της όμορης περιοχής, που έχει
ήδη χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του έργου με το
ποσό των 3.500.000€.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: ‘’Είναι μια
πολύ σημαντική παρέμβαση για την ανάπτυξη του
πρωτογενούς τομέα του Δήμου μας, συγκεκριμένα
της γεωργίας και θα βοηθήσει πάρα πολύ τους
αγρότες μας στο έργο τους’’.

Πάνω από 40 τετ. χλμ. Οδοστρώματος, αποκαθιστά ο Δήμος!

“Ο Πολιτισμός ως γέφυρα
επικοινωνίας και συνεργασίας
σε μια Ενωμένη Ευρώπη”

O Δήμος Λαυρεωτικής
στο Αλέξινατς
Το Φεβρουάριο του 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Europe for Citizens 2014 –
2020” προκειμένου να επιδοτηθεί για τις δράσεις
που θα πραγματοποιήσει με την αδελφοποιημένη
πόλη του Αλέξινατς στα τέλη Σεπτεμβρίου 2019.
Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο
πλαίσιο του έργου “Ο Πολιτισμός ως γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας σε μια Ενωμένη Ευρώπη” έχουν στόχο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
για την πολιτιστική συνεργασία μεταξύ αδελφοποιημένων πόλεων μέσα από την ανάδειξη υφιστάμενων πρακτικών αλλά και νέες μορφές συνεργασίας.
Η αποστολή του Δήμου Λαυρεωτικής απαριθμεί 56
άτομα τα οποία θα είναι από τη Δημοτική Φιλαρμονική Λαυρίου και το Λύκειο Ελληνίδων Κερατέας
που θα συμμετάσχουν στη συναυλία και τη μουσικοχορευτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθούν
στην πόλη του Αλέξινατς στο πλαίσιο της πολιτιστικής συνεργασίας των δύο πόλεων.

Περισσότερα από σαράντα τετραγωνικά χιλιόμετρα Οδοστρώματος αποκαθιστά ο
Δήμος Μαρκοπούλου, ένα μεγάλο μέρος του οδικού Δικτύου
της Πόλης, που έχρηζε άμεσης
αποκατάστασης, λόγω των εργασιών, του δικτύου Αποχέτευσης!
Οι εργασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς.
Οι πρώτοι οδοί που ασφαλτοστρώθηκαν είναι οι: Παπαβασιλείου, Π. Παπασιδέρη και
Ρεμπούσκου.
Οταν ολοκληρωθεί το έργο θα
έχουν καλυφθεί όλες οι λακκούβες στους δρόμους, οι
οποίες προέκυψαν μετά την εγκατάσταση της Αποχέτευσης.
Αντίστοιχο Έργο αποκατάστασης φθαρμένων Οδοστρωμά-

των, θα ακολουθήσει το Φθινό-

πωρο και στο Πόρτο Ράφτη!

Eφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών
στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος ΒΒΒ, με δελτίο
Τύπου, προχωρεί στην έκτη από τις 8 συνολικά
προγραμματισμένες για το 2019 εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών από Παρασκευή 23
Αυγούστου μέσω της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
του Δήμου.
Οι εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένες θέσεις που υπάρχουν στάσιμα νερά και συγκεκριμένα:
Α. Δημοτική Ενότητα Βάρης
1 Ρέμα Βάρης (υπόγειος αγωγός όμβριων υδάτων) Λ.
Αθηνών - Σουνίου
2 Γέφυρα γηπέδου (στάσιμα νερά) Λ. Αθηνών - Σουνίου
3 Φρεάτια όμβριων και ακαθάρτων υδάτων
4 Παραλία Βάρης (καλαμιές) Έμπροσθεν Varkiza Resort
5 Συντριβάνι Πλατείας Περσάκη Βάκχου
6 Δεξαμενή ( πλησίον Ribas)
Λ. Αθηνών - Σουνίου
7 Συντριβάνι Πλατείας Φιλικής Εταιρίας
Αθ. Διάκου
8 Συντριβάνι Πλ. Ζησιμοπούλου Ζησιμοπούλου

Β. Δημοτική Ενότητα Βούλας
1 Β' πλαζ Βούλας (παλαιό κανάλι) Λ. Κ. Καραμανλή
2 Λίμνη νησίδας παραλιακής Λ. Ποσειδώνος (ύψος ΠΙΚΠΑ)
3 Κανάλι όμβριων παραλίας στο Δημαρχείο Βούλας
4 Κανάλι όμβριων ελεύθερης παραλίας Έναντι Ασκληπιείου
5 Φρεάτια όμβριων και ακαθάρτων υδάτων
6 Συντριβάνι Πλατείας Ιμίων, Β. Παύλου
Γ. Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης
1 Δεξαμενή λυμάτων, Περιοχή Καβουρίου-καντίνες
2 Φρεάτια όμβριων και ακαθάρτων υδάτων
3 Συντριβάνι Δημαρχείο Βουλιαγμένης
4 Συντριβάνι Πλατείας Λιναρδάκη Απόλλωνος & Λητούς
5 Καταρράκτης Πάρκου Πανδώρας & Υακίνθου
6 Καταρράκτης Αθηνών & Καβουρίου
7 Συντριβάνι Πλατείας Υγείας, Δήμητρας & Θησέως
8 Συντριβάνι πιθάρια στη Λεωφόρο Αθηνάς
9 Συντριβάνι Ακτής Κατασκήνωσης, Ακτής & Θέτιδος
10 Συντριβάνι Νηρηΐδες Οδός Φρίξου
11 Συντριβάνι πιθάρια
Οδός Λητούς
12 Συντριβάνι Αγίου Παντελεήμονα
13 Συντριβάνι Αρμονίας & Απόλλωνος
14 Συντριβάνι Λίμνης Βουλιαγμένης
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Ο κατά Ησιόδου
μύθος του Προμηθέα
Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσομε στην
αρχαία Επίδαυρο την Αισχύλεια τραγωδία του “Προμηθέα
δεσμώτη”. Μ’ αυτή την αφορμή εγράφησαν τα δύο επόμενα
άρθρα. Την επίσκεψη με επιτυχία είχε οργανώσει ο όντως
δραστήριος σύλλογος της Βούλας “Υπατία”. Για την παρουσίαση της εν λόγω παράστασης, επέλεξα τη σιωπή που
λέει πολλά.
Το δράμα της τιμωρίας του Προμηθέα πρώτος το διηγήθηκε
στη “Θεογονία” του ο Ησίοδος, με σκοπό να δείξει πως όσο
και να έχεις δίκιο, τελικά ο θεός θα περάσει το δικό του,
καταδικάζοντας ακόμα και τη γνώση στη στέρηση.
Αργότερα επάνω στον ίδιο του μύθου, η πένα του Αισχύλου έχτισε την ομώνυμη τραγωδία του, έδωσε ώθηση σε
εννοιολογική στροφή καταδικάζοντας και πάλι τη βία, που
πηγάζει από την εξουσία κυρίως όταν αυτή πολυκαθήσει
και συνάμα εκφυλίζεται.
Σήμερα όμως θα απασχοληθούμε με τον σχετικό από τον
Ησίοδο “Προμηθέα”.
Ο Προμηθέας ήταν γιος του Ιαπετού και της Κλυμένης. Ο
Ιαπετός, ο πατέρας του, ανήκε στους Τιτάνες και μάλιστα
χρονολογικά σε μια μυθική εποχή αναγόμενη πιο μπροστά
από την επικράτηση της κυριαρχίας του Δία. Η μητέρα του
πάλι η Κλυμένη, ήταν κόρη του κορυφαίου Τιτάνα του
Ωκεανού, εξ ού και ο Προμηθέας δικαιούται και καρπούται
να είναι Τιτάνας.
Γενεαλογικά οι Τιτάνες ήσαν παιδιά του αρχέγονου ζευγαριού, που άκουγε στα ονόματα Ουρανός και Γη. Σαν παιδιά,
οι Τιτάνες αντιδρούσαν αλλά με ασέβεια στον πατέρα
τους, και αυτός τα τιμώρησε και τα έριξε στα βάθη της γης,
στα Τάρταρα. Τα Τάρταρα όπως ελέγετο, ήταν χωμένα
βαθιά, κάτω από τα θεμέλια της γης και τόσο σε απόσταση
βαθιά, όσο η γη από τον ουρανό. Και εκεί στα κατασκότεινα
Τάρταρα, για αιώνες ισόβια ζούσαν φυλακισμένα.
Στην εξέλιξη τώρα, τον Ουρανό με τη βοήθεια της Γης, τον
εκτόπισε από την εξουσία ο γιος του ο Κρόνος, ακρωτηριάζοντας μάλιστα τα γεννητικά του όργανα σε στιγμή της
πράξης γενετήσιου οργασμού... Τα ακρωτηριασμένα “αιδοία”, τα σεβαστά δηλαδή όργανα του πατέρα του, ο γιός
Κρόνος τα πέταξε στη θάλασσα. Αυτά καθώς ήταν καυτά
και φουντωμένα από τη ζέση της γενετήσιας έκστασης,
έπεσαν παφλάζοντας, άφρισαν το κύμα, και σε συνέχιση
της εκτόνωσης, απελευθέρωσαν σπέρμα στο νερό. Από
αυτό μάλιστα λέγεται πως γεννήθηκε και η Αφροδίτη. Ο
Κρόνος μετά την ανόσια πράξη του, ικανοποιημένος άρπαξε την εξουσία, τότε όμως εισέπραξε και τη φοβερή πατρική κατάρα: “Να το βρεις από τα παιδιά σου και αυτά από
τα δικά τους”.
Η πατρική αυτή κατάρα για τις επερχόμενες γενιές, δεν
είχε σταματημό. Και συνεχίστηκε μέχρις ότου σε μια τρίτη
γενιά, η εξουσία και πάλι με τον καθιερωμένο δόλο,
έφτασε στα χέρια του Δία. Θυμήθηκε τότε ο Δίας και τους
συγγενείς τους Τιτάνες, τους προγονικά φυλακισμένους
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στα Τάρταρα και υστερόβουλα για να φανεί και καλός, τους
απελευθέρωσε. Αυτοί όμως δεν του φέρθηκαν όπως
έπρεπε. Από την αρχή αμφισβήτησαν την εξουσία του και
ξεσηκώθηκαν εναντίον του με επανάσταση. Στη σκληρή
αυτή μάχη ο Δίας κατάφερε και βγήκε νικητής, όταν μάλιστα και οι δυο από τους Τιτάνες, ο Ωκεανός και ο Προμηθέας αποστάτησαν από τους άλλους και συμμάχησαν μαζί
του.
Ο Προμηθέας έκτοτε είχε την εύνοια του Δία. Ο Δίας εκτιμούσε τη σκέψη του και θαύμαζε τη μεγάλη του ευφυΐα,
τον ενοχλούσε όμως όταν με τις πράξεις του αυτός δεν
έπαυε να συμπαραστέκεται στα προβλήματα των ανθρώπων και να αμφισβητεί στις αποφάσεις του, έτσι αγνοώντας τα θεϊκά συμφέροντά του. Αλλά και τον τρόμαζε το
έμφυτο χάρισμά τού Προμηθέα, να μπορεί να προλέγει και
να γνωρίζει τα μελλούμενα. Άλλωστε εξ ού και το συμβολικό όνομα “Προμηθέας”, που άκουγε, και που ετυμολογικά
ανάγεται στο προ-μανθάνω.
Κατά τον μύθο του Ησίοδου εκείνη την εποχή, θεοί και θνητοί ζούσαν όλοι μαζί εν αρμονία σε κοινό συμπόσιο τραπέζης και κλίνης και σε αμοιβαία των πάντων μοιρασιά.
Μερικές φορές όμως φιλονικούσαν μεταξύ τους καθώς
μπέρδευαν τις εξουσίες και τις φιλοδοξίες τους.
Για να τελειώνει λοιπόν αυτή η ιστορία, ο πρώτος των θεών
Δίας μάζεψε όλους θεούς και θνητούς στην Μηκώνη, σημερινή Συκεώνα της Κορινθίας για να χωρίσουν δικαιώματα
και ιεραρχίες.

Κανείς τους δεν επιζητούσε τη βία και τον μεταξύ τους πόλεμο. Η εποχή των τιτανομαχιών ανεπιστρεπτί είχε παρέλθει. Ολύμπιοι και θνητοί με σύνεση και ηρεμία ήθελαν την
επίλυση και διαχωρισμό των εξουσιών και το ποιός επιτέλους θα έχει το επάνω χέρι του προβλήματος.
Και το έργο της απόφασης το ανέθεσαν στον Προμηθέα.
Ο Προμηθέας από τη μια μεριά είχε κερδίσει την φιλία και
εκτίμηση του Δία, αλλά ενίοτε και πάντοτε εκ των έσω
έδειχνε να αμφισβητεί την ακεραιότητα της θεϊκής εξουσίας και γενικά με τις πράξεις του είχε καταφέρει να αποσπάσει και την αγάπη των ανθρώπων. Ήταν λοιπόν κατά
κάποιο τρόπο και από τις δυό μεριές αποδεκτός για την διαιτησία αυτή.
Ο Προμηθέας η λύση που θα πρότεινε δεν έπρεπε να εξελιχθεί σε βία, μα ούτε και σε συναίνεση.
Και επέλεξε μια ιδιόμορφη και ιδιότυπη τρόπον τινά μονομαχία μεταξύ αυτού και του Δία, κάτι σαν αυτό που σήμερα
θα λέγαμε παίξιμο σε κορώνα ή γράμματα.
Βέβαια δε και από σεβασμό το δικαίωμα της πρώτης κίνησης επιλογής στο “ζάρι” θα δινόταν στον Ολύμπιο. Παίρνει
λοιπόν ο Προμηθέας ένα βόδι, το σφάζει και το προετοιμάζει για θυσία. Μοιράζει και τυλίγει τα τεμαχισμένα μέρη
του σε δυό πακέτα. Κρύβουν δε τα πακέτα το περιεχόμενό
τους σε ξεχωριστό περιτύλιγμα. Το καλύτερο σε περιεχόμενο πακέτο θα έδειχνε τον νικητή.
Και αυτό που θα επέλεγε και μάλιστα πρώτος ο Δίας θα
ήταν για τους θεούς. Το άλλο για τους θνητούς.
Η πρόκληση στο στήσιμο της εξαπάτησης ήταν φανερό: Το
χέρι του Δία δεν θα αντέξει και θα διαλέξει το λιπαρό.
Ο Δίας αμέσως κατάλαβε το τέχνασμα της παραπλάνησης,

Ήθελε όμως επιτέλους να τελειώνει με τον Προμηθέα και
η αφορμή που του έδινε τον βόλευε. Άλλωστε η εξουσία
αναζητά πάντοτε αυτήν την αφορμή για να βιάσει. Και αν
δεν της την δίνουν, τη δημιουργεί μοναχή της. Άπλωσε λοιπόν το χέρι του ο Δίας και επέλεξε αυτό που προκαλούσε
σε περιτύλιγμα, σαν να μην έβλεπε την εξαπάτηση. Και
τότε ήχησαν ζητωκραυγές θριάμβου από την αντίπαλη
μεριά.
Ο Δίας εκείνη τη στιγμή άκουσε μα δεν αντέδρασε. Απλά
σιώπησε χολερικά.
Σε δεύτερο πλην σύντομο χρόνο, με ηρεμία παρεμβαίνει
και δυναμιτίζει τη νίκη του Προμηθέα δείχνοντας τη θεϊκή
δύναμή του. Αποσύρει το δικαίωμα της χρήσης της φωτιάς
ως εργαλείου από τον άνθρωπο , και αποφασίζει ως εκ
τούτου γενικά το θάψιμο της γενικής γνώσης για αυτόν .
Ο Προμηθέας αντιδρά. Στέκεται στο πλευρό του ανθρώπου, κλέβει τη φωτιά από το πάνθεο των Ολυμπίων, την
κρύβει μέσα σε βλαστό του άνηθου και τη δίνει στους ανθρώπους.
Ο Δίας τώρα θυμώνει ακόμα περισσότερο. Αφαιρεί την
ιδιότητα της κλεμμένης φωτιάς της Ουράνιας να μη σβήνει
ποτέ και στα χέρια του ανθρώπου την προμηθεϊκή τώρα
φωτιά την καταδικάζει στην εφημερότητα της ύπαρξής της.
Να τρεμοσβήνει με αστάθεια και να απαιτεί μια συνεχή συντήρηση.
Προχωρεί όμως ακόμα περισσότερο. Τα δημητριακά και
τους σπόρους που βλάσταιναν αυτόβουλα από την γη, και
έδιναν χωρίς κόπο θνητού τους καρπούς τους, τώρα οι άνθρωποι για να έχουν και να νέμονται καρπούς θα πρέπει με
κόπο να οργώσουν, να καλλιεργήσουν και με αγωνία να
φροντίσουν...
Και ο Δίας αδυσώπητος πλέον δεν σταματά εδώ.
Πρώτα και οι άνθρωποι γεννιόνταν από θεού άνετα από
τη γη και χωρίς τη μεσολάβηση της γυναίκας. Τώρα με διαταγή του Δία φτιάχνεται η πρώτη για το είδος της γυναίκα
= δόλωμα, η Πανδώρα. Σ’ αυτή τώρα θα πρέπει ο άνδρας
να εναποθέσει το σπέρμα του αν θέλει τη διαιώνιση του
είδους του. Σκόπιμα η Πανδώρα και για τη δυστυχία του
ανθρώπου, απ΄ έξω είναι όμορφη και ελκυστική, στο βάθος
της όμως ψυχή, ανάλγητη, βρώμικη, άπληστη, ψεύτρα, καταστροφική αλλά και απαραίτητη για το γεννοβόλημα.
Την Πανδώρα στολισμένη τη στέλνει δώρο στον Επιμηθέα
αδελφό του Προμηθέα, όχι διακριτής νοημοσύνης. Η Πανδώρα μαζί της του φέρνει δώρο και ένα κουτί. Πρώτα οι άνθρωποι ζούσαν ευτυχισμένοι δίχως να γνωρίζουν
συμφορές αρρώστιες και γηρατειά. Ο Επιμηθέας εντυπωσιάζεται, την κάνει γυναίκα του, ανοίγουν το δώρο που είχε
μέσα του όμως κρυμμένα όλα τα κακά του κόσμου που ξεχύνονται και φέρνουν τη δυστυχία στους θνητούς.
Και τον Προμηθέα, ο Δίας με τους μπράβους του και με την
σύμπραξη του άβουλου Ηφαίστου, καρφώνει με αλυσίδες
σε βράχο του Καυκάσου. Και εκεί με θεϊκή προσταγή ολημερίς ένας αετός του κατατρώγει το συκώτι. Και τη νύχτα
το συκώτι του αναπλάθεται για το αυριανό καταφάγωμα,
για το καθημερινό μαρτύριο.
Και αυτό μέχρις ότου μετά παρέλευση αιώνων, ο Δίας αλλάξει γνώμη και αφήσει τον Ηρακλή να του δώσει τη λευτεριά του.
Ηθικόν του μύθου δίδαγμα: «δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάμε
τη δύναμη των θεών.»
Στον δρόμο μας άλλωστε το μάθαμε και αργότερα: «σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν» μάς λέγανε στα σχολειά μας,
καθώς έστηναν σε αιώρηση τον συνειδησιακό ευνουχισμό
μας για κάθε ελεύθερη αντίδραση.
Στο επόμενο, ο Αισχύλειος Προμηθέας, σε βαθύτερη φιλοσοφική θεώρηση.
Βοηθήματα
1) ‘’Προμηθέας δεσμώτης’’ Εκδ. Γεωργιάδης
2) Jean –Pierre Vernan Entre mythe et politique
3) G. Steiner The Death of tragedy
4) Albin Lesky Η Τραγική ποίηση των Ελλήνων Εκδ ΜΙΕΤ 2010
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Ράβε – ξήλωνε
Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί κάθε φορά που αλλάζει μία κυβέρνηση, αρχίζει και ξηλώνει ό,τι έφτιαξε η προηγούμενη, και μάλιστα όχι σε τομείς που η ίδια διαφωνούσε
(παράδειγμα το θέμα της Μακεδονίας) αλλά σε απλά

πράγματα. Είναι δυνατόν κάθε τέσσερα χρόνια να φέρνεις τα πάνω - κάτω στην κρατική μηχανή; Και πώς να
πάει μπροστά, έτσι, ο τόπος;
Ποιος ιδιώτης θα αναλάβει πρωτοβουλία να δημιουργήσει κάτι όταν γνωρίζει ότι την επόμενη ημέρα, πιθανόν,
να έχει αλλάξει ο νόμος και να βρεθεί μετέωρος και με
υποθηκευμένα τα χρήματά του.
Δυστυχώς είναι πολλά τα παραδείγματα, που μπορούμε
να παραθέσουμε. Και δεν ισχύει μόνο στην κεντρική διοίκηση, αλλά και στους Δήμους. Μόλις αλλάξει ο δήμαρχος αρχίζει και πολλά άλλα!

Καταργούνται άρθρα του νόμου “Kλεισθένη”
Με το πρόσχημα της “κυβερνησιμότητας” γίνεται άλλο
ένα ξήλωμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν μας αρέσει
να συζητούμε, να ανταλλάσουμε απόψεις, να σεβόμαστε την άλλη άποψη. Πόσο μακριά από τους αρχαίους
προγόνους μας είμαστε αλήθεια!
Έτσι, αλλάζουν οι ποσοστώσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων καθώς και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, δίνοντας την πλειοψηφία στον εκάστοτε Δήμαρχο να παίρνει αποφάσεις, αγνοώντας παντελώς τις μειοψηφίες του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόση δημοκρατία δεν αντέχεται...

Οι Μινύες και οι Μυκηναίοι!
Το όνομα της Θεσσαλίας σημαίνει «θέση αλός» (η αλς, της
αλός = θάλασσα και παράγωγη λέξη είναι το αλάτι), δηλαδή
θέση θάλασσας, γιατί πριν από πολλές χιλιετίες και μη ρωτήσετε πόσες, αφού στην ιστορία οι περισσότερες χρονολογίες είναι συμβατικές και δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα, για πολλούς και διάφορους λόγους, στη
Θεσσαλία υπήρχε μια μεγάλη λίμνη σαν θάλασσα και ξεχύθηκαν τα νερά της στο ελληνικό Αιγαίο Πέλαγος, όταν σχίστηκαν τα βουνά και σχηματίστηκαν τα σημερινά Τέμπη
(παράγωγο του ρήματος τέμνω), με τον Πηνειό ποταμό να
κυλάει ανάμεσά τους!!
Η αλλαγή του ανάγλυφου της Γης έγινε από ένα ακραίο γεωλογικό φαινόμενο, που προκάλεσε τεράστια πλημμυρίδα
σε μεγάλη έκταση του Ελλαδικού χώρου, την εποχή που βασίλευε στην Αττικοβοιωτία ο Ώγυγος, και ονομάστηκε κατακλυσμός του Ώγυγου ή Ωγύγιου!
Οι γηγενείς κάτοικοι της περιοχής ονομάζονταν ΠΕΛΑΣΓΟΙ
και ήταν πρόγονοι των Ελλήνων!
Οι διασωθέντες Πελασγοί, μέσα από τα συντρίμμια τους κατόρθωσαν και ίδρυσαν πάλι μια άρτια οργανωμένη κοινωνία
με βασιλιά τον Πηνειό, που έδωσαν το όνομά του στον ποταμό, του οποίου ο γιός ο «Ανδρεύς», βασίλευσε στην Βοιωτία, και την ονόμασε από το όνομά του Ανδρηίδα!
Ο γιός και διάδοχος του Ανδρέως, ο Μινύας, αποξήρανε την
λίμνη της Κωπαϊδας, μοίρασε την γη στους υπηκόους του,
και τους ονόμασε «ΜΙΝΥΕΣ»!!
Από την οικογένεια του Μινύα προέρχονταν οι αδελφοί αρχιτέκτονες Τροφώνιος και Αγαμίδης, που έκτισαν τον ναό του
Απόλλωνα στους Δελφούς και το Μαντείο της Λειβαδιάς!!
‘Ενας εγγονός του Μινύα, ο Ορχομενός, όταν έγινε βασιλιάς της Ανδρηίδας, της έδωσε το όνομά του, ενώ πολλοί
Μινύες κατέβηκαν στην Πελοπόννησο και ίδρυσαν την Μινυακή Λκεδαίμονα με πρωτεύουσα την «Πελλάνα», της
οποίας ένα ανάκτορο που ανακαλύφθηκε, πιθανώς να ήταν
το ανάκτορο του βασιλιά Μενέλαου και της Ελένης, σύμφωνα με τη γνώμη του μεγάλου αρχαιολόγου Θεοδ. Σπυρόπουλου!!
Δυστυχώς τα αρχαιολογικά ευρήματα της Πελλάνας δεν
αξιοποιήθηκαν, τα περισσότερα σκεπάστηκαν με χαλίκια και
οι εργασίες σταμάτησαν, γιατί αυτό εξυπηρετούσε την απόκρυψη της πραγματικής χρονολογίας των ελληνικών ιστορικών γεγονότων, σύμφωνα με την επιθυμία κάποιων!!
Ένας Μινύας με το όνομα Αμύκλας, ίδρυσε κοντά στην Πελλάνα την πόλη των Αμυκλών και ο γιος του ο Υάκινθος, θεοποιήθηκε μετά την τριήμερη Ανάστασή του από βίαιο θάνατο
και τα εορταστικά έθιμα εκείνων των πανάρχαιων εποχών,
διατηρούνται ακόμα στις εορταστικές εκδηλώσεις του Ορθόδοξου Χριστιανικού Πάσχα των Ελλήνων!!
Με την κάθοδο των απογόνων του Ηρακλή, των Ηρακλειδών,
και όχι των Δωριέων, όπως λανθασμένα αναφέρεται, ακόμα και
στα σχολικά βιβλία, κτίστηκε σε απόσταση 5 χλμ. από τις Αμύκλες, η σπουδαία ελληνική πόλη, η ξακουστή «ΣΠΑΡΤΗ», η
οποία είχε άριστες σχέσεις με τις γειτονικές της πόλεις!!

Οι Πελασγοί-Μινύες είχαν τέλειες γνώσεις αστρονομίας και
μαθηματικών, ήταν κατασκευαστές ορυχείων και οι πρώτοι
μεταλλουργοί, γι’ αυτό οι Άγγλοι και οι Γερμανοί τα ορυχεία
τα λένε mine, οι Γάλλοι le mien και οι Ιταλοί miniera, προς
τιμήn τους!!
Κατείχαν υψίστη τεχνογνωσία, με μετρητικές μεθόδους, μαθηματικούς υπολογισμούς, γεωεδαφικές μελέτες, ενώ ήταν
κατασκευαστές τεχνικών έργων μεγάλης γεωγραφικής έκτασης, όπως τεραστίων αποστραγγιστικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, στοών, φραγμάτων, γεφυρών, δρόμων,
φρυκτωριών, ναών, αγαλμάτων, τειχών, θολωτών τάφων και
πυραμίδων (= πυρ+άμμος), τις οποίες χρησιμοποιούσαν για
την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, σαν πυρηνικούς αντιδραστήρες και μετά χιλιετίες χρησιμοποιήθηκαν από τους
Φαραώ σαν ταφικά μνημεία και κακώς επικρατεί η άποψη ότι
κατασκευάστηκαν από τους Αιγύπτιους, οι οποίοi ούτε να
βρουν το ύψος των πυραμίδων δεν ήξεραν και φώναξαν με
αδρά αμοιβή να μετρήσει το ύψος της μεγαλύτερης πυραμίδας, ο Έλληνας σοφός Θαλής, από την Μίλητο της ελληνικής Ιωνικής Γης, που για χιλιετίες ήταν η κοιτίδα του
παγκόσμιου πολιτισμού, μέχρι την υποδούλωσή της από την
Ρωμαϊκή λαίλαπα!!!
Επίσης οι Πελασγοί –Μινύες γνώριζαν υδρολογία και γεωλογία και είχαν γνώσεις για όλες τις λίμνες, τα ποτάμια και
τις πηγές, καθώς και την μεταξύ τους επικοινωνία, ενώ ήταν
οι πρώτοι ταξιδευτές των πελάγων, από όπου πήραν και το
όνομά τους «Πελασγοί», κατασκεύαζαν ποντοπόρα πλοία
όπως την γνωστή Αργώ, τα οποία διέθεταν ποικιλία συστημάτων πλοήγησης για να μη χάνουν τον προορισμό τους, τα
γνωστά σήμερα GΡS, ( ένα κομμάτι από το ξύλο της πλώρης της Αργούς, χαρισμένο από την Θεά της Σοφίας,
Αθηνά, δεχόταν ερωτήσεις και απαντούσε με ανθρώπινη
φωνή)!!
Ταξίδεψαν σε όλες τις ηπείρους της Γης, εκτός από την Αυστραλία, και είχαν ιδρύσει ορυχεία χαλκού στην Νέα Γη της
Αμερικής, τα οποία πρόσφατα ανακαλύφθηκαν και με επιστημονικές μεθόδους διαπίστωσαν ότι είχαν σταματήσει με
την πτώση του Μυκηναϊκού πολιτισμού, ο οποίος πρέπει να
προήλθε από ακραίο γεωλογικό φαινόμενο, που δημιούργησε ένα είδος ξηρασίας και επέφερε συνθήκες ακατάλληλες για επιβίωση, σύμφωνα με ισχυρισμούς γεωλόγων και
το πιθανότερο ίσως να ήταν το νέφος τέφρας του ηφαιστείου της Θήρας, που είχε σκεπάσει για μεγάλο χρονικό
διάστημα τον ήλιο, και είχε σαν αποτέλεσμα να μη γίνεται
φωτοσύνθεση στα φυτά και να μην υπάρχει τροφή για κανένα ζωντανό οργανισμό, κάτι που είχε συμβεί στην Αίγυπτο την εποχή των ισχνών αγελάδων και μπορεί αυτές οι
εποχές, που η ιστορία τις παρουσιάζει με διαφορά περίπου
δύο αιώνων, να ήταν την ίδια ακριβώς εποχή, και να μην καταστράφηκαν οι Μυκήνες, από τους ανθρώπους της θάλασσας, οι οποίοι δεν έχουν αφήσει καμιά μαρτυρία για την
ύπαρξή τους!!
Οι Μινύες ήταν επίσης γνώστες θρησκευτικών απόψεων και

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

κοσμολογικών θεωριών, χρησιμοποιούσαν γράμματα αλφαβήτων για γραφή και ποίηση, σύμβολα για μουσική, ενώ ανεπτυγμένο ήταν και το διοικητικό και πολιτικό τους σύστημα!!
Ένας Μινύας με το όνομα «Περσέας», ο οποίος ήταν γιος
του Δία και της κόρης του βασιλιά του Άργους Ακρίσιου, της
Δανάης, ίδρυσε την πόλη των Μυκηνών και συνέχισε το πολιτισμό των προγόνων του, των Μινυών!!!
Ο πρωτότοκος γιος του Περσέα ο Πέρσης, ίδρυσε αποικία
στη μακρινή Ασία, που από το όνομά του ονομάστηκε Περσία!!
Ο Παυσανίας αναφέρει ότι το όνομα των Μυκηκών, προήλθε
από την θήκη του ξίφους του Περσέα που λεγόταν «μύκη» ή
από ένα μύκητα (= μανιτάρι), που είδε στην Περσέα πηγή,
όταν έσκυψε να πιει νερό, αλλά υπάρχουν και άλλες εκδοχές!!
Ο θείος Όμηρος ύμνησε τις Μυκήνες ως «Πολύχρυσες Μυκήνες» και οι ανασκαφές απέδειξαν ότι η μοναδική αυτή
πόλη ήταν πραγματική και δεν αποτελούσε ένα «παραμύθι»
της ελληνικής Μυθολογίας, όπως θέλουν να ισχυρίζονται κάποιοι για λόγους που οι ίδιοι γνωρίζουν!!!
Οι απόγονοι του Περσέα βασίλεψαν στις Μυκήνες για τρεις
γενιές, με τελευταίο τον Ευρυσθέα, που σκοτώθηκε χωρίς
να αφήσει απογόνους, οπότε οι Μυκηναίοι επέλεξαν για βασιλιά τους τον Ατρέα, τον γιο του Πέλοπα και εγγονό του
Τάνταλου, ο οποίος άφησε διάδοχό του τον Αγαμέμνονα τον
αδελφό του Μενέλαου!!
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ευρημάτων από τις Μυκήνες, είναι οι Θολωτοί τάφοι, των οποίων την κατασκευή κληρονόμησαν από τους προγόνους τους Μινύες και αυτό είναι
ένα αποδεικτικό στοιχείο, που μαρτυρά την συνέχεια του Μινυακού πολιτισμού και την σύνδεσή του με τον πολιτισμό
των απογόνων τους των Μυκηναίων!!!
Στην ελληνική ιστορία παρατηρείται ότι Θεοί, βασιλείς, άρχοντες, κυβερνήτες, επιστήμονες, φιλόσοφοι, διδάσκαλοι,
στρατηγοί, νομοθέτες και λαός, είχαν μια κοινή συγγένεια,
σαν να ανήκαν σε μια μεγάλη οικογένεια και τους ένωνε μια
μοναδική συνάφεια και συνέχεια, η οποία τους ενώνει μέχρι
σήμερα, ενώ οι σύγχρονες επιστημονικές μέθοδοι αποδεικνύουν «του λόγου το αληθές» με το αναμφισβήτητο DNA,
ενώ οι πρόγονοι μας συμβόλιζαν την αλυσίδα του ελληνικού
γένους, με το ελληνικό διακοσμητικό στοιχείο του «Μαιάνδρου», που παριστάνει δυο χούφτες ενωμένες !!!
Όλα σχεδόν τα σύμβολα των κρατών προέρχονται από
αντιγραφές ή αρπαγές των ελληνικών συμβόλων (όπως ο
αγκυλωτός σταυρός) και αυτό προέκυψε από τον σφετερισμό κάθε ελληνικού πολιτιστικού στοιχείου!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το γνωστό κτήριο “Ρηγίλλης”
γίνεται ξενοδοχείο
Mε μακροχρόνια μίσθωση το γνωστό κτίσμα της Ρηγίλλης (αρ. 18) που όλοι γνωρίζουμε ως “η Ρηγίλλης” αφού
στεγάζονταν εκεί τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας
(τώρα βρίσκονται στην Λεωφ. Συγγρού), προκειμένου
να γίνει ξενοδοχείο από την εταιρεία Τhe Margi A.E.
Το ακίνητο, είναι ιδιοκτησίας του Ιδρύματος «Βοτανικός
Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους», και ενοικιάζεται για 50 χρόνια. To επενδυτικό πρόγραμμα για
την ανακατασκευή του κτιρίου θα ανέλθει σε 1,68 εκατ.
ευρώ με ΦΠΑ. Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου υπολογίζεται σε 18 μήνες.

Σπόρος βαμβακιού βλάστησε στη Σελήνη!
Η αποστολή Chang’e-4 της Κίνας ξεκίνησε με επιτυχία την
καλλιέργεια φυτών στο φεγγάρι.
Ένας από τους σπόρους βαμβακιού που μεταφέρθηκαν
στο φεγγάρι, βλάστησε και η φωτογραφία που έδωσε στη
δημοσιότητα η εθνική Διαστημική Κινεζική Διοίκηση
(CNSA) αποτυπώνει το πείραμα της μίνι βιόσφαιρας που
ξεκίνησε στη Σελήνη.
Η αποστολή συγκέντρωσε και μετέφερε μια ποικιλία σπόρων στο φεγγάρι ως μέρος του πειράματος και αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που βιολογικό υλικό
έχει καλλιεργηθεί στην επιφάνεια του σεληνιακού τοπίου.
Η αποστολή Chang’e-4 μετέφερε σπόρους από βαμβάκι,
πατάτες και άλλα φυτά και η κινεζική διαστημική αντιπροσωπεία ευελπιστεί να φυτρώσουν κι άλλοι σπόροι στην
επιφάνεια της Σελήνης.
Η δυνατότητα ανάπτυξης φυτών στο διάστημα είναι ένα

σημαντικό βήμα προς το μέλλον αντίστοιχων αποστολών.
https://perierga.gr/

Η όπερα του νερού και του ονείρου στην Πρέβεζα!

Σχετικά με την αρχιτεκτονική του κτιρίου στη Ρηγίλλης,
που συνδέθηκε με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας,
η επίτιμη καθηγήτρια του Πολυτεχνείου και συγγραφέας βιβλίων που έχουν σχέση με ιστορικά κτίρια της
Αθήνας, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, είχε πει στην “Καθημερινή”: «Το σπίτι της οδού Ρηγίλλης δεν είναι από
τα συνηθισμένα της περιοχής, έστω κι αν αυτή είναι η
εντύπωση που δίνει το μορφολογικό ύφος του ύστερου
νεοκλασικισμού στην πρόσοψη. Οι κατόψεις του ακολουθούν την τυπική διάταξη των hôtels privés της Γαλλίας και της Αγγλίας: μαρμάρινο κλιμακοστάσιο που
οδηγεί στο κεντρικό χολ που οδηγεί στο κεντρικό ξύλινο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον όροφο και σε
τρεις μεγάλους χώρους υποδοχής, σαλόνια και τραπεζαρία. Ο πρώτος όροφος ακολουθεί και πάλι τις βασικές αρχές του γαλλικού hôtel privé. Αυτό όμως που
ξαφνιάζει στην κατοικία Διομήδη είναι η πίσω, προς τον
κήπο όψη, με το στοιχείο του πύργου στην αριστερή
της πλευρά και την επίσης υπερυψωμένη δεξιά πλευρά,
στοιχεία που συναντάμε στις εξοχικές επαύλεις της
Κηφισιάς και του Νέου Φαλήρου».
Το κτίριο είναι έργο του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1862 και πέθανε
το 1937. Ο Αναστάσιος Μεταξάς ήταν από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες της εποχής, συναγωνιζόμενος επάξια τον Τσίλλερ, αλλά και δύο φορές
Ολυμπιονίκης ως σκοπευτής.

Η πρώτη πλωτή όπερα στον κόσμο κατασκευασμένη εξ
ολοκλήρου από ανακυκλώσιμα υλικά έχει δημιουργηθεί,
πριν από περίπου 3 χρόνια, στην Πρέβεζα. Η όπερα του
νερού και του ονείρου, όπως την αποκαλούν.
Η πρωτότυπη αυτή ιδέα γεννήθηκε από τον Λέανδρο
Σπαρτιώτη ή αλλιώς τον Λέανδρο της Πρέβεζας. Πριν από
3 χρόνια ο Λ. Σπαρτιώτης είχε την ιδέα να μαζεύει τα κουτιά των αναψυκτικών και με αυτά να δημιουργήσει ένα
έργο τέχνης, το οποίο δεν είχε ξεκαθαρίσει.

Ο Λέανδρος Σπαρτιώτης γεννήθηκε στην Πρέβεζα το
1931. Έζησε τους δύο πολέμους, τον 2ο Παγκόσμιο και
τον εμφύλιο. Λόγω αυτών των συνθηκών δεν κατάφερε
να σπουδάσει. Ξεκίνησε, όμως, να εργάζεται από την ηλικία των 15 ετών σε διάφορους τομείς. Είναι αυτοδίδακτος
σε ό,τι έχει κάνει, ήτοι ξυλογλυπτική, ζωγραφική, φωτογραφία, εσωτερική αρχιτεκτονική και διακόσμηση, σκηνογραφία και ό,τι αφορούσε γενικά την τέχνη. Στον τομέα
της εσωτερικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης έκανε μια
καριέρα 50 ετών στην Αθήνα.
Στα 78 του χρόνια επέστρεψε στην πατρίδα του, την Πρέβεζα Ανήσυχο και δημιοργικό μυαλό, συνέλαβε την ιδέα
πως τα κουτάκια των αναψυκτικών που μάζευε δεν θα γί-

νουν ένα άγαλμα, που μετά από χρόνια μπορεί να έχει την
τύχη πολλών άλλων αγαλμάτων, αλλά θα είναι ένα έργο
τέχνης πολιτιστική κληρονομιά για την Πρέβεζα.
Έτσι, θα γραφτεί στην παγκόσμια καλλιτεχνική Ιστορία
περνώντας ταυτόχρονα σπουδαία μηνύματα πως ακόμη
και με ευτελή ανακυκλώσιμα υλικά μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα έργο τέχνης και πως στους δύσκολους σημερινούς καιρούς μπορεί κανείς να κάνει έργα τέχνης με
χαμηλότατο κόστος αντί να ξοδεύονται πακτωλοί χρημάτων για την υποτιθέμενη ανάδειξη χώρων που καταλήγει
σε περιβαλλοντική καταστροφή επί χρήμασι.
Το έργο τέχνης κοσμεί το σημείο της θάλασσας κάτω από
τον Προμαχώνα, αποτελείται από 30 χιλιάδες και πλέον
κουτάκια αναψυκτικών και είναι μία πραγματική πλωτή
όπερα. Η ιδέα και ο σχεδιασμός ανήκουν αποκλειστικά
στον Λέανδρο Σπαρτώτη και την κατασκευή την έκανε
μόνος του με έναν βοηθό σε ένα χώρο που του παραχώρησε ένας φίλος επαγγελματίας.
Η Πλωτή Όπερα της Πρέβεζας έχει μήκος 30 μέτρα, ύψος
8 και εμβαδόν περίπου 200 τ.μ. και φιλοξενεί πολλούς σημαντικούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.

Αποστάγματα σοφίας...
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Τα καρδιολογικά και το
Ασκληπιείο...
New Comment: 7.8.2019
ενω αναφέρεται πως ολα τα περιστατικά τα δεχεστε, μολις τωρα διωξατε τον αντρα μου!! Με υψηλη
πιεση και καρδιακη ανεπαρκεια 70% !!!!!!!!!!!!! Να
πεθανει;;;; Να τρεχει να βρει νοσοκομειο σ’ αυτη την
κατασταση; Δωστε μια απαντηση!
Αυτό το σχόλιο βρήκαμε κάτω από το ρεπορτάζ της
ΕΒΔΟΜΗΣ, με τίτλο: “Διεθνούς αναγνώρισης η Καρδιολογική Κλινική του Ασκληπιείου Βούλας”, που
έχει γραφτεί τον Φεβρουάριο του 2014, όταν εγκαινιάστηκε η αναβαθμισμένη Καρδιολογική Μονάδα

του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας.
Γράφαμε τότε: «Τα εμφράγματα δεν έχουν εφημερία
τα υποδέχονται όλα»
Αυτό είχε προκύψει από ερώτηση της ΕΒΔΟΜΗΣ
(Αννα Μπουζιάνη): τί γίνεται όταν προκύψει ένα έμφραγμα σε ημέρα που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο, και ο διευθυντής Αθ. Μανώλης μας είχε
απαντήσει: «Τα εμφράγματα έρχονται όλα εδώ, δεν
πηγαίνουν αλλού. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Το
καρδιολογικό περιστατικό αν είναι οξύ τα κρατάμε,
άλλως δίνουμε τις πρώτες βοήθειες και συστήνεται
να πάει σε εφημερεύον νοσοκομείο».
Συμπλήρωσε δε ο διοικητής Ηρακλής Καραγιώργος·
που επαύθη μόλις βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και σίγουρα θα
παυθεί και ο σημερινός τώρα που βγήκε η Ν.Δ. «αναδεικνύεται μία ιδιαιτερότητα του Νοσοκομείου που

Ανάπτυξη, επενδύσεις και ''πράσινα άλογα''
Όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν παραμυθιάσει, ή έτσι νομίζουν, με το θέμα των ξένων επενδύσεων.
Βέβαια αυτό που εννοούσαν οι προηγούμενοι αλλά και
αυτό που εννοούν επένδυση και οι τωρινοί, που πριν 4
χρόνια ήταν προηγούμενοι και αυτοί, είναι το όποιο ξεπούλημα δημόσιου πλούτου και μάλιστα για πενταροδεκάρες.
✔Π.χ. 45,000,000 ευρώ πουλήθηκε η ολόκληρη η Τrainose. Δεν ξέρω που συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτό το
ξεπούλημα.
Επιγραμματικά και ενδεικτικά θα αναφέρω:
✔τον ΟΤΕ στην κρατική Deutsche Telekom,
✔την ΔΕΗ και τα δίκτυα της,
✔τα λιμάνια και τελευταίως
✔τα 14 αεροδρόμια.

Γράφει η π.Πρύτανης Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη:

''Αντί να αρχίσει με την αναγέννηση του αγροτικού
τομέα, που έχει καταρρεύσει εξαιτίας της άκρως ανθελληνικής πολιτικής της ΚΑΠ.
Τα γρήγορα και σίγουρα αποτελέσματα του αγροτικού
μας τομέα θα περιορίσουν τις, τραγελαφικού περιεχομένου, εισαγωγές από πιπεριές, λάδι, λεμόνια κ.ο.κ. θα
μπορέσει η γεωργία να στηρίξει την εθνική μας ανάπτυξη και στους λοιπούς τομείς της οικονομίας.
Αλλά, βέβαια, για μια τέτοιου προσανατολισμού ανάπτυξη απαιτείται επιστροφή στις ρίζες μας.
Δηλαδή, κάποιες δόσεις έθνους-κράτους, που δυστυχώς
απουσιάζουν από τον οικονομικό μας ορίζοντα”.
Διαβάζουμε επίσης στον Τύπο.

Απούλητα κρασιά στην Κρήτη λόγω εισαγωγών
Τώρα δια στόματος Δένδια, που προφάτως επισκέφθηκε
την Αμερική, ακούσαμε ότι η χώρα χρειάζεται επενδύσεις άνω των 100 δις για να ορθοποδήσει.
Φανταστείτε τι θα πρέπει να ξεπουλήσουν ώστε να φθάσει στο ποσό των 100 δις όταν τα πάντα τα δίνουν για
πενταροδεκάρες.
Εκτός και αν υπάρχει αφελής να πιστεύει ότι θα έρθει
ξένος να επενδύσει επειδή άλλαξε η Κυβέρνηση στη
χώρα μας, όταν τον συμφέρει να πάει στις γύρω χώρες,
Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία που έχουν καλύτερο, για τον επενδυτή, φορολογικό καθεστώς.
Ήδη ψιθυρίζουν το ξεπούλημα της υπόλοιπης ΔΕΗ, γι’
αυτό απαξιώθηκε και από τους Συριζαίους.
Δια στόματος Χατζηδάκη, πέρασε στα ψιλά βέβαια,
ακούσαμε και την πρόθεση να πουληθούν οι μετοχές του
Δημοσίου στα Eλληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)!!!
Πρέπει να πρόκειται περί ''φωστήρων'' εκεί στο Υπουργείο.
Τώρα που υπογράφηκαν τα συμβόλαια για τα οικόπεδα
και σε λίγα χρόνια υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε
όφελος από την εξόρυξη των υδρογοναθράκων οι ''φωστήρες'' σχεδιάζουν να ξεπουλήσουν τις κρατικές μετοχές.
Προφανώς με το αζημίωτο.

Πάνω από το μισό κρασί της περσινής χρονιάς έχει μείνει «στα αζήτητα» λόγω… εισαγωγών κρασιών από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με ένα μέρος των κρασιών
αυτών να μην αποκλείεται να προέρχεται από τρίτες
χώρες και να έχει πάρει την… «ευρωπαϊκή υπηκοότητα»
μέσω κυκλωμάτων επιτήδειων εμπόρων.
Την ανησυχητική αυτή περιγραφή κάνει στην εφημερίδα
«Νέα Κρήτη» ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Ν. Ηρακλείου, Στάθης Φραγκιαδάκης,
καταγγέλλοντας ότι λόγω των αθρόων εισαγωγών κρασιών υποβαθμισμένης ποιότητας σε σχέση με τα δικά
μας παραγόμενα κρασιά, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι οδηγούμαστε με πολύ μεγάλα αποθέματα στη
νέα παραγωγική περίοδο, καλώντας την κυβέρνηση να
παρέμβει και να διεκδικήσει μέτρα από την Ε.Ε. για να
αποφύγουμε την καταστροφή!
«Αν δε γίνει κάτι σε λίγες ημέρες, θα ακούσετε όλο τον
κόσμο να διαμαρτύρεται. Τα αποθέματα είναι πολύ μεγάλα λόγω των αθρόων εισαγωγών κρασιού. Οι εισαγωγές αυτές είναι νόμιμες, αλλά έρχονται από χώρες της
Ε.Ε. κρασιά που δεν θα τα έπινες στο σπίτι σου. Είναι
πάμφθηνα κρασιά, που έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία. Κι

είναι μοναδική για μια πολύ μεγάλη περιοχή της Αττικής, ότι παρ’ όλο που εφημερεύει κάθε τέταρτη
ημέρα οι πόρτες του είναι ανοιχτές καθημερινά. Στατιστικά να σας πω ότι σε ημέρες μη εφημερίας έρχονται και αντιμετωπίζονται πλέον των 120
περιστατικών το μήνα. Τέσσερα από αυτά έρχονται
στο Καρδιολογικό τμήμα. Ενας τουλάχιστον άνθρωπος εισάγεται στην εντατική μονάδα. Κι αυτή την
ιδιομορφία πρέπει να την τονίσουμε».
Τώρα η αναγνώστρια, μας ενημερώνει ότι δεν τους
δέχτηκαν στο Νοσοκομείο. Δυστυχώς οι πολιτικές,
ακόμη και του ευαίσθητου τομέα της υγείας, είναι
κομματικής χροιάς και διαχειρίζεται σαν τα πουκάμισά μας. Είναι ντροπή, η μία κυβέρνηση να χαλάει
ό,τι καλό έχει κάνει η προηγούμενη.
Φτάνει πια.
αυτές οι εισαγωγές έχουν μειοδοτήσει τις τιμές των
καλών κρασιών και έτσι μένουν μέσα στις αποθήκες κρασιά ιδιωτών και συνεταιριστών απούλητα, την ώρα που
ετοιμάζονται να βάλουν μέσα τα κρασιά της νέας παραγωγικής περιόδου», τονίζει χαρακτηριστικά στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη» ο πρόεδρος του Συλλόγου
Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Ν. Ηρακλείου.
Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν και για τα υπόλοιπα προϊόντα του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα.
Η Κυβερνήσεις όμως ούτε ανησυχούν ούτε ιδρώνει το
αυτί τους.
Ακολουθούν εξάλλου το δόγμα Σημίτη, που τον θυμάμαι
ως Πρωθυπουργό να μιλάει στην ΔΕΘ για τις τεράστιες
ευκαιρίες, τα επόμενα χρόνια, στα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών.
Δεν μας θέλουν να παράγουμε και να έχουμε αυτοτέλεια αλλά μας θέλουν σερβιτόρους στην βιομηχανία του
τουρισμού.
Τώρα νιώθουμε στο πετσί μας το τι σημαίνει το ''All enclusive''. Τώρα διαπιστώνουν οι μικρο-επαγγελματίες στη
Μακεδονία, ότι ο χαμηλής ποιότητας τουρισμός των
βαλκάνιων, που έρχονται με γεμάτα τα πορτ μπαγκαζ
τους με προϊόντα από τις χώρες τους δεν τους προσφέρει και πολλά.
Ή τους βλέπουν να αφήνουν τα όποια ευρώ τους στα
Lidl της κυρίας Μέρκελ. (Αλήθεια τι έγινε με τις τριγωνικές συναλλαγές;)
Ο λόγος που δεν πιστεύω ότι θα έρθει ποτέ επενδυτής,
που μαζί με το όποιο κέρδος του θα προσδώσει και κέρδος στην χώρα και τους πολίτες, δεν είναι ότι αυτό είναι
ανέφικτο αλλά για ποιο λόγο να το κάνει όταν μπορεί,
όταν του δίνουν το δικαίωμα οι κυβερνώντες να μην το
κάνει.
Γιατί να μην περιμένει ως κοράκι να βγούν και τα υπόλοιπα ασημικά στο σφυρί;
Γιατί να δώσει μερίδιο όταν δεν του το επιβάλλει κανένας;
Γι’ αυτό όταν ακούω από τους κυβερνώντες για ανάπτυξη πάει το μυαλό μου στα πράσινα άλογα!!!
Όταν θα φανεί ότι στρέφονται, πραγματικά, προς την
αγροτική ανάπτυξη και στηρίζουν έμπρακτα αγρότες και
κτηνοτρόφους θα τους πιστέψω..

ΜΠ
Ελληνική Πολιτική Συνείδηση
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Οικολογική καταστροφή στον πλανήτη
Φωτιές, φωτιές, πυρκαγιές, καταστροφές, αποψιλώσεις δρυμών, οικότοπων και οικοσυστημάτων, καταστροφές περιουσιών και δεν έχει τελειωμό. Άλλη μία
τραγωδία έζησε ο τόπος μας με τις τελευταίες πυρκαγιές και ελπίζουμε να είναι οι τελευταίες.

Πρώτη μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Ελαφόνησο, στο
όμορφο νησί, στις 10 Αυγούστου και έκαιγε για ημέρες, έτσι που αποψίλωσε μια περιοχή που ξεπερνάει
το 25% της συνολικής του έκτασης!

ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Το ξέσπασμα της πυρκαγιάς εντόπισε πλήρωμα περιπολικού
της ΕΛ.ΑΣ, οπότε άμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις. Προληπτικά μάλιστα εκκενώθηκαν περίπου
εκατό σπίτια, εκ των οποίων τέσσερα υπέστησαν μεγάλες ζημιές.
Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη στην περιοχή,
αλλά και στη Λεωφόρο Κατεχάκη, αφού η φωτιά έφτασε
μέχρι τις κεραίες των ραδιοφωνικών σταθμών, που υπέστησαν καταστροφές. Στο μεταξύ, βρίσκεται σε έρευνα
της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού
(ΔΑΕΕ) για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Προσήλιο Παιανίας

Οικολογική καταστροφή στην Εύβοια

Πρώτη μεγάλη φωτιά ήρθε στο Προσήλιο της Παιανίας, που σκαρφάλωσε μέχρι την “μύτη” του Υμηττού. Η φωτιά ξέσπασε 12 Αυγούστου, στις 03.18 τα
ξημερώματα στα σύνορα του οικισμού με τη δασική
περιοχή και πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των

Kι εκεί που πήγαμε να πάρουμε ανάσα, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην Εύβοια η οποία έκαιγε για ημέρες,
καταστρέφοντας
χιλιάδες
στρέμματα
πυκνοφυτεμένα, ενταγμένα στο Natura.
Συγκεκριμένα στις 13 Αυγούστου, πάλι αργά τη
νύχτα, ξέσπασε φωτιά σε δασώδη περιοχή της Αγριλίτσας, στον δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων της Εύβοιας.
Η φωτιά γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις, και εκκενώθηκαν τέσσερα χωριά.
Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου
ΚΑΤ μεταφέρθηκε με εγκαύματα, εθελοντής πυροσβέστης από την περιοχή. Η κατάσταση της υγείας του δεν
ήταν ανησυχητική, και όπως δήλωσε ο υπουργός Βασ.
Κικίλιας, ό,τι έξοδα χρειαστούν για την αποκατάσταση
της υγείας του, θα διατεθούν από το δημόσιο (είναι μια
καλή είδηση, αρκεί να υλοποιηθεί).

Η Ελαφόνησος

φωτο: e-today.gr
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Καίγεται ο Αμαζόνιος!
Οι φλόγες της πυρκαγιάς στον Αμαζόνιο, σκίασαν
τον ήλιο! Ήταν τόσο μεγάλες οι φλόγες και οι καπνοί,
που είναι ορατές απ’ το διάστημα! Βασίλεψε ο ήλιος
το καταμεσήμερο από τους καπνούς που τον “έπνιξαν”.

Eίναι μόνο μία από τις χιλιάδες φωτιές, που καταστρέφουν το μεγαλύτερο τροπικό δάσος, τον κύριο
πνεύμονα του πλανήτη. Οι πυρκαγιές, καίνε για ημέρες και έχουν απλωθεί σε πολλές πολιτείες προβληματίζοντας τις ηγεσίες της Βραζιλίας και δηλώνοντας
αδυναμία αντιμετώπισης!

ΕΒΔΟΜΗ
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Συγκλονιστική η θεατρική παράσταση «LEMON» στο Θέατρο Σάρας
Ο τελικός καλοκαιρινός προορισμός του ατμόπλοιου
«Βιρτζίνιαν», στο ανοιχτό Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου, την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019, με φόντο τα
δεκάδες έντονα φώτα του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας, που διέπρεπαν στον σκοτεινό ορίζοντα, το
έκαναν να φαντάζει σαν την «πολιτεία» στην οποία
δεν τόλμησε να πατήσει ποτέ το πόδι του, ο σπουδαιότερος πιανίστας του Ωκεανού, ο «1900».

Ένα αγόρι που γεννήθηκε πάνω σε ένα καράβι και δεν
κατέβηκε ποτέ από αυτό.
«Πρώτο σκαλοπάτι, δεύτερο σκαλοπάτι, τρίτο σκαλ...
Δεν είναι αυτό που είδα που με σταμάτησε. Είναι
αυτό που δεν είδα. Το καταλαβαίνεις αδερφέ μου.
Είναι αυτό που δεν είδα. Σε όλη εκείνη την ατελείωτη
πόλη υπήρχαν τα πάντα. Εκτός. Όλα υπήρχαν. Το
μόνο που δεν υπήρχε ήταν ένα τέλος. Εκείνο που δεν
είδα ήταν που τελείωναν όλα αυτά. Το τέλος του κόσμου. Σκέψου λοιπόν τώρα ένα πιάνο. Τα πλήκτρα ξεκινούν κάπου και τελειώνουν κάπου. Ξέρεις ότι είναι
88. Κανείς δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει. Δεν είναι
ατελείωτα αυτά. Εσύ είσαι ατελείωτος και πάνω σ'
αυτά τα πλήκτρα είναι ατελείωτη και η μουσική που
μπορείς να φτιάξεις. Αυτά είναι 88. Εσύ είσαι ατελείωτος. Αυτό μου αρέσει εμένα. Γιατί αυτό μπορεί να
το ζήσει κανείς. Αν όμως εσύ. Αν εγώ κατέβω εκείνη
τη σκάλα. Και ξαφνικά ξεδιπλωθεί μπροστά μου ένα
κλαβιέ μ' εκατομμύρια πλήκτρα. Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια πλήκτρα που δεν τελειώνουν ποτέ. Και
αυτή είναι η αληθινή πραγματικότητα. Ότι δεν τελειώνουν ποτέ κι ότι εκείνο το κλαβιέ είναι ατελείωτο.
Κι αν εκείνο το κλαβιέ είναι ατελείωτο; Τότε δεν
υπάρχει μουσική που μπορείς να φτιάξεις. Κάθεσαι
σε λάθος σκαμνάκι. Εκείνο είναι το πιάνο όπου παίζει
ο Θεός».
Μια αλληγορική διαδρομή του ατόμου, που καλείται
να ισορροπήσει ανάμεσα στο προσωπικό περιβάλλον

και συνθήκες που έτυχε να μεγαλώσει, στις προσδοκίες των άλλων, στις ελπίδες και στα όνειρά του, που
τον αναζωογονούν, αλλά και στο φόβο για την αλλαγή, πέρα από το οικείο και το ασφαλές.
Ο ηθοποιός και πιανίστας Μελαχρινός Βελέντζας
(1900) και ο ηθοποιός Γιώργος Δρίβας (Τιμ Τούνυ τρομπετίστας) δεν κατάφεραν μόνο να ισορροπήσουν
σε ένα τόσο απαιτητικό έργο, αλλά με θαυμαστή ευκολία, μετέτρεψαν κάθε πιθαμή του άγνωστου και δύσκολου χώρου ενός ανοιχτού θεάτρου, στο
ατμόπλοιο «Βιρτζίνιαν», όπου εκτυλίσσεται όλη η
ιστορία του «1900». Η ένταση της αφοσίωσής τους,
η έντονη σωματικότητα της έκφρασής τους και ο συντονισμένος καλοκουρδισμένος τους ρυθμός, δεν

άφησε κανένα περιθώριο στο κοινό, παρά να «βουτήξει» μαζί τους σε ένα προδιαγεγραμμένο ταξίδι, υπό
τους ήχους ragtime μουσικής στο πιάνο - κυρίαρχο
ευρηματικό πολυσκηνικό και να τους αποθεώσει με
χειροκροτήματα, όχι μόνο στο τέλος της παράστασης, αλλά και σε πολλές ενδιάμεσες στιγμές!
Συνολικά η παραγωγή του «Lemon», ήταν από τις αρτιότερες που έχει φιλοξενήσει ποτέ ο Δήμος Μαρκοπούλου και αυτό ήταν έκδηλο σε κάθε λεπτομέρεια,
από τη σκηνοθεσία, την επιμέλεια των κειμένων, τα
σκηνικά, τη μουσική, τους φωτισμούς, τα ρούχα,
μέχρι τα promo λεμόνια με το προβοκατόρικο σημείωμα - ερώτημα: «Εσύ φοβάσαι να κατέβεις από το
πλοίο που γεννήθηκες»;
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Ε Υ Ρ Ω Κ Ο Ι Ν Ο Β ΟΥΛ Ι Ο
Παρέμβαση της Ε.Ε. για την
προστασία των Χριστιανών
Aπό καθεστώτα εχθρικά
245 εκατομμύρια χριστιανοί σ’ όλο τον
κόσμο είναι θύματα ή κινδυνεύουν να γίνουν θύματα βίας. Ενώ 4.305 είναι τα διαπιστωμένα θύματα χριστιανών που βρήκαν
το θάνατο, τη χρονιά 2017-2018 σ’ όλο τον
κόσμο και ιδίως στην Αφρική και την Ασία,
λόγω της πίστης τους.
Τα παραπάνω στοιχεία που κατάρτισε η Μ.Κ.Ο.
«Ανοιχτές Πόρτες» επικαλέστηκε η αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1 που κατέθεσε πρόταση ψηφίσματος, με βάσει το άρθρο 143
του Κανονισμού, επικαλούμενη τις πάγιες θέσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της Ε.Ε. για την προστασία του
θρησκευτικού αισθήματος και των ιδεολογικών πεποιθήσεων, όπως επιβεβαίωσε και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ενωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής.
Με την πρόταση ψηφίσματος καλείται η Κομισιόν «να εντείνει τις
προσπάθειές της, για
την αντιμετώπιση του
φαινομένου αυξανόμενης βίας και αδικίας,
που υφίστανται οι χριστιανοί στην Ε.Ε. και
σ’
ολόκληρο
τον
κόσμο».
Παράλληλα την προτρέπει «να προβεί σε διαμαρτυρίες στις κυβερνήσεις των χωρών όπου οι χριστιανοί αποτελούν στόχο έντονης εχθρότητας,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υφίστανται πλέον δυσανεξία και δίωξη».
Τρίτον, προτείνει «να δημιουργηθεί ένα διοργανικό φόρουμ για την προώθηση των ανταλλαγών
ορθών πρακτικών, όσον αφορά το σεβασμό της
χριστιανικής πίστης σ’ ολόκληρο τον κόσμο».

Πρώτα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια!
Σχόλιο συντάκτη: Θετική και επιβεβλημένη η πα-

ρέμβαση μετά τα αναφερόμενα στοιχεία, αλλά μονομερής (μόνο όσον αφορά τους χριστιανούς), οι
δε προτεινόμενες ενέργειες κρίνονται «χλιαρές»
και αναποτελεσματικές.
Αντ’ αυτών θεωρούμε ότι το θέμα έπρεπε να τεθεί
στην επικείμενη διάσκεψη των ηγετών του ΟΗΕ.
Είναι απαράδεκτο για τον πολιτισμένο κόσμο του
21ου αιώνα, να γίνονται ανεκτά σκοταδιστικά φαινόμενα φονταμενταλισμού και μισαλλοδοξίας.
Η διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(ΟΗΕ) και η ανάλογη παρακολούθηση εφαρμογής
και περιφρούρησής της έπρεπε να είναι πιο περιεκτική και να τονίζει ότι:
...Είναι σεβαστά και περιφρουρούνται απαρέγκλιτα τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών πεποιθήσεων όλων
των θρησκευμάτων καθώς και η ιδεολογική κοσμοαντίληψη ενός εκάστου.
Σε καμμιά όμως περίπτωση, με την επίκληση των
θρησκευτικών ή κοινωνικών ιδεολογικών αντιλήψεων, επιτρέπεται η παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Υπέυθυνοι καθίστανται οι
κυβερνήσεις και οι
«ιερατικές ηγεσίες».
Να το πούμε πιο
απλά: Κανένα «ιερό»
βιβλίο, αποφάσεις
Συνόδων, αρχιερέων,
πεφωτισμένων κλπ.
Δεν μπορεί να διαχωρίσει την ανθρώπινη
αξία,
κατά
φύλο, φυλή, χρώμα ή οικονομική επιφάνεια. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να επιβάλλει την κλειτοριδεκτομή ή την περιτομή χωρίς την πραγματική
θέληση του ώριμου ανθρώπου.
Kανένας φανατίλας δεν μπορεί να επιβάλλει την
...μπούργκα και το μάκρος της φούστας, ή τον
τρόπο και την ώρα κυκλοφορίας των γυναικών!
Αλλιώτικα κι εκείνοι που τα ανέχονται είναι πρωτόγονοι κι ας κυκλοφορούν με πόρσε, γιωτ ή ιδιωτικά αεριοθούμενα!
Κώστας Βενετσάνος
―――――――――
1. Europarl.europa.eu/B(8-0032/2019 PE.637798/19.8.2019

Κοινωνική Σύμπραξη Ανατ. Αττικής
Διανομή τροφίμων και αγαθών
Ξεκινά η πρώτη διανομή για το 2019, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» (ΤΕΒΑ) 2018 – 2019
Με 39 διανομές τροφίμων για το 2019 και 52 για το 2020
στηρίζονται χιλιάδες οικογένειες της Ανατολικής Αττικής
Η Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής υλοποιεί το
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ) και το Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το Πρόγραμμα αφορά τη διανομή τροφίμων και βασικών
υλικών αγαθών σε δικαιούχους, οι οποίοι είναι αποκλειστικά ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και έχουν κάνει τροποποίηση της αίτησης
τους, ώστε να είναι δικαιούμενοι και του προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)»
Στην Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής, της οποίας
επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Σαρωνικού, συμμετέχουν συνολικά και οι 13 Δήμοι της Ανατ. Αττικής.
Στις 15/7/2019, ξεκίνησε η πρώτη διανομή για το 2019.
Για το 2019 έχουν προγραμματιστεί 39 διανομές στο σύνολο των 13 Δήμων, ενώ για το επόμενο έτος έχουν προγραμματιστεί άλλες 52, με στόχο την κάλυψη των
αναγκών των δικαιούχων κατά το μέγιστο δυνατόν.
Ο αριθμός των ωφελούμενων – δικαιούχων του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης – αναμένεται να ξεπεράσει
τους 14.000 εντός του 2019.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
100 χρόνια από την ίδρυσή του

“Ας ξαναγίνουμε Κοινότητα”!
Εν όψει του εορτασμού των 100 χρόνων από την
ίδρυση του, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ΟΠΑ) καλεί όλους τους αποφοίτους του να ξαναγίνουν μέλη της κοινότητάς του με την εγγραφή τους
στην πλατφόρμα του ιστότοπου alumni.aueb.gr.
Το ΟΠΑ, τα 100 χρόνια της διαδρομής του, με τη
διαρκή υποστήριξη των χιλιάδων μελών της κοινότητάς του, έχει εδραιωθεί ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο και αποτελεί διαχρονικά
στήριγμα και πηγή πνευματικού πλούτου για τη
χώρα. Οι απόφοιτοί του είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της ιστορίας του Ιδρύματος και πρεσβευτές στην ελληνική και διεθνή σκηνή.
Μέσω του ιστότοπου alumni.aueb.gr, το ΟΠΑ στοχεύει στην επανασύνδεση των αποφοίτων του, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, με το Ίδρυμα. Ο
ιστότοπος αυτός θα λειτουργήσει ως κανάλι επικοινωνίας, με σκοπό την ενημέρωση των αποφοίτων σε
θέματα που αφορούν στο ΟΠΑ και στην πανεπιστημιακή κοινότητά του. Μετά την εγγραφή τους, οι
απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να επανασυνδεθούν με παλιούς φίλους και συμφοιτητές τους,
καθώς επίσης και να λαμβάνουν πρώτοι πληροφορίες σχετικά με τον εορτασμό των 100 χρόνων του
Πανεπιστημίου, το προσεχές ακαδημαϊκό έτος.

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 σπόροι της Monsanto κρατούν για πάντα
δέσμιους τους αγρότες
«Αν σπείρεις μια φορά δεν υπάρχει γυρισμός!»
Για σχεδόν έναν αιώνα η Monsanto δρούσε χωρίς πολλές σκοτούρες. Έχοντας ξεκινήσει ως μια εταιρεία που
είχε ως κύρια ασχολία τα πλαστικά (αντιλαμβανόμενη
ότι αυτό το φτηνό και αθάνατο υλικό ήταν το μέλλον)
πέρασε σταδιακά στον τομέα της γεωργίας. Πρώτα
προσφέροντας στους αγρότες φυτοφάρμακα και στη
συνέχεια γενετικά τροποποιημένους σπόρους, ανθεκτικούς στα ζιζάνια και στις ασθένειες.
Θα περίμενε κανείς, λοιπόν, να τύχει καλύτερης αντιμετώπισης από τον κόσμο. Τουλάχιστον από τους επαγγελματίες παραγωγούς που στο πρόσωπό της
θεωρητικά βρήκαν έναν σύμμαχο στην προσπάθειά τους
να έχουν καλύτερες σοδειές και κατά συνέπεια μεγαλύτερα κέρδη. Κι όμως, η Monsanto έφτασε στο σημείο
να αποτελεί για πάρα πολύ κόσμο την προσωποποίηση
του κακού πάνω στη Γη.

ασφάλειά του.
Αυτό αποκόπτεται από τα πρακτικά της εκστρατείας του
1946 για να ελεγχθεί μια επιδημία ελονοσίας στο φυλετικό αποθεματικό Kipsigis στην περιοχή Kisumu της
βορειοδυτικής Κένυας με ψεκασμό χωριακών καλύβων
με DDT. Μια ομάδα υγειονομικών εργαζομένων αποστέλλεται στις αγροτικές περιοχές για να πείσει τους
χωρικούς ότι ο ψεκασμός των καλύβων τους με το DDT
θα βοηθήσει να σταματήσει η ασθένεια. Όταν ο σκεπτικιστής φυλετικός αρχηγός, ο Arap Kipkoi, αντιστέκεται
στο DDT ως δηλητηριώδης ουσία, ο Βρετανός αξιωματικός έχει ψεκάζει DDT σε ένα μπολ κουάκερ και έπειτα
τρώει μια μπουκιά για να αποδείξει ότι το DDT δεν είναι
επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Το DDT δεν είναι πολύ οξύ
τοξικό, επομένως αυτή η παραπλανητική επίδειξη ήταν
δυνατή. Αλλά οι κίνδυνοι από το DDT είναι μακροπρόθεσμοι και σίγουρα δεν είναι “ασφαλείς”.

Και δυστυχώς για αυτήν, για πολλούς διαφορετικούς
λόγους.
Πριν από λίγο καιρό δικαστήριο δικαίωσε ένα ζευγάρι
από την Καλιφόρνια το οποίο είχε καταθέσει αγωγή
εναντίον της, με αφορμή την εμφάνιση καρκίνου. Η
αποζημίωση έφτασε τα 55 εκατομμύρια δολάρια, ενώ
άλλα 2 δις επιδικάστηκαν με τιμωρητικό χαρακτήρα για
την εταιρεία, η οποία από την πλευρά της συνεχίζει να
επιμένει ότι το ζιζανιοκτόνο Roundup* δεν ευθύνεται
για την εμφάνιση όγκων. Φυσικά θα εφεσιβάλει την
απόφαση, την ώρα που εναντίον της εκκρεμούν χιλιάδες άλλες αντίστοιχες υποθέσεις.

Υπάρχει πάντα η περίπτωση δικαίωσης για την Monsanto.
Ίσως αποδειχθεί ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα
λένε οι υποστηρικτές της και ο καρκίνος να οφείλεται
σε διάφορους άλλους, άσχετους με αυτήν παράγοντες.
Επιστήμονες, άλλωστε, δεν είμαστε εμείς. Όμως, η
κοινή γνώμη έτσι κι αλλιώς έχει προεξοφλήσει την
ενοχή της, κυρίως λόγω του «αμαρτωλού» παρελθόντος της.
Ήταν η ίδια εταιρεία που αποτέλεσε τον βασικό κατασκευαστή του Agent Orange** (πορτοκαλί παράγοντα),
του αποφυλλωτικού που χρησιμοποίησε ο στρατός των
ΗΠΑ στο Βιετνάμ, παίρνοντας αυτήν την κωδική ονομασία από το χρώμα στις ρίγες των βαρελιών στα οποία
μεταφερόταν. Στόχος των Αμερικανών ήταν η αποψίλωση της ζούγκλας που έκρυβε τους Βιετκόνγκ. Εκείνο
που εξαφανίστηκε -εκτός από τα δέντρα- ήταν και ο
πληθυσμός. Υπολογίζεται ότι η άκρως τοξική ουσία
2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζοδιοξίνη, που ανιχνεύθηκε
στο προϊόν, ευθύνεται για τον θάνατο ή τον ακρωτηριασμό 400.000 ανθρώπων και την γέννηση μισού εκατομμυρίου παιδιών με δυσμορφίες…
Αντίστοιχα το όνομά της το συναντά κανείς μεταξύ των
κύριων διακινητών φαρμάκων όπως το DDT, το οποίο
ακόμη και δεκαετίες μετά την απαγόρευσή του, συνεχίζει να εμπλέκεται σε «εγκλήματα» και να μολύνει,
παρά τις αρχικές τοποθετήσεις για την υποτιθέμενη

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η Monsanto πέρασε
στον κόσμο της δημιουργίας... Εξαγοράζοντας μικρές
εταιρείες σπόρων και επενδύοντας στην γενετική
έρευνα, δεν άργησε να μετατραπεί σε έναν γίγαντα που
σταδιακά συνέθλιψε τον ανταγωνισμό και αφού κυριάρχησε στην Αμερική, πέρασε τον Ατλαντικό και ό,τι άλλο
εμπόδιο βρήκε μπροστά της προκειμένου να κατακτήσει
τον κόσμο.
Οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι, έχοντας υπόψη τους και
το… βιογραφικό της, αντέδρασαν στις πρώτες γενιές
μεταλλαγμένης σόγιας. Οι υπόλοιποι τους αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό, θεωρώντας τους γραφικούς που
στέκονταν εμπόδιο στην εξέλιξη. Οι νέοι σπόροι μπορούσαν να αντέξουν στις άσχημες καιρικές συνθήκες,
προσβάλλονταν πολύ λιγότερο από ασθένειες. Τι ζητούσαν λοιπόν αυτοί οι τύποι που διαμαρτύρονταν;
Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 ολόκληρη η Ευρώπη
έτρεμε από το ξέσπασμα της νόσου των τρελών αγελάδων. Τα προϊόντα της Monsanto είχαν λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ασφαλή για το κοινό,
όμως το debate άναψε για τα καλά. Μέχρι του σημείου
που ακόμη και ο πρίγκιπας της Αγγλίας, Κάρολος (γνωστός υποστηρικτής και παραγωγός οργανικών προϊόντων) να αρθρογραφήσει επί του θέματος, τονίζοντας
από την πλευρά του ότι τέτοια θέματα ανήκουν στην
αποκλειστική ευθύνη του Θεού και μόνο.

Κι ενώ η εταιρεία προσέγγισε εντελώς λανθασμένα το
πρόβλημα, βγάζοντας προς τα έξω το πρόσωπο ενός
αδίστακτου αλαζόνα και στρέφοντας το κοινό εναντίον
της (ανεξάρτητα από το εάν όντως είχε ευθύνη ή ανάμιξη στο διατροφικό σκάνδαλο) ήρθαν τα επόμενα νέα
που οδήγησαν σε ακόμη μεγαλύτερη δαιμονοποίηση.
Η Monsanto έπαιζε πλέον με τους σύγχρονους τρόπους
παιχνιδιού, που επιβάλλουν τα πατενταρισμένα προϊόντα. Ακόμη κι όταν μιλάμε για σπόρους σόγιας, καλαμποκιού ή σιτηρών, που αποτελούν κύριες
διατροφικές πηγές για την ανθρωπότητα. Οι πατενταρισμένοι σπόροι σταδιακά κυριάρχησαν και η εταιρεία
υποβοηθήθηκε από το νέο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης. Σε διάφορες αγορές, όπως για παράδειγμα
αυτή της Ινδίας ή της Βραζιλίας οι παραδοσιακοί «παίκτες» είτε εξαγοράστηκαν είτε περιθωριοποιήθηκαν, δίνοντας στην Monsanto τον απόλυτο έλεγχο. Οι νόμοι
του ελεύθερου εμπορίου την έβαλαν σε κάθε γωνιά του
πλανήτη και στη συνέχεια οι πατέντες της κράτησαν για
πάντα δέσμιους τους αγρότες.
Οι σπόροι είχαν μερικά χαρακτηριστικά που μετέτρεψαν
την ευλογία σε κατάρα. Τα φυτά ήταν μεν ανθεκτικά,
αλλά στείρα. Πράγμα που σήμαινε πως ο αγρότης δεν
μπορούσε να κρατήσει ένα μέρος της σοδειάς για την
επόμενη χρονιά. Έπρεπε να επιστρέψει στην ίδια εταιρεία
και να αγοράσει ξανά και ξανά τα δικά της προϊόντα. Και
στο ερώτημα «γιατί να μην πάει σε κάποια άλλη;» η απάντηση είναι «επειδή αυτό ήταν αδύνατο».
Το έδαφος που είχε φιλοξενήσει σπόρους της γινόταν
μην δεκτικό σε άλλου τύπου σπόρους. Μετατρεπόταν
σε ένα αφιλόξενο μέρος για οτιδήποτε άλλο εκτός από
αυτό που εκείνη είχε να πουλήσει. Και οι πατέντες της
δεν σταμάτησαν στην σόγια, το σιτάρι, το καλαμπόκι.
Ακολούθησε το βαμβάκι, ποικιλίες πιπεριού, το μπρόκολο, λάχανο, ακόμη και το σιτάρι με χαμηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις
αντίδρασης από τους τοπικούς αγρότες απάντησε με
μηνύσεις, έχοντας πλέον και την νομοθεσία με το
μέρος της.
Κι ενώ οι κυβερνήσεις και οι διάφοροι οργανισμοί δημιουργούν σε τέτοιου τύπου μονοπωλιακές καταστάσεις
να ανθίζουν, οι φωνές όσων εναντιώνονται σε αυτήν
την νέα πραγματικότητα πληθαίνουν, αλλά όμως, συνήθως δεν ακούγονται…
Πλέον η Monsanto έχει εξαγοραστεί από την BAYER.
Το μέγεθος του νέου γίγαντα είναι πελώριο και η δύναμή του επίσης!...
Ελάχιστοι θα ήταν διατεθειμένοι να κάνουν κάτι που θα
δυσαρεστούσε κάτι τόσο δυνατό, ακόμη κι αν γνώριζαν
ότι θέτουν έτσι την δημόσια υγεία σε σοβαρό ρίσκο.
www.menshouse.gr

――――――
* Πρόκειται για ένα από τα πιο διαδεδομένα ζιζανιοκτόνα, το
οποίο χρησιμοποιείται στην ελληνική γη και έχει δεχτεί ουκ
ολίγες φορές κριτική, αναφορικά με πιθανές παρενέργειες
στον ανθρώπινο οργανισμό.
** Η τοξικότητα του Agent Orange ήταν τεράστια, με θύματα
ακόμη και τους ίδιους του Αμερικανούς στρατιώτες, οι οποίοι
το χρησιμοποίησαν χωρίς και οι ίδιοι να γνωρίζουν τι ακριβώς
είναι. Πολλά από τα θύματα στράφηκαν στην αμερικανική δικαιοσύνη και έπειτα από μακροχρόνιους αγώνες κατάφεραν να
δικαιωθούν. Το 1984, τα δικαστήρια των ΗΠΑ επιδίκασαν σε
250.000 δικαιούχους και τις οικογένειές τους το ποσό των 180
εκατ. δολαρίων.
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Ανάπτυξη, επενδύσεις και
''πράσινα άλογα''
Όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν παραμυθιάσει, ή έτσι νομίζουν, με το θέμα των ξένων επενδύσεων.
Βέβαια αυτό που εννοούσαν οι προηγούμενοι αλλά και
αυτό που εννοούν επένδυση και οι τωρινοί, που πριν 4 χρόνια ήταν προηγούμενοι και αυτοί, είναι το όποιο ξεπούλημα
δημόσιου πλούτου και μάλιστα για πενταροδεκάρες.
Π.χ.:
✔ 45,000,000 ευρώ πουλήθηκε η ολόκληρη η Τrainose. Δεν
ξέρω που συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτό το ξεπούλημα.
Επιγραμματικά και ενδεικτικά θα αναφέρω:
✔τον ΟΤΕ στην κρατική Deutsche Telekom,
✔την ΔΕΗ και τα δίκτυα της,
✔τα λιμάνια και τελευταίως
✔τα 14 αεροδρόμια.
Τώρα δια στόματος Δένδια, που προφάτως επισκέφθηκε
την Αμερική, ακούσαμε ότι η χώρα χρειάζεται επενδύσεις
άνω των 100 δις για να ορθοποδήσει.
Φανταστείτε τι θα πρέπει να ξεπουλήσουν ώστε να φθάσει
στο ποσό των 100 δις όταν τα πάντα τα δίνουν για πενταροδεκάρες.
Εκτός και αν υπάρχει αφελής να πιστεύει ότι θα έρθει ξένος
να επενδύσει επειδή άλλαξε η Κυβέρνηση στη χώρα μας,
όταν τον συμφέρει να πάει στις γύρω χώρες, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία που έχουν καλύτερο, για τον επενδυτή, φορολογικό καθεστώς.
Ήδη ψιθυρίζουν το ξεπούλημα της υπόλοιπης ΔΕΗ, γι’ αυτό
απαξιώθηκε και από τους Συριζαίους.
Δια στόματος Χατζηδάκη, πέρασε στα ψιλά βέβαια, ακούσαμε και την πρόθεση να πουληθούν οι μετοχές του Δημοσίου στα Eλληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)!!!
Πρέπει να πρόκειται περί ''φωστήρων'' εκεί στο Υπουργείο.
Τώρα που υπογράφηκαν τα συμβόλαια για τα οικόπεδα και
σε λίγα χρόνια υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε όφελος
από την εξόρυξη των υδρογοναθράκων οι ''φωστήρες'' σχεδιάζουν να ξεπουλήσουν τις κρατικές μετοχές.
Προφανώς με το αζημίωτο.
Γράφει η π.Πρύτανης Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη:
''Αντί να αρχίσει με την αναγέννηση του αγροτικού τομέα,
που έχει καταρρεύσει εξαιτίας της άκρως ανθελληνικής πολιτικής της ΚΑΠ.
Τα γρήγορα και σίγουρα αποτελέσματα του αγροτικού μας
τομέα θα περιορίσουν τις, τραγελαφικού περιεχομένου, εισαγωγές από πιπεριές, λάδι, λεμόνια κ.ο.κ. θα μπορέσει η
γεωργία να στηρίξει την εθνική μας ανάπτυξη και στους
λοιπούς τομείς της οικονομίας.
Αλλά, βέβαια, για μια τέτοιου προσανατολισμού ανάπτυξη
απαιτείται επιστροφή στις ρίζες μας.
Δηλαδή, κάποιες δόσεις έθνους-κράτους, που δυστυχώς
απουσιάζουν από τον οικονομικό μας ορίζοντα”.
Διαβάζουμε επίσης στον Τύπο.

Απούλητα κρασιά στην Κρήτη λόγω εισαγωγών
Πάνω από το μισό κρασί της περσινής χρονιάς έχει μείνει
«στα αζήτητα» λόγω… εισαγωγών κρασιών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με ένα μέρος των κρασιών αυτών να μην
αποκλείεται να προέρχεται από τρίτες χώρες και να έχει
πάρει την… «ευρωπαϊκή υπηκοότητα» μέσω κυκλωμάτων
επιτήδειων εμπόρων.
Την ανησυχητική αυτή περιγραφή κάνει στην εφημερίδα
«Νέα Κρήτη» ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Ν. Ηρακλείου, Στάθης Φραγκιαδάκης, κα-

ταγγέλλοντας ότι λόγω των αθρόων εισαγωγών κρασιών
υποβαθμισμένης ποιότητας σε σχέση με τα δικά μας παραγόμενα κρασιά, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι οδηγούμαστε με πολύ μεγάλα αποθέματα στη νέα παραγωγική
περίοδο, καλώντας την κυβέρνηση να παρέμβει και να διεκδικήσει μέτρα από την Ε.Ε. για να αποφύγουμε την καταστροφή!
«Αν δε γίνει κάτι σε λίγες ημέρες, θα ακούσετε όλο τον
κόσμο να διαμαρτύρεται. Τα αποθέματα είναι πολύ μεγάλα
λόγω των αθρόων εισαγωγών κρασιού. Οι εισαγωγές αυτές
είναι νόμιμες, αλλά έρχονται από χώρες της Ε.Ε. κρασιά
που δεν θα τα έπινες στο σπίτι σου. Είναι πάμφθηνα κρασιά,
που έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία. Κι αυτές οι εισαγωγές
έχουν μειοδοτήσει τις τιμές των καλών κρασιών και έτσι
μένουν μέσα στις αποθήκες κρασιά ιδιωτών και συνεταιριστών απούλητα, την ώρα που ετοιμάζονται να βάλουν μέσα
τα κρασιά της νέας παραγωγικής περιόδου», τονίζει χαρακτηριστικά στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη» ο πρόεδρος του
Συλλόγου Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Ν. Ηρακλείου.
Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν και για τα υπόλοιπα προϊόντα
του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα.
Η Κυβερνήσεις όμως ούτε ανησυχούν ούτε ιδρώνει το αυτί
τους.

Ακολουθούν εξάλλου το δόγμα Σημίτη, που τον θυμάμαι ως
Πρωθυπουργό να μιλάει στην ΔΕΘ για τις τεράστιες ευκαιρίες, τα επόμενα χρόνια, στα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών.
Δεν μας θέλουν να παράγουμε και να έχουμε αυτοτέλεια
αλλά μας θέλουν σερβιτόρους στην βιομηχανία του τουρισμού.
Τώρα νιώθουμε στο πετσί μας το τι σημαίνει το ''All enclusive''.
Τώρα διαπιστώνουν οι μικρο-επαγγελματίες στη Μακεδονία, ότι ο χαμηλής ποιότητας τουρισμός των βαλκάνιων,
που έρχονται με γεμάτα τα πορτ μπαγκαζ τους με προϊόντα
από τις χώρες τους δεν τους προσφέρει και πολλά.
Ή τους βλέπουν να αφήνουν τα όποια ευρώ τους στα Lidl
της κυρίας Μέρκελ. (Αλήθεια τι έγινε με τις τριγωνικές συναλλαγές;)
Ο λόγος που δεν πιστεύω ότι θα έρθει ποτέ επενδυτής,
που μαζί με το όποιο κέρδος του θα προσδώσει και κέρδος
στην χώρα και τους πολίτες, δεν είναι ότι αυτό είναι ανέφικτο αλλά για ποιο λόγο να το κάνει όταν μπορεί, όταν του
δίνουν το δικαίωμα οι κυβερνώντες να μην το κάνει.
Γιατί να μην περιμένει ως κοράκι να βγούν και τα υπόλοιπα
ασημικά στο σφυρί;
Γιατί να δώσει μερίδιο όταν δεν του το επιβάλλει κανένας;
Γι’ αυτό όταν ακούω από τους κυβερνώντες για ανάπτυξη
πάει το μυαλό μου στα πράσινα άλογα!!!
Όταν θα φανεί ότι στρέφονται, πραγματικά, προς την αγροτική ανάπτυξη και στηρίζουν έμπρακτα αγρότες και κτηνοτρόφους θα τους πιστέψω..
ΜΠ
Ελληνική Πολιτική Συνείδηση

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (EEΔA)

Ανάγκη διατήρησης της ανεξαρτησίας μεταξύ των βασικών
πυλώνων ποινικής δικαιοσύνης
Η ΕΕΔΑ εκφράζει την ανησυχύα της για τη μεταφορά αρμοδιοτότων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (μετονομασθέν πλέον σε
Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 5.1, του ΠΔ 81/2019, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής,
συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των υπαγομένων σε αυτό οργανικών μονάδων, το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η
Ιατροδικαστικό Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα,
τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική
Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι βασικοί πυλώνες του
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, μεταξύ των
οποίων η Αστυνομία και οι Φυλακές, είναι και οφείλουν να παραμείνουν ανεξάρτητοι μεταξύ τους, στο
βαθμό που καθένας τους αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικό βαθμό ευθύνης και διακριτικής ευχέρειας το έγκλημα και προστατεύει την
κοινωνία από τη διαφθορά, την Αστυνομική βία και
την κατάχρηση εξουσίας.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηθικής της
Αστυνομίας, ο οποίος υιοθετόθηκε με τη Σύσταση

(2001) της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης, η διάκριση μεταξύ του ρόλου της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας, του δικαστικού σώματος
και του σωφρονιστικού συστόματος πρέπει να είναι
σαφής. Ταυτόχρονα, στην αιτιολογικό έκθεση του
Κώδικα, επισημαίνεται ότι, παρότι το μοντέλο αυτό
ποινικής δικαιοσύνης προϋποθέτει και θεωρεί ως αυτονόητη την ανεξαρτησία κάθε συντελεστή της,
είναι πολύ σημαντικό να προβλέπεται η ενσωμάτωση
του αναγκαίου αριθμού «ελέγχων και ισορροπιών»
(checks and balances), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η ποινική δικαιοσύνη λειτουργεί κατά τρόπο
αποτελεσματικό που συνάδει με το νόμο. Σημειώνεται ότι η σύσταση αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης
ετίθετο ήδη από τη δεκαετία του 1980 ως προύπόθεση ένταξης για τα νέα Κράτη μέλη του Συμβουλίου.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΕΕΔΑ συστήνει στις αρμόδιες κρατικές Αρχές να διασφαλίσουν με κάθε τρόπο την ανεξαρτησία μεταξύ των
Αστυνομικών Αρχών, οι οποίες έχουν ως αποστολή
τους την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος
και των Σωφρονιστικών Αρχών, οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκτιση των ποινών με ασφάλεια, αξιοπιστία, διαφάνεια και με σεβασμό στον άνθρωπο,
καθώς και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και των
Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής.
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ΕΒΔΟΜΗ

ΞΥΠΝΗΣΕ Η ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΣΕ… ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ

«Το Ε.Ε.Α. αναλαμβάνει δράση
για την αναδάσωση του Υμηττού»
δηλώνει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου
Για ένα ακόμα καλοκαίρι γίναμε μάρτυρες
καταστροφικών πυρκαγιών που προκάλεσαν τεράστιες ζημιές σε διάφορα σημεία
της χώρας. Ειδικά σε Εύβοια αλλά και σε
Υμηττό, η περιβαλλοντική καταστροφή ήταν
τεράστια καθώς χιλιάδες στρέμματα πρασίνου αλλά και περιουσίες συμπολιτών μας,
έγιναν στάχτη. Το μόνο παρήγορο ήταν ότι
δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό δεν
σημαίνει όμως ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Οι πυρκαγιές
που έπληξαν τη χώρα επηρεάζουν άμεσα
τις ζωές όλων μας, κάτι που θα φανεί το
επόμενο διάστημα. Ήδη βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να είναι κάποιος
τελείως αδαής για να μην καταλάβει ότι
πυρκαγιές τέτοιας έκτασης μόνο προς το
χειρότερο θα αλλάξουν τις συνθήκες διαβίωσης όλων μας. Από το μικροκλίμα στις
περιοχές που επλήγησαν, έως τις πλημμύρες που κάποια στιγμή θα δούμε στα σημεία
από τα οποία εξαφανίστηκε το πράσινο.
Μπροστά σε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα δεν πρέπει να υπάρξει κανένα περιθώριο αδιαφορίας. Πέρα από τα προφανή,
όπως τη νομοθετική ρύθμιση για να μην
δούμε να ξεφυτρώνουν κτίρια στα καμένα,
ΑΔΑ: 6ΕΞΜΩΛΝ-3ΜΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Διεύθυνση: Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Τηλ: 22990 20155
ΦΑΞ : 22990 20015
Αρ. πρωτ. 13304
Μαρκόπουλο 21-8-2019
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 769307,74€ με ΦΠΑ 24%. Η
δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους
προϋπολογισμούς του Δήμου Μαρκοπούλου και των Ν.Π.Δ.Δ. του.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
18/2019 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής
διακήρυξης
με
13303/21-8-2019.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα
καταληκτικής υποβολής προσφορών: 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και
ώρα 08:00 πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τουλάχιστον
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

την εντατικοποίηση των ελέγχων σε ευαίσθητες περιοχές, τη διαρκή ενημέρωση για
την επαγρύπνηση των πολιτών και την αυστηροποίηση των ποινών για τους εμπρηστές, οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε
δράση για τη επούλωση των πληγών που
άφησαν πίσω τους οι μεγάλες φωτιές.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών,
έχοντας πλήρη συναίσθηση του κοινωνικού
του ρόλου – κάτι που έχει αποδείξει πολλές
φορές στο παρελθόν – έλαβε την απόφαση
να ενισχύσει την προσπάθεια αναδάσωσης
του Υμηττού, του βουνού που είναι από
τους πνεύμονες οξυγόνου για την Αττική
και το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι συγκεκριμένες δράσεις για
την επίτευξη του μεγάλου στόχου.
Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να
ευαισθητοποιηθούν, να ενώσουμε όλοι μαζί
τις δυνάμεις μας και σε συνεργασία με την
Περιφέρεια και τους εμπλεκόμενους δήμους να εργαστούμε για την αποκατάσταση
των περιβαλλοντικών ζημιών. Είναι καθήκον
όλων μας να προστατεύσουμε τη φύση. Το
οφείλουμε στους εαυτούς μας και στις
επερχόμενες γενιές.
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α.
Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου

Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ή για τις ομάδες που υποβάλει
προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μια
ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος
της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Η κατακύρωση
του διαγωνισμού θα γίνει ως εξής:
Α. Για την προμήθεια υγρών καυσίμων το κριτήριο κατακύρωσης της
χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
(%), το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής
του, για την περιοχή του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως
αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι αρνητικό μέχρι και 1%.
Β. Για τα λιπαντικά, η κατακύρωση
του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει συνο-

λικά τη χαμηλότερη τιμή.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
των καυσίμων είναι δώδεκα (12)
μήνες ενώ για τα λιπαντικά είναι 24
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής αυτών.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ
του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων των καυσίμων, ο Δήμος και το
κάθε Νομικό Πρόσωπο, διατηρεί το
δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης
(option), δηλαδή μπορεί να ζητήσει
αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αναλυτική διακήρυξη, εφόσον
τούτο κριθεί σκόπιμο και επωφελές.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
της προμήθειας καυσίμων δύναται
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού.
Η αναλυτική διακήρυξη και το τεύχος της μελέτης αναρτήθηκαν στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού
(ΕΣΗΔΗΣ), στο ΚΗΜΔΣ και στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
www.markopoulo.gr.
Η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω
της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ
Έχει αναρτηθεί δημοσίευση στην
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ηλεκτρονικά ΤΗΝ 22-8-2019 και φέρει τον
αριθμό 2019-117937.
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Με μια απαράδεκτη και αντεργατική απόφαση, η πολυεθνική εταιρεία PRAKTIKER
ανατρέπει τον οικογενειακό
προγραμματισμό εκατοντάδων εργαζομένων και ανοίγει
τα καταστήματά της για το
κοινό, από τις 7 το πρωί, καλώντας τους εργαζόμενους,
μετά από δεκαετίες, ν’ αναλάβουν πλέον «εργοστασιακές
βάρδιες».
«Είσαι ξύπνιος; Έχεις έκπτωση -20% σε προϊόντα
μας», λέει η «έξυπνη»… διαφημιστική καμπάνια της πολυεθνικής,
που
ρίχνει
«τυράκι» σε «ξύπνιους» καταναλωτές, τους οποίους καλεί
να πάνε στα καταστήματά της
στις 7 το πρωι. Στην πραγματικότητα η καμπάνια απευθύνεται σε εργαζόμενους του
κατασκευαστικού
κλάδου
(αφού η έκπτωση ισχύει για
οικοδομικά υλικά) τους οποί-

ους καλεί να προστρέξουν να
ανατρέψουν τα ωράρια εργασίας των συναδέλφων τους.
Πρόκειται για την απόλυτη
ανατροπή της σχέσης οικογενειακής – επαγγελματικής
ζωής και απορρυθμίζει πλήρως τον οικογενειακό προγραμματισμό
των
εργαζομένων. Στην πραγματικότητα, με το έτσι θέλω, αποφασίζουν βλαπτική μεταβολή
της εργασιακής σχέσης, κόντρα στα συμφωνημένα και παγιωμένα πλέον ωράρια, αλλά
και τις ατομικές συμβάσεις
εργασίας.
Αυτές οι εργοδοτικές διαταγές αγρύπνιας που επιχειρεί
να επιβάλει η πολυεθνική δεν
πρέπει να περάσουν. Στην Ελλάδα της Δημοκρατίας και της
Ευρώπης, ο κοινωνικός διάλογος -βασικό συστατικό για την
εμπέδωση κοινωνικής ειρήνης
και συνεννόησης- δεν πρέπει

να υπονομεύεται.
Αλήθεια, ποια είναι η αντίδραση της πλειοψηφίας του
ΔΣ του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων; Έχει
προηγηθεί διαβούλευση και
συμφωνία για κάτι τέτοιο; Το
αποδέχονται; Ενημέρωσαν
την Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδας, της
οποίας είναι μέλη;
Η ΟΙΥΕ και τα σωματεία –
μέλη της πρέπει να κινηθούν
άμεσα στην κατεύθυνση της
καταδίκης και της ανατροπής
τέτοιων αντεργατικών συμπεριφορών.

19PROC005411839 2019-08-07
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 7 Αυγούστου 2019
Αριθμ. Πρωτ. 503

• Κωδικός CPV: 45243300-5
• Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: α. Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου
μώλου, β. Ενίσχυση της θωράκισης
του υπήνεμου μώλου
• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές.
• Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι δέκα
(10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
• Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε έργα
ΛΙΜΕΝΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
• Λόγοι αποκλεισμού / Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22
της διακήρυξης.
• Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα.
• Φάκελοι προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους,
παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών

από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η
εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης, οι οποίες φέρουν προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή.
• Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει
τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
για διάστημα εννέα (9) μηνών από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
• Η ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 4/9/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
• Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
είναι η 10/9/2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 π.μ.
• Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε
αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
• Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής
στον Ανάδοχο.
• Προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθ. 4.3 της διακήρυξης.
• Εγγύηση συμμετοχής: Για την
συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 9.582
ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι
μέχρι 4/7/2020, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΥΔΡΑΣ
Ιωάννης Μπελεγρής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του
έργου με τίτλο «Επισκευή του αλιευτικού καταφυγίου στην θέση Καμίνι Ν. Ύδρας», εκτιμώμενης
συνολικής
αξίας
σύμβασης
479.032,26 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί και θα υποβληθεί με το
σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του
Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
• Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας:
――――――――――――――――
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ
Τηλ.
22980 52333
Telefax
22980 53913
E-mail
limhydra@otenet.gr
――――――――――――――――
• Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο
“ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί”
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας
www.ydra.gov.gr.
• Κωδικός NUTS κύριου τόπου
εκτέλεσης του έργου: EL307

Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να παρέμβει άμεσα και να
απαιτήσει την απόσυρση
αυτής της απόφασης.
Σήμερα η ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ, αύριο
ΟΛΟΙ.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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στα πεταχτά
Ασφαλιστικό Σύστημα
3 πυλώνων προτείνουν
τα Επιμελητήρια
Την πρόταση των επιμελητηρίων για τη διάσωση του
ασφαλιστικού συστήματος της χώρας και τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα, ανάπτυξης και κοινωνικής
συνοχής, παρουσίασε με επιστολή του στον υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος. Σε αυτή,
περιγράφει τη σταδιακή μετάβαση του ασφαλιστικού
συστήματος της χώρας σε ένα σύστημα τριών πυλώνων, με προσαρμογή των εμπειριών άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις συνθήκες που επικρατούν στην
Ελλάδα.

ΑΑΔΕ: Hλεκτρονική
σύνδεση με το Μητρώο
ταυτοτήτων της ΕΛ.ΑΣ.
Τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική διασύνδεση του
Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, απαλλάσσοντας
έτσι τους πολίτες από την υποχρέωση των χρονοβόρων επισκέψεων και συναλλαγών στις ΔΟΥ. Με τη
διασύνδεση αυτή, η ΑΑΔΕ ενημερώνεται αυτόματα
για τις μεταβολές στα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας (έκδοση, αντικατάσταση, απώλεια και επανέκδοση).
Ο πολίτης, δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτεται την εφορία, αλλά λαμβάνει σχετικό μήνυμα
στην ηλεκτρονική του θυρίδα στο TAXISnet.

Στροφή σε φιλικές στο
περιβάλλον πηγές ενέργειας
Νέο business plan για τη μετάβαση της ΔΕΗ στη μεταλιγνίτη εποχή προαναγγέλλει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης σε
συνέντευξή του. «Λόγω των αυξημένων ποσών που
πληρώνει η ΔΕΗ για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – είναι πολιτική της ΕΕ αυτό –, ορισμένες παλαιότερες λιγνιτικές μονάδες στοιχίζουν πια στη ΔΕΗ

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

περισσότερο από όσο αν ήταν κλειστές και πληρώνονταν οι εργαζόμενοι κανονικά» επισημαίνει.
σ.σ. To τραγελαφικό της ιστορίας είναι ότι η Ε.Ε. κατήργησε τα φωτοβολταϊκά και έχει βάλει απίστευτους
φόρους πάνω στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας!!!
Και ύστερα φταίει η ΔΕΗ!

Με ραντεβού πλέον
η επίσκεψη στην Εφορία
Μόνο με ραντεβού θα μπορούν να επισκεφθούν την
εφορία από Δευτέρα 29 Ιουλίου όσοι θέλουν να κλείσουν τις ανοικτές υποθέσεις τους στην εφορία. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) πλέον οι φορολογούμενοι, όταν θέλουν να
τακτοποιήσουν εκκρεμείς υποθέσεις στις εφορίες, τα
Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), θα πρέπει να έχουν κλείσει ραντεβού.
Για να κλείσει το ραντεβού με τον εφοριακό, ο φορολογούμενος θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τη
γραμματεία της κάθε υπηρεσίας.
σ.σ. Βέβαια δεν μας λένε πώς κλείνεις το ραντεβού;
Πας στην Εφορία, να βρεις τη γραμματεία της κάθε
υπηρεσίας για να συννενοηθείς. Αν είναι έτσι, φέξε
μου και γλίστρησα...

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ:
Παραμένουν απαισιόδοξοι
για το μέλλον της Ε.Ε.
οι Έλληνες
Οι πιο απαισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΕ παραμένουν οι Έλληνες σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Αν και η αισιοδοξία για το μέλλον ενισχύθηκε
στην Ελλάδα από το περασμένο φθινόπωρο κατά 8%,
είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία οι
απαισιόδοξες γνώμες είναι περισσότερες από τις αισιόδοξες (51% έναντι 45%). Συνολικά, η πλειονότητα
των Ευρωπαίων αισιοδοξεί για το μέλλον της ΕΕ
(61%, +3 ποσοστιαίες μονάδες).

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
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
Ζητείται διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
Τηλ. 6974003808
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε διπλοκατοικία (το ισόγειο) στα Δικηγορικά της Βούλας, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι με μεγάλο κήπο και γκαράζ. Ανεξάρτητη είσοδος.
Πληροφορίες 6945717043.
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
Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγμένο, θέση Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικοδομησιμότητας από την πολεοδομία, κλιμακωτός
συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοικίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντελεστού,
εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος
(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30
μέτρα), δίπλα σε αγορά, super-market, φαρμακείο, βενζίνη, πολύ κοντά σε συγκοινωνίες, άμεσα διαθέσιμο.
Τηλέφωνο: 6977186855
email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

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

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 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

Τα πολλά φάρμακα βλάπτουν το ήπαρ
Το ήπαρ το οποίο ονομάζεται «εργοστάσιο του οργανισμού του ανθρώπου» αποτελεί το κυριότερο όργανο
για την αδρανοποίηση και εξουδετέρωση φαρμάκων,
όπως και χημικών – φυτικών ουσιών και ορμονών. Είναι
δε ο πρωταρχικός τόπος μεταβολισμού πολλών φαρμάκων.
Κάθε φάρμακο που μεταβολίζεται στο ήπαρ μπορεί να
προκαλέσει ηπατική βλάβη η οποία να εμφανιστεί ακόμη
και 6 μήνες μετά τη διακοπή του. Υπολογίζεται δε ότι τουλάχιστον 900 φάρμακα, βότανα και τοξίνες προκαλούν
ηπατική βλάβη. Στις ΗΠΑ, οι μισές από τις 2.000 περιπτώσεις οξείας ηπατικής ανεπάρκειας (που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο), οφείλονται σε φάρμακα.
Η ευαισθησία στα φάρμακα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως: φυλή, φύλο, ηλικία, κατανάλωση αλκοόλ, άλλες συνυπάρχουσες παθήσεις,
γενετική προδιάθεση, φαρμακοτεχνική μορφή του ληφθέντος φαρμάκου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι συνταγογραφούνται ή συστήνονται φάρμακα που δεν είναι
αναγκαία όταν παρενέργειες έχουν παρερμηνευθεί ως
ιατρική πάθηση.
Αιτίες πολυφαρμακίας
· Ο ασθενής αντιμετωπίζει πολλαπλές ασθένειες και
επικοινωνεί με διάφορους γιατρούς για τα ιατρικά του
προβλήματα. · Κακή επικοινωνία μεταξύ ασθενούς και
ιατρού · Χρήση επαναλαμβανόμενων συνταγών
Αντιμετώπιση πολυφαρμακίας
H χρόνια υπερκατανάλωση ορισμένων αντιβιοτικών

(π.χ. τετρακυκλίνες, ερυθρομυκίνες), ορισμένων αναλγητικών (π.χ. παρακεταμόλη), αντισυλληπτικών (οιστρογόνα) και αντιυπερτασικών μπορεί να βλάψει το
ήπαρ. Δεδομένου ότι πολλά φάρμακα είναι τοξικά για
το συκώτι, καλο είναι να προσέχετε:
• Nα μην παίρνετε μεγαλύτερες δόσεις από αυτές που
σας έχει συστήσει ο γιατρός σας.
• Nα μην παίρνετε ποτέ φάρμακα που δεν σας έχει χορηγήσει γιατρός.
• Aν είστε μεγάλοι σε ηλικία και παίρνετε φάρμακα για
διάφορες παθήσεις, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί,
γιατί η ηπατική λειτουργία, που είναι ήδη επηρεασμένη
από το πέρασμα του χρόνου, μπορεί να επιβαρυνθεί καθοριστικά ακόμα και με ένα και μόνο φάρμακο.
• Σε περιπτώσεις χρόνιας χορήγησης φαρμάκων, πρέπει να υποβάλλεστε συχνά σε βιοχημικό έλεγχο της
ηπατικής λειτουργίας, για να διαφανεί κατά πόσο
υπάρχει τοξική δράση των φαρμάκων στο ήπαρ.
• Να λαμβάνετε συμπληρώματα διατροφής, που προτείνονται για την προστασία του ήπατος, τα οποία απέδειξαν κλινικές μελέτες ότι έχουν ευεργετικά
αποτελέσματα.
Οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι νοσηλευτές μπορούν
να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην πρόληψη και τη
διαχείριση της πολυφαρμακίας και τελικά οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις (παρενέργειες) που σχετίζονται με
τα φάρμακα μπορούν να ελεγχθούν.
Μιχάλης Ρηνιώτης
Φαρμακοποιός

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Το Κολύμπι σώζει ζωές
Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας περιβάλλεται από θάλασσα και αμέτρητα νησιά, έχει επίσης λίμνες, ποτάμια και χείμαρρους.
Λόγω καλών καιρικών συνθηκών τον περισσότερο χρόνο, οι ακτές είναι γεμάτες κόσμο.
Ο συνδυασμός ήπιου κλίματος και υγρού στοιχείου, κάνει τα παιδιά στη χώρα μας ιδιαίτερα
επιρρεπή στα ατυχήματα από πνιγμό.
Είναι αποδεδειγμένο ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να πνιγούν, σε λίγα μόνο εκατοστά νερό
σε ελάχιστο χρόνο.
Αλλά και οι ηλικιωμένοι έχουν ρεκόρ αριθμού
πνιγμών, προφανώς γιατί ξεχνιούνται και ξανοίγονται.
Ιδιαίτερα φέτος το Καλοκαίρι ο αριθμός των ηλικιωμένουν που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του λιμενικού
σώματος, φέτος από την 1η Μαΐου έως και τις
11 Ιουλίου, 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
στις ελληνικές παραλίες από διάφορες αιτίες,
και οι περισσότεροι ήταν ηλικιωμένοι άνω των 70
ετών.
Γι αυτό όλοι οι αρμόδιοι φορείς καλούν τους
λουόμενους να μην καταναλώνουν φαγητό ή αλκοόλ πριν τα μακροβούτια και να τηρούν με ευλάβεια τους κανόνες. Να μην απομακρύνονται
στα ανοιχτά, να έχουν πάρει τη συγκατάθεση
του γιατρού ότι είναι υγιείς και να μην είναι βέβαια φαγωμένοι!
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο πολίτης μπορεί να επικοινωνεί με την άμεση δράση του λι-

μενικού σώματος στον αριθμό 108.
Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» δίνει ορισμένες οδηγίες για το πώς πρέπει
να συμπεριφερόμαστε στο νερό γενικότερα.

Στη Θάλασσα
• Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά μας
από την πιο μικρή ηλικία να κολυμπούν σωστά, το κολύμπι σώζει ζωές.
• Ποτέ μην αφήνουμε μικρά παιδιά κοντά στο νερό
χωρίς επίβλεψη, ακόμα και εάν ξέρουν να κολυμπούν.
• Να μην βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα

όπως μπρατσάκια και κουλούρες, για την ασφάλεια
των παιδιών μας.
• Να μην κολυμπούν τα παιδιά με γεμάτο στομάχι,
πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το
τελευταίο γεύμα.
• Μην αφήνουμε τα παιδιά να απομακρύνονται από
την ξηρά χωρίς επίβλεψη.
• Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατό θαλάσσιο ρεύμα.
• Είναι σημαντικό τα παιδιά να μην υπερεκτιμούν τις
δυνατότητές τους στο κολύμπι και να αποφεύγουν
τους ηρωϊσμούς.
• Επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό, όπως πατητές, κράτημα αναπνοής και άλλα, πρέπει να αποφεύγονται,
μπορούν πολύ εύκολα να καταλήξουν σε πνιγμό.

μένα με την ειδική σημαδούρα για να διακρίνονται
από διερχόμενα σκάφη και να είναι πάντα συνοδευόμενα.

Σε Πισίνα
• Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, η
πισίνα πρέπει να είναι σωστά περιφραγμένη ή να έχει
κάλυμμα ασφαλείας.
• Ποτέ να μην κολυμπάνε παιδιά σε πισίνα, χωρίς επίβλεψη.
• Να μάθουμε στα παιδιά, να προσέχουν ιδιαίτερα τον
περίγυρο της πισίνας, γιατί τρέχοντας ή παίζοντας,
μπορούν εύκολα να γλιστρήσουν και να τραυματιστούν σοβαρά.
• Στην πισίνα όπως στη θάλασσα, είναι σημαντικό να
μάθουν τα παιδιά να κάνουν βουτιές, μόνον εφόσον
βεβαιωθούν ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και δεν
υπάρχουν εμπόδια.

Σε άλλους Χώρους όπου υπάρχει νερό

φωτο: m.theepochtimes.com

• Στις μικρές ηλικίες, όταν τα παιδιά βρίσκονται σε
σκάφος πρέπει πάντα να φοράνε εγκεκριμένα σωσίβια και να επιβλέπονται.

Θαλάσσια Αθλήματα
• Όταν κάνουν θαλάσσια αθλήματα τα παιδιά, πρέπει
πάντα να φορούν εγκεκριμένα σωσίβια, ακόμα και
εάν κολυμπούν καλά.
• Εφόσον τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με θαλάσσια αθλήματα, όπως ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο ski, ιστιοσανίδα και καταδύσεις, είναι σημαντικό να
παρακολουθήσουν πρώτα, μαθήματα σε εξειδικευμένες σχολές και να μάθουν να ακολουθούν τους κανόνες του κάθε αθλήματος.
• Σε περίπτωση που μεγαλύτερα παιδιά, κάνουν καταδύσεις και υποβρύχιο ψάρεμα, πρέπει να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο εξοπλισμό, να ακολουθούν
πιστά τους κανόνες ασφαλείας, να είναι συνδεδε-

• Είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να μην πλησιάζουν κοντά σε φουσκωμένο χείμαρρο ή ποτάμι, γιατί
εάν πέσουν μέσα μπορεί να πνιγούν. Για τον ίδιο
λόγο δεν πρέπει να κολυμπούν σε ποτάμι, όταν υπάρχει δυνατό ρεύμα.
• Τα παιδιά να αποφεύγουν τις βουτιές σε λίμνη, όταν
τα νερά είναι θολά.
• Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να πλησιάζουν και να
σκύβουν πάνω από πηγάδια, στέρνες και αρδευτικά
κανάλια, γιατί πέφτοντας μέσα, μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά ή να πνιγούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ασφάλεια δεν σημαίνει
υπερπροστασία.
Τα παιδιά πρέπει
να μη φοβούνται το «νερό»,
αλλά να το χαίρονται με ασφάλεια.
Σημείωση: Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού
Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που
έχει σκοπό να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των
Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους.
Τηλέφωνο: 210-6741.933 Fax: 210-6743.950
www.pedtrauma.gr – info@pedtrauma.gr
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ΕΥΡΩΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019
Επιστροφή με κρυφά όνειρα
για την Εθνική
Δεκαοκτώ χρόνια μετά την τελευταία φορά που η Εθνική
βόλεϊ γυναικών έδωσε το «παρών» σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η φετινή διοργάνωση αποτελεί
ορόσημο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Η ελληνική
ομάδα έσπασε την «κατάρα» χρόνων, έκανε την υπέρβαση
και ετοιμάζεται για την παρουσία της στο Eυρωβόλεϊ 2019,
που συνδιοργανώνουν το διάστημα 23/8 - 8/9 η Τουρκία, η
Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία.
Σε καθεμιά από τις τέσσερις χώρες θα διεξαχθούν ένας όμιλος και δύο αγώνες της φάσης των «16».

Η επιτυχία και τα προβλήματα
Σε μια περίοδο που το ελληνικό βόλεϊ μαστίζεται από σωρεία προβλημάτων, η επιστροφή των Εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπορεί
να χαρακτηριστεί όαση - αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι
να κρύψει τα πολλά και σημαντικά ζητήματα. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η εικόνα που παρουσιάζουν τα πρωταθλήματα ακόμα και σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας και ΤΑΑ,
με αποχωρήσεις σωματείων ακόμα και εν μέσω της χρονιάς, λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων.
Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στις μικρές κατηγορίες,
όπου αρκετά σωματεία φυτοζωούν και οι γονείς των αθλητών υποχρεώνονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη
για να καλυφθεί το κόστος της συμμετοχής των παιδιών
τους σε ομάδες και πιο συγκεκριμένα για να καλυφθούν οι
συνδρομές, τα έξοδα μετακινήσεων, ο ρουχισμός κ.λπ. Η
κατάσταση αυτή έχει διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα του «πετσοκόμματος» των κρατικών επιχορηγήσεων, οι οποίες και
στο βόλεϊ δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τα βασικά έξοδα
λειτουργίας κάποιου σωματείου.
Ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε επίπεδο Ομο-
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σπονδίας. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε το Σεπτέμβρη του 2018. Λίγο πριν από την επίτευξη
της πρόκρισης των Εθνικών ομάδων, πραγματοποιήθηκε κατάσχεση στην ΕΟΠΕ λόγω παλιών οφειλών. Την ίδια περίοδο ο πρόεδρός της, Γιώργος Καραμπέτσος, είχε αφήσει
ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της συνεργασίας με τον
αρχιτέκτονα της επιτυχίας της Εθνικής γυναικών, Ισπανό
κόουτς Γκιγιέρμο Ναράνχο Ερνάντεθ, αφού ήταν άγνωστο
αν θα μπορούσε να καλυφθεί το συμβόλαιό του.

Σε δύσκολο όμιλο με στόχο τους «16»
Στην πρώτη της συμμετοχή σε τελική φάση Ευρωβόλεϊ
μετά το 2001, η Εθνική θέτει στόχο να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Για αρχή αυτό μεταφράζεται στην κατάληψη μίας από τις πρώτες τέσσερις θέσεις στον όμιλό της
και στην πρόκριση στη φάση των «16». Στόχος όχι ακατόρθωτος, σίγουρα όμως ούτε και εύκολος, στον όμιλο της Αγκυρας όπου τοποθετήθηκε η Εθνική. Εκτιμάται ότι θα

πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης».

Οι αντίπαλοι
Η «οικοδέσποινα» Τουρκία και η Σερβία θεωρούνται τα φαβορί του 1ου ομίλου αλλά και γενικότερα στη διοργάνωση,
και αναμένεται να δώσουν μεταξύ τους τη μάχη της πρωτιάς του ομίλου. Διαθέτοντας έμπειρες παίκτριες και ισχυρά
σύνολα και οι δύο, τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετές διεθνείς επιτυχίες στο «παλμαρέ» τους, οι οποίες τις έχουν
φέρει στις υψηλές θέσεις της γενικότερης κατάταξης στην
Ευρώπη. Η Σερβία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
το 2017 και τον Οκτώβρη του 2018 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου. Η δε Τουρκία κατέλαβε την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό του 2017.
Αντίθετα, στα μέτρα της Ελλάδας θεωρείται η Φινλανδία,
που πέρασε στην τελική φάση ως 2η του ομίλου της, πίσω
από την Εσθονία.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πασαδόροι: Στυλιανή Χριστοδούλου, Αθηνά Παπαφωτίου,
Ολγα Βεργίδου
Ακραίες: Ευαγγελία Μερτέκη, Ολγα Στράντζαλη, Αθανασία
Τοτσίδου, Παναγιώτα Διώτη, Κωνσταντίνα Βλαχάκη
Κεντρικές: Γεωργία Λαμπρούση, Αννα Καλαντάτζε, Ειρήνη
Χατζηευστρατιάδου, Αγγελική - Μελίνα Εμμανουηλίδου
Διαγώνιες: Ανθή Βασιλαντωνάκη, Μαρία Οικονομίδου
Λίμπερο: Μαρία - Ελένη Αρτακιανού, Αρέτα Κονόμη,
Ηλιάνα Ιακωβίδου

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
χρειαστεί τρεις νίκες ώστε να εξασφαλίσει μια θέση στην
τετράδα, και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα επιτευχθεί αυτό, κυρίως λόγω της πορείας της ομάδας στα προκριματικά, όπου
μετά από σπουδαίες εμφανίσεις προκρίθηκε στην τελική
φάση ως 1η από τον 7ο όμιλο, πετυχαίνοντας μόνο νίκες
σε έξι αγώνες με αντιπάλους τη Σουηδία, το Αζερμπαϊτζάν
και το Λουξεμβούργο, και χάνοντας μόλις δύο σετ.
Η εικόνα αυτή της Εθνικής έκανε τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γκιγκέρμο Ναράνχο να εμφανιστεί αισιόδοξος για την
πορεία της ομάδας στην τελική φάση, όταν έγιναν γνωστά
τα αποτελέσματα της κλήρωσης της φάσης των ομίλων.
Παραδέχτηκε μεν ότι ο όμιλος όπου βρέθηκε η Ελλάδα
είναι ο δυσκολότερος από τους τέσσερις της πρώτης
φάσης, παράλληλα όμως εξέφρασε απόλυτη εμπιστοσύνη
στις παίκτριές του: «Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ενθουσιασμένοι από την παρουσία μας στα τελικά. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μερικές από τις καλύτερες ομάδες του
κόσμου και θα είναι εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη
της Εθνικής μας ομάδας και του ελληνικού βόλεϊ. Δεν θα
είναι εύκολο, όμως πιστεύω πως έχουμε καλές πιθανότητες

Πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μ.
ελεύθερο ο Kων Εγγλεζάκης
Την έκτη θέση κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης
στον τελικό των 400 μ. ελεύθερο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης εφήβων - νεανίδων στη Βουδαπέστη.
Ο 18χρονος αθλητής κάλυψε την απόσταση σε 3.50.36,
σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Γκαμπόν Ζομπόρι με 3.46.06, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε
ο Αυστραλός Τόμας Νέιλ (2ος) με 3.46.27 και ο Ρώσος
Αλεξάντερ Εγκόροβ (3ος) με 3.47.36.
Ο Σάββας Θώμογλου, στον ημιτελικό των 100 μ. πρόσθιο,
κατέλαβε τη 16η θέση με επίδοση 1.03.17.

Σάββατο 24 Αυγούστου
16.00: Γαλλία - Ελλάδα
18.30: Φινλανδία - Τουρκία
Κυριακή 25 Αυγούστου
16.00: Βουλγαρία - Σερβία
18.30: Ελλάδα - Φινλανδία
Δευτέρα 26 Αυγούστου
16.00: Γαλλία - Σερβία
18.30: Τουρκία - Βουλγαρία

Τρίτη 27 Αυγούστου
16.00: Φινλανδία - Γαλλία
18.30: Ελλάδα - Βουλγαρία
Τετάρτη 28 Αυγούστου
16.00: Σερβία - Ελλάδα
18.30: Γαλλία - Τουρκία
Πέμπτη 29 Αυγούστου
16.00: Βουλγαρία - Φινλανδία

ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
1ος (Τουρκία - Αγκυρα): Τουρκία, Σερβία, Βουλγαρία, Γαλλία, Φινλανδία, Ελλάδα
2ος (Πολωνία - Λοτζ): Πολωνία, Ιταλία, Βέλγιο, Ουκρανία,
Πορτογαλία, Σλοβενία
3ος (Ουγγαρία - Βουδαπέστη): Ουγγαρία, Ολλανδία, Κροατία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Εσθονία
4ος (Σλοβακία - Μπρατισλάβα): Σλοβακία, Ρωσία, Γερμανία,
Λευκορωσία, Ισπανία, Ελβετία
Δια χειρός Νίκου Γεωργόπουλου

Εγγραφές στην “Ελαία”
Τη Δευτέρα 26 Αυγούστου ξεκινούν
οι εγγραφές σε όλα τα τμήματα του
Γυμναστικού Συλλόγου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Ελαία.
Τα απογεύματα κάθε Δευτέρα,
Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, κατά τις
ώρες 18.30 ως 20.30, οι άνθρωποι
του Συλλόγου θα βρίσκονται στην
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του
2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας (είσοδος από Πανός 11 Βούλα) για να παρέχουν πληροφορίες και να κάνουν εγγραφές.
Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9625502 και 210 9625505.
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
Τηλεοπτικά δικαιώματα αξίας ενός... ΑΕΠ
Εφτασαν οι ημέρες για την προγραμματισμένη έναρξη (το διήμερο 24 - 25 Αυγούστου) του πρωταθλήματος της Super
League 1, όπως λέγεται πλέον μετά την αναδιάρθρωση, και το
τοπίο κάθε άλλο παρά ξεκάθαρο είναι για τα μέλη της Λίγκας.
Αιτία γι’ αυτό οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα τηλεοπτικά
δικαιώματα των αγώνων και ειδικότερα με την πρόθεση της
ΕΡΤ για αναδιάρθρωση των τηλεοπτικών συμβολαίων με τις
ΠΑΕ με τις οποίες έχει συμφωνία. Η ανακοινωθείσα μείωση
της τάξης του 45% προκάλεσε αναστάτωση στις εν λόγω ΠΑΕ,
οι οποίες αντέδρασαν έντονα. Οι ρίζες αυτών των αντιδράσεων βρίσκονται στο γεγονός πως για την πλειοψηφία των
ΠΑΕ της μεγάλης κατηγορίας τα χρήματα από τα τηλεοπτικά
δικαιώματα αποτελούν βασική πηγή εσόδων. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε ότι λόγος γίνεται κυρίως για πρόβλημα στον προγραμματισμό των συγκεκριμένων ΠΑΕ.
Φυσικά, τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τη
σχέση εξάρτησης που έχει με τα χρήματα από τα τηλεοπτικά
δικαιώματα, δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Αντίθετα, ασχέτως του τι πρακτικές επιβάλλει σε κάθε περίπτωση η θέση που
έχει η συγκεκριμένη ποδοσφαιρική αγορά στο διεθνές αλισβερίσι (ισχυρή ή μικρομεσαία), αυτή η σχέση είναι αλληλένδετη
με τις λογικές που επικρατούν στο σημερινό ποδόσφαιρο «προϊόν» προς πώληση για τα κέρδη των επιχειρηματιών και
των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, όπως
επιβάλλουν οι λογικές της εμπορευματοποίησής του. Η δύναμη της εικόνας που προσφέρει η τηλεόραση (σήμερα και του
ίντερνετ) είναι το καλύτερο μέσο προκειμένου να έρθουν αυτά
τα κέρδη μέσω της προβολής του ποδοσφαίρου και φυσικά
όσων συνδέονται με αυτό σήμερα (χορηγοί, διαφημιστικές
εταιρείες, προβολή προϊόντων κ.λπ.).

Ο τηλεοπτικός «πόλεμος»
Η περίπτωση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί στον πλέον κερδοφόρο τομέα της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, με τα ποσά που τζιράρονται σ' αυτόν
να φτάνουν σε αστρονομικά ύψη, τουλάχιστον για πρωταθλήματα ή ομάδες που θεωρούνται μέρος της ποδοσφαιρικής
«ελίτ». Σε αυτό συμβάλλει και ο διεθνής ανταγωνισμός μεταξύ
των ενδιαφερόμενων για την απόκτησή τους πολυεθνικών των
ΜΜΕ, οι οποίες διεξάγουν τον δικό τους πόλεμο συμφερόντων
με σκοπό την «πίτα» των κερδών. Και αν για τις λεγόμενες
ισχυρές ομάδες τα χρήματα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα
αποτελούν άλλον ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο μποναμά ανάμεσα
σε πολλούς (χορηγίες, διαφημίσεις κ.λπ.), σε μια άλλη περίπτωση, αυτή των μικρομεσαίων ομάδων ή των λιγότερο δημοφιλών, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα χρήματα από τα
τηλεοπτικά καθορίζουν τον προϋπολογισμό ή ακόμα και την
ίδια την ύπαρξη της ποδοσφαιρικής εταιρείας, ή και ενός ολόκληρου πρωταθλήματος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάρρευση του ομίλου «Κιρχ» στην Γερμανία στις αρχές του 2000, ο οποίος είχε
τα δικαιώματα του γερμανικού πρωταθλήματος της Μπουντεσλίγκα, με αποτέλεσμα σημαντικές συνέπειες τόσο για την ίδια
την διοργάνωση όσο και επιμέρους σε ομάδες (π.χ. οικονομική
κατάρρευση της Ντόρτμουντ). Στην αντίθετη περίπτωση, πριν
από τέσσερα χρόνια περίπου ο μεγιστάνας των ΜΜΕ, Ρούπερτ
Μέρντοχ, φερόταν να βρίσκεται πίσω από τα σχέδια των ισχυρών ευρωπαϊκών ομάδων να ανεξαρτητοποιηθούν από τη
«σκέπη» της UEFA και να διοργανώσουν τη δική τους, κλειστή
λίγκα. Με δεδομένο δε ότι τα συγκεκριμένα σχέδια δεν έχουν
εγκαταλειφθεί, στην πιο πρόσφατη κόντρα των ισχυρών με την
UEFA, με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Champions League και του Europa League, η αντίστοιχη φημολογία
ήθελε σημαντικό ρόλο στα όποια σχέδια να παίζει ο κινεζικός

παράγοντας και συγκεκριμένα τηλεοπτικά δίκτυα της εν λόγω
χώρας.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μέρντοχ ταρακουνούσε το στάτους κβο σε ένα άθλημα, καθώς τη δεκαετία του '90 η εταιρεία
του, «News Corp», δημιούργησε τη δική της Super League στο
ράγκμπι, στην Αυστραλία, αναγκάζοντας τους επικεφαλής της
εθνικής ομοσπονδίας του αθλήματος να δημιουργήσουν μια
νέα διοργάνωση, το εθνικό πρωτάθλημα ράγκμπι.

Πακτωλός δισεκατομμυρίων
για τους πέντε ισχυρούς
Στη σημερινή πραγματικότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου,
ενδεικτικό παράδειγμα του πού έχει φτάσει ο τομέας των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αποτελούν οι εξελίξεις σε τουλάχιστον 5 από τα πλέον ισχυρά πρωταθλήματα της Γηραιάς
Ηπείρου. Μόνο υπερβολή δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός
πως το άθροισμα των ποσών που δαπανούν οι πολυεθνικές
των ΜΜΕ συνολικά για τα πρωταθλήματα της Αγγλίας, της
Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας αγγίζουν
τα όρια του ΑΕΠ μικρής χώρας. Από τα προβλήματα και τις
περικοπές στις αρχές του 2000 φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων έχει
οδηγήσει να δαπανώνται τεράστια ποσά από τις εταιρείες που
θεωρούνται οι νικήτριες στην «πίτα» της αγοράς.
Στη σχετική λίστα πρώτη και με διαφορά είναι η αγγλική Πρέμιερ Λιγκ, με τη μεγαλύτερη συμφωνία στο χώρο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων με το ποσό, μέχρι το 2022 να αγγίζει τα
6,3 δισ. λίρες. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν και τα ποσά
των συμφωνιών της Λίγκας εκτός Αγγλίας.
Η γερμανική Μπουντεσλίγκα έχοντας ξεπεράσει τον... σκόπελο «Κιρχ» στις αρχές του 2000 και τα τελευταία χρόνια,
χάρη και στις συμφωνίες με κινεζικά τηλεοπτικά δίκτυα, δείχνει να ανακάμπτει για τα καλά. Το κόστος των τηλεοπτικών
του πρωταθλήματος να ανέρχεται σε 1,16 δισ. ευρώ.
Στην Ισπανία παρά το διαφορετικό καθεστώς που υπήρχε στη
Λα Λίγκα σε σχέση με τα άλλα ισχυρά πρωταθλήματα (μέχρι
πρόσφατα δεν υπήρχε κεντρική διαχείριση), η παρουσία σ'
αυτήν τριών από τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές ομάδες - Ρεάλ
Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης - ήταν ικανή
να απογειώσει και εδώ το κόστος δικαιωμάτων. Η νέα συμφωνία της ισπανικής Λίγκας μέχρι το 2020 φτάνει σε 1,14 δισ. €.
Στην Ιταλία, η αποκάλυψη των σκανδάλων στη Serie A έπαιξε
το ρόλο της στο να μείνει αρκετά πίσω η ιταλική ποδοσφαιρική
αγορά. Η περίφημη «εξυγίανση» και η επιστροφή της Γιουβέντους στη μεγάλη κατηγορία έδειξαν να αλλάζουν τα πράγματα
και το νέο συμβόλαιο μέχρι το 2021 ανέρχεται στα 973 εκατομμύρια ευρώ.
Ανοδική θεωρείται η πορεία και της γαλλικής Λίγκα σε αυτόν
τον τομέα τα τελευταία χρόνια, με όπλο την αγωνιστική και
φυσικά εμπορική γιγάντωση της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά την
εξαγορά της από την κυβέρνηση του Κατάρ. Η νέα συμφωνία
για τα χρόνια 2020 - 2024 αγγίζει τα 1,15 δισ. ευρώ ετησίως.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αναχωρεί για Κίνα και αναμένει Σλούκα
Ο προπονητής Θανάσης Σκουρτόπουλος θα πάρει μαζί τους 12
παίκτες που έχει επιλέξει, ενώ θα περιμένει τα νέα για την κατάσταση του Κώστα Σλούκα που αναρρώνει από τραυματισμό.
Αν είναι έγκαιρα καλά, θα τον δηλώσει στη διοργάνωση λίγο
πριν από την έναρξη. Σε αντίθετη περίπτωση ο ομοσπονδιακός
προπονητής θα πορευθεί με αυτούς που έχει στη διάθεσή του.
Οι 12 παίκτες που θα αναχωρήσουν για τη Σαγκάη και στη συνέχεια θα μεταβούν στην πόλη Σουτσόου για το τελευταίο
τουρνουά προετοιμασίας πριν από το Μουντομπάσκετ είναι οι
εξής: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Αντώνης Κόνιαρης, Νικ Καλάθης, Γιάννης Μπουρούσης, Γιώργος Παπαγιάννης, Γιώργος

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πρίντεζης, Κώστας Παπανικολάου, Βαγγέλης Μάντζαρης,
Ιωάννης Παπαπέτρου, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Θανάσης Αντετοκούνμπο.
Στο τουρνουά στη Σουτσόου, όπου θα πάρει μέρος η Εθνική,
θα συμμετάσχουν επίσης οι Τουρκία, Πουέρτο Ρίκο, Σενεγάλη,
Βενεζουέλα, Ιορδανία, Κίνα και Δομινικανή Δημοκρατία.

Επόμενος σταθμός η Νανζίνγκ
Την επόμενη Τετάρτη, 28/8, η αποστολή της Εθνικής θα ταξιδέψει για τη Νανζίνγκ, πόλη διεξαγωγής του ομίλου στον
οποίο θα συμμετάσχει στην πρώτη φάση, με αντιπάλους κατά
σειρά το Μαυροβούνιο (1/9), τη Βραζιλία (3/9) και τη Νέα Ζηλανδία (5/9).

ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Με εγκαταστάσεις και υποδομές μιας χρήσης...
Την απόφαση της διοίκησης του δήμου Πατρέων να μη συμμετάσχουν ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή στις επίσημες εκδηλώσεις των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων, που ξεκινούν
την Κυριακή 25 Αυγούστου στην Πάτρα, και να αποσύρουν τον
εκπρόσωπο του δήμου από την Οργανωτική Επιτροπή, ανακοίνωσε ο ίδιος ο δήμαρχος, Κώστας Πελετίδης, με επιστολή του
προς τον πρωθυπουργό.
Αιτία γι' αυτήν την απόφαση είναι το γεγονός ότι, παρά τις
επανειλημμένες εκκλήσεις του δήμου, από το 2017 μέχρι και
τώρα, προκειμένου οι υποδομές, οι αθλητικές εγκαταστάσεις
και τα έργα που τις συνοδεύουν, να αξιοποιηθούν μετά τους
αγώνες, προς όφελος των κατοίκων και της νεολαίας, δεν
υπήρξε καμιά ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο… 200άρης Ολυμπιακός,
ο καταλυτικός Βαλμπουενά και το
«my way» του Μαρτίνς
Ο Ολυμπιακός κατατρόπωσε την Κράσνονταρ με 4-0 σε μια
ονειρική ευρωπαϊκή βραδιά στο Γ. Καραϊσκάκης, πετυχαίνοντας μια νίκη που εκτός από… μισή πρόκριση του χάρισε
και μερικά πολύ ενδιαφέροντα ρεκόρ.
Ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται με το ενάμισι πόδι στους
Ομίλους του Champions League. Το κατάφερε σκορπώντας
στους τέσσερις ανέμους την επικίνδυνη Κράσνονταρ,
ομάδα που πριν από λίγες ημέρες απέκλεισε την Πόρτο
μέσα στην έδρα της σκοράροντας τρις.
Οι ερυθρόλευκοι όμως κάνοντας ένα αψεγάδιαστο τακτικά
ματς, περίμεναν τους Ρώσους και χτύπησαν στις αδυναμίες
τους με τον Γκερέρο να κάνει την αρχή. Ο Ισπανός φορ πέτυχε ένα γκολ από αυτά που δεν μας… συνηθίζει και άνοιξε
το σκορ στο 30’.
Αυτό μάλιστα ήταν το 6ο του ευρωπαϊκό τέρμα σε σύνολο
14 συμμετοχών και τον ανεβάζει στην 12η λίστα των σκόρερ του Ολυμπιακού στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα.
Καταλύτης στη νίκη αυτή ήταν και ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ο
34χρονος Γάλλος υποχρέωσε τους συμπατριώτες του και
συγκεκριμένα την L’ Equipe να ασχοληθεί και πάλι μαζί του,
με τα εν Ελλάδι πεπραγμένα του.
Πολλοί μπορεί να τον χαρακτήρισαν «συνταξιούχο», αλλά
η παρουσία του στο χορτάρι δείχνει πως πρόκειται για
έναν… αιώνιο έφηβο.

