
22ο € Τιμητική διάκριση 

Βασιλική Κόλλια
Mια γυναίκα με οράματα 
στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. Η νέα προδοσία της Κύπρου

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

«Ισχυρός όχλος εστίν, ουκ έχει δε νουν» 
Μένανδρος

Καλά, αν βρισκόμαστε ακόμη υπό την επήρεια

της «ομαδικής ψυχολογίας», των όχλων ή των

μαζών, αν προτιμάται, μάλλον

χάνουμε το χρόνο μας· εγώ για

να γράψω τις σκέψεις μου, κι

εσείς για να μου κάνετε την

τιμή να τις διαβάσετε!

Και ξέρετε, υπό την επήρεια

“της ψυχολογίας των όχλων”,

που λέει ο Gustave Le Bon ενδέχεται να βρε-

θούν όλοι οι άνθρωποι. Μη φαντάζεστε τίποτε

άξεστους, αγράμματους και τα παρόμοια.

Μπορεί μια ομάδα επιστημόνων (π.χ. γιατρών,

δικηγόρων), κάτω από ορισμένες συνθήκες να

μετατραπεί σε μάζα που αποκτά τη δική της

υπόσταση, τα δικά της ομαδικά συναισθήματα,

τη δική της ψυχολογία, Συνέχεια στη σελ. 2

Οι “μονομάχοι”

και τα “μικρά”

κόμματα
Κι ένας υποψήφιος βουλευτής

του Κώστα 
Βενετσάνου

του Νίκου Ιγγλέση*

Σελίδα 17

Υποψήφιοι βουλευτές
στην Ανατολική Αττική
για τις εθνικές εκλογές

Tελετή έναρξης του

πλοίου 

aegean seaways,

που ξεκινάει 

δρομολόγια από

το Λαύριο 

στον Τσεσμέ.

Η εκδήλωση γίνεται

τη Δευτέρα 

1η Ιουλίου, 5 μ.μ.

στο λιμάνι 

του Λαυρίου.

Σελίδα 12

“Eκρηκτική Ανάπτυξη στην
Ανατ. Αττική” βλέπει ο

Γιώργος Βλάχος

Σελίδα 15
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

ανεξάρτητα από την ατομική διάθεση ή ιδιοσυγ-

κρασία.

Κακά τα ψέματα, στις ευρωεκλογές – μην τα ξα-

ναλέω – ψηφίσαμε ακριβώς υπό την επίδραση της

ομαδικής ψυχολογίας, δύο κυρίως ομάδων. Της

πρώτης και κυρίαρχης, «να φύγει αυτή η “αρι-
στερή” κυβέρνηση του Τσίπρα» που είχε μάλιστα

το θράσος να συνεργαστεί με τον ... “αποστάτη”

Παν. Καμμένο.

Αυτός ήταν ο καημός και η πικρία των νεοδημο-

κρατών (Η ηγεσία, βέβαια, είχε και έχει το μυαλό

της στο κεχρί – τα οφέλη της εξουσίας).

Η άλλη ομάδα, το αντίθετο: Να μην ξαναγυρίσει η

δεξιά και μάλιστα του Κυρ. Μητσοτάκη. 

Αυτά, αυτές οι τοποθετήσεις δεν έγιναν με ψύ-

χραιμη σκέψη, γιατί στο τρίτο μνημόνιο – το ΟΧΙ

στα μέτρα των «θεσμών», που αποφάσισε ο λαός

στο δημοψήφισμα του ’15, η Ν.Δ. ψήφισε ΝΑΙ.

Κι όχι μόνον αυτό, αλλά πίεζε, μαζί με το «Πο-

τάμι» και το ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση να τα δεχ-

θεί!...

Έτσι, αν ο λαός σκεπτόταν ψύχραιμα και γνωρί-

ζοντας  α π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν α ποιος τον φτωχο-

ποίησε και τον χρέωσε (32% στο όριο της

φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης), 

― ποιοι έκλεισαν με την πολιτική τους 300.000

επιχειρήσεις, 

― ποιοι «εξόρισαν» 500.000 μορφωμένος και

σπουδαγμένους νέους μετανάστες, και δημιούρ-

γησαν 1 εκατομμύριο επίσημους άνεργους, 

― ποιοι έβαλαν το «χαράτσι» του ΕΝΦΙΑ κι όπως

αλλιώς λεγόταν, θα έβλεπε ότι ΠΑΣΟΚ – Νέα Δη-

μοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, δεν διαφέρουν σε τίποτα

στην οσφυοκαμψία μπροστά στους «εταίρους» και

η μόνη τους διαφορά είναι στις αποχρώσεις!...

Και τι να ψηφίσω;

«... Και τι  να ψηφίσω; Αυτούς που δεν τους ξέρει
ούτε η μάνα τους»; Είναι το μόνιμο και μοναδικό

ερώτημα, που αντιμετωπίζω στα επιχειρήματά μου.

Δεν μιλάω για το Κ.Κ.Ε. ή τη Χ.Α. Αυτούς «τους
ξέρει η μάνα τους», αλλά οι μεν είναι «φασίστες»

οι δε κομμουνιστές, πράγμα που σ’ ορισμένους δη-

μιουργεί φλύκταινες. Κομμουνιστές αλλά... “σεβα-

στοί”... όσο διατηρούνται σε χαμηλά ποσοστά, έτσι

που το διψήφιο ποσοστό να είναι άπιαστο όνειρο.

Για τους άλλους, τους ...”φασίστες” - δεν ξέρω τι

καπνό φουμάρει η ηγεσία τους, αλλά σε καμιά πε-

ρίπτωση δεν δέχομαι πως 500 χιλιάδες Έλληνες

είναι φασίστες! Εξ άλλου, με την υπερευαίσθητη

κριτική και ψυχολογική πίεση που άσκησε ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ, ωφέλησε τη Ν.Δ., γιατί ένα 4% περίπου που

έχασε η Χ.Α. δεν πήγε στον Βελόπουλο, αλλά στη

Ν.Δ., λόγω παλιάς συγγένειας.  Τώρα έγινε κρυφή

πανστρατειά με την “αποστρατεία”. 

Τέλος πάντων...

Αλλά τι θα γίνει μ’ αυτούς που «δεν τους ξέρει
ούτε η μάνα τους;» Κατ’ αρχήν ορισμένους τους

ξέρει. Δεν ξέρει την Κωνσταντοπούλου και το Λα-

φαζάνη; Δεν ξέρουν τον Βαρουφάκη και τον Κα-

ζάκη; Κατ’ αρχήν ο Δ. Καζάκης και το Ε.ΠΑΜ.

δραστηριοποιημένος από το 2010 είναι το πιο ορ-

γανωμένο «μικρό» κόμμα, με δίκτυο οργάνωσης σε

όλη την Ελλάδα.

Ύστερα, πώς να τους ξέρει «η μάνα τους;» Εχουν

πρόσβαση στα κανάλια;

Αν θέλετε λοιπόν «ηγέτες» προβεβλημένους,

υπάρχει ο...Αντετονκούμπο, η Μενεγάκη και οι

άλλοι τηλεοπτικοί αστέρες. 

Πώς να μάθετε;  

― Πήγατε σε καμιά συγκέντρωσή τους; Ο Καζάκης

το 2011 είχε κάνει μία ομιλία, με στοιχεία ουσίας,

στη Βούλα με πάνω από 400 συμμετέχοντες, μετά

από πρόσκληση της ΣΠΙΘΑΣ ΒΒΒ.

― Διαβάσατε κανένα βιβλίο τους;

Αυτοί λοιπόν οι «μικροί» έχουν ένα δίκιο κι ένα

άδικο. Έχουν δίκιο που δεν τους παρακολουθείτε

και θέλετε «μεγάλη ομάδα», κι έχουν ένα άδικο

που δεν ενώνονται πάνω σε δυο βασικά σημεία

που συμφωνούν, όπως είχε κάνει το ΕΑΜ στην Κα-

τοχή: «... να διώξουμε τον εχθρό... (...) κι όποιος
συμφωνεί «ασχέτως παρελθόντος κι ασχέτως
οραμάτων μέλλοντος».

Αυτό προσπαθώ εδώ και 3-4 χρόνια τώρα με τη

γραφίδα μου και τις επαφές μου. Γιατί και τώρα

έχουμε μια ιδιότυπη κατοχή! Ύπουλη και καμου-

φλαρισμένη και γι’ αυτό χειρότερη. Γι’ αυτό και θα

συνεχίσω κι εγώ μ’ όλες μου τις δυνάμεις να την

πολεμάω, αλλά κυρίως θα εντείνω τις προσπάθειές

μου να συνενωθούν οι διάσπαρτες υγιείς δυνάμεις

της πατρίδας μας.

Για το λόγο τούτο αποφάσισα να διευρύνω τα

«οχυρά» μου, προσθέτοντας στο δημοσιογραφικό

λόγο, την πολιτική δράση, αποδεχόμενος την πρό-

ταση του Δημήτρη Καζάκη να συμμετάσχω στο ψη-

φοδέλτιο του Ε.ΠΑ.Μ., στην εκλογική περιφέρεια

Ανατολικής Αττικής, ως υποψήφιος Βουλευτής.

Εγώ διατέθηκα. Εναπόκειται τώρα σ’ εσάς, τουλά-

χιστον σ’ εκείνο το κομμάτι του λαού που απορρί-

πτει τα μνημονιακά κόμματα, που έχει απαξιώσει

την πολιτική και τα κούφια μπλα-μπλα, ν’ αντιδρά-

σει θετικά και δημιουργικά και να κάνουν την ανα-

τροπή.

Τους διαβεβαιώ ότι δεν θα διαψευστούν οι προσ-

δοκίες τους. Η αξιοπιστία μου είναι η δύναμή μου.

Οι “μονομάχοι” και τα

“μικρά” κόμματα

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Σελ. 4-5

Ο “Όρκος” του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου και η γνησιότητά του
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Eλληνικά αλφάβητα - γραφή - βιβλία
και η πρώτη τυπογραφία 
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ιστορικό μηχανολογικό ορόσημο ο
μηχανισμός των Αντικυθήρων Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Η αγενής συμπεριφορά των πολιτών
Σωτήρης Μεθενίτης, δήμαρχος Μαρκοπούλου Σελ. 13

Ο “Μικρός Πρίγκιπας” στο “Ακτιος”
Οδηγός στη Βάρη Σελ. 13

Ο διωγμός των αρίστων και η προ-
ώθηση και ανάδειξη των αρεστών 
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Διαβάστε ακόμη

Πολλά και σημαντικά

έργα εκσυγχρονίζουν το

Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Σελίδα 6

Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Κα-

τοικίας Νότια του Οικισμού του Μαρ-

κοπούλου». Σελίδα 18

“Πόλεμος” στο Σαρωνικό για τον

ηλεκτροφωτισμό με Led
Σελίδα 18
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ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Υποψήφιος Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

Σταθερά στη μάχη 
των ιδεών. www.makisvoridis.gr
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Η πρώτη περίοδος των  καλοκαιρι-

νών πολιτιστικών εκδηλώσεων

του Δήμου Κρωπίας – ΝΠΔΔ

Σφηττός  με την επωνυμία «ΣΦΗΤ-

ΤΕΙΑ 2019» ξεκινάει, την Δευτέρα

1 Ιουλίου 2019 και ώρα 9μ.μ. με

την καθιερωμένη προσεγμένη

μουσική συναυλία της Δημοτικής

Φιλαρμονικής υπό τη διεύθυνση

του αρχιμουσικού, Ηλία Σωφρόνη

και πλειάδας αξιόλογων καθηγη-

τών της μπάντας στο ανοιχτό δη-

μοτικό θέατρο πλ.Δεξαμενής. 

Θα προηγηθούν στις 20:00 στη

Δημοτική Βιβλιοθήκη (Πεζόδρομος

Ολυμπιονίκη Γ.Σ Παπασιδέρη

13)τα εγκαίνια της Έκθεσης ζω-

γραφικής του Εικαστικού Εργα-

στηρίου του Σφηττός (Λειτουργία

1-10 Ιουλίου, 18:00-20:30) 

Μεγάλη συναυλία

Μπάση - Καραφώτη
Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, στις

21:30, στο ανοιχτό θέατρο της

πλ.Δεξαμενής,  θα γίνει η μεγάλη

μουσική συναυλία των καλλιτε-

χνών, Δημήτρη Μπάση και Κώστα

Καραφώτη.

Συναυλία Τζαζ
Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, στις 9

το βράδυ, η καθιερωμένη πλέον, συ-

ναυλία Τζαζ.  Οι  διεθνούς φήμης

μουσικοί του είδους, Γιώργος Τραν-

ταλίδης, Αttila Lazlo, Leonardo Cor-

radi και το συγκρότημα «Interchange

Trio» των ελλήνων μουσικών, Τάκη

Αναγνωστόπουλο, Ηλία Τσαγκάρη

και Λάμπρο Παπανικολάου έχουν

ετοιμάσει ένα δυνατό πρόγραμμα

στον απόηχο των εθνικών εκλογών

της Κυριακής 7ης Ιουλίου 2019 σε

μια βραδιά που αξίζει να παρακο-

λουθήσουν όλοι όσοι αγαπούν την

μουσική και τους αυθεντικούς καλ-

λιτέχνες της σκηνής της Τζαζ.

Χορευτικά 

Λυκείων Ελληνίδων
Σημαντικές χορευτικές παραγω-

γές,  του Λυκείου Ελληνίδων Κο-

ρωπίου και άλλων 5  χορευτικών

ομάδων από Λύκεια Ελληνίδων -

με το σύνολο των χορευτών να

αγγίζουν τους 150, θα εξελιχθούν

στις 10 Ιουλίου 2019, 21:00 

Χορευτικά εθνοτοπικών

συλλόγων
Χορευτικά συγκροτήματα των

εθνοτοπικών συλλόγων, Ηπειρω-

τών, Κρητών, Ποντίων, Θρακιωτών,

θα εξελιχθούν  με τη συνοδεία του

μουσικού συγκροτήματος «Πεν-

τάηχον» στις 12 Ιουλίου, 21:00. 

Θεατρικές παραστάσεις

Παιδικές και εφηβικές θεατρικές πα-

ραστάσεις (από το Θίασο της Κάρμεν

Ρουγγέρη το Σάββατο 13 Ιουλίου

2019, και της θεατρικής εφηβικής ομά-

δας του ΝΠΔΔ Σφηττός την Κυριακή

14 Ιουλίου 2019 αντίστοιχα) καθώς και

θεατρική παράσταση ενηλίκων με

κλασσικό έργο-κωμωδία του Ουίλιαμ

Σαίξπηρ από το αντίστοιχο θεατρικό

σχήμα του ΝΠΔΔ Σφηττός, στις 5 Ιου-

λίου 2019. Η πρώτη περίοδος του Ιου-

λίου κλείνει, την Τρίτη 16 Ιουλίου

2019 στις 21:30, με την παραδοσιακή,

λαϊκή και νησιώτικη βραδιά στον ΝΑΟ

Κέκρωψ στην π. Αγίας Μαρίνας, την

παραμονή του εορτασμού της μεγαλο-

μάρτυρος Αγίας Μαρίνας.(Μεγάλη

εορτή για το Δήμο Κρωπίας και το Ιερό

Προσκύνημα Αγίας Μαρίνας Αλυκού

στην παραλιακή Λεωφόρο Αθηνών-

Σουνίου).

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ

ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

“Σφήττεια 2019” στο ΚορωπίΔιεθνής χορός 
Marco da Silva Ferreira

Brother 
29 & 30 Ιουνίου στις 21:00

Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου

Πειραιώς 260

Ο διεθνής χορός συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο δυ-

νατά χαρτιά στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών.

Όπως κάθε χρόνο, τα ονόματα που προκαλούν συζη-

τήσεις στην παγκόσμια χορογραφική σκηνή έρχονται

στην Πειραιώς 260 και ξεσηκώνουν το κοινό. Ο επό-

μενος χορογράφος που θα εμφανιστεί στην Περαιώς

260 είναι ο Ομάρ Ρατζέχ από τον Λίβανο και ο Μάρκο

ντα Σίλβα Φερρέιρα από την Πορτογαλία, με δύο

πραγματικά ξεχωριστές παραστάσεις χορού.

Από το 2002, ο Ρατζέχ και η ομάδα του, Maqamat,

έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του σύγ-

χρονου χορού στη Μέση Ανατολή, διοργανώνοντας

τη διεθνή πλατφόρμα χορού BIPOD που βρίσκεται

πλέον στη 16η χρονιά της.

Θεογονία, ένα μεγάλο γλέντι
Μια παράσταση εμπνευσμένη απ’ τη “Θεογονία”

του Ησίοδου

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

5 & 6 Ιουλίου, 21.30

Η παράσταση “Θεογονία, ένα μεγάλο γλέντι” της θε-

ατρικής ομάδας Patari Project σε σκηνοθεσία Σοφίας

Πάσχου εμπνέεται απ’ το ομώνυμο επικό, αφηγημα-

τικό ποίημα του Ησίοδου (7ος αι. π.Χ.) για τις απαρ-

χές του κόσμου και φέρνει στο Μικρό Θέατρο της

Αρχαίας Επιδαύρου την Παρασκευή 5 και το Σάββατο

6 Ιουλίου, λίγο πριν τις εκλογές, ένα γαμήλιο γλέντι

αλλιώτικο από τ’ άλλα. 

Η  π α ρ ά σ τ α σ η

Το φαντασμαγορικό σύμπαν της “Θεογονίας”, γεμάτο

ερωτικές ενώσεις, γάμους και γεννήσεις, συγκρού-

σεις και κατορθώματα, αποτυπώνει ένα παιχνίδι δια-

δοχής, τη διαδικασία μετάβασης της εξουσίας από τη

μια γενιά στην άλλη: απ’ τη Γη στον Ουρανό, τον

Κρόνο και τελικά στον Δία. Είναι, όμως, και αφήγηση

μιας ατέρμονης γέννας, μιας ζωής που παλεύει και

ξεχύνεται με χίλιες μορφές και ονόματα στον κόσμο,

με τον φόβο του θανάτου να την αντιμάχεται σε κάθε

της βήμα.

Η “Θεογονία” περιγράφει τη γένεση του κόσμου και

τη γενεαλογία των θεών της ελληνικής μυθολογίας.

Προπώληση εισιτηρίων: Πανεπιστημίου 39 (στοά Πεσμαζό-

γλου), greekfestival.gr, ticketmaster.gr, 210 89 38 112

Έκθεση τέχνης “Ο κήπος του Μουσείου”
του Νεκτάριου Αποσπόρη

1 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2019

στο Καφέ του Μουσείου

Αντλώντας έμπνευση από τον σπάνιας ομορφιάς εσωτε-

ρικό κήπο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ακουμ-

πώντας στο φως και ανασκάπτοντας τους χυμούς και το

εσώτατο κουκούτσι της ζωγραφικής πράξης, ο Νεκτάριος

Αποσπόρης μας μυεί στον δικό του «Κήπο του Μουσείου»,
αιχμαλωτίζοντας όλον τον αληθινό χρυσό και τη στιλπνή

ομορφιά του εσωτερικού κήπου του κόσμου. 

Τα έργα του, μεσογειακά και ελληνικά φυτά και λουλούδια

κατά κύριο λόγο αλλά και ορισμένες αποτυπώσεις συναρ-

παστικών λεπτομερειών από γλυπτά του κήπου και αρχαία

έργα μικροτεχνίας, ζωγραφισμένα με θαυμαστή, αγιογρα-

φική σχεδόν ενδελέχεια επάνω σε χρυσό και μελανό

βάθος, συναρμολογούν έναν παραδεισένιο μικρόκοσμο,

έναν γνωστό-άγνωστο ευτυχισμένο τόπο στην καρδιά της

Αθήνας. Έναν τόπο αναψυχής και προσμονής, έναν τόπο

μαγείας και απομάγευσης, έναν ελληνικό ιδανικό τόπο

όπου βασιλεύουν η χωρίς όρια ομορφιά και η χάρις, η από-

λαυση του βλέμματος και η γνώση. 

Την έκθεση επιμελείται η ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού. 

Εγκαίνια έκθεσης: Δευτέρα 1 Ιουλίου, ώρα 18:00

Διάρκεια έκθεσης: 1 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2019

Η είσοδος για το Καφέ είναι ελεύθερη.

Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, 

Τηλ: 213214 4800     Email: eam@culture.gr    www.namuseum.gr

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη-Κυριακή 08:00-20:00, Τρίτη
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Το 4ο Μεσογειακό Φεστιβάλ του

Δήμου ΒBB, με τίτλο «Μια θά-

λασσα τραγούδια» θα εξελιχθεί,

στις 29 και 30 Ιουνίου, στην παρα-

λία-λιμάνι στη Βάρκιζα.

Στις 29 Ιουνίου  ξεκινάει μια δια-

δρομή στη μουσική και την τέχνη

της Μεσογείου με 2 μεγάλες συ-

ναυλίες, με κορυφαίους ερμηνευ-

τές της μουσικής σκηνής και

σημαντικές ορχήστρες.

Σάββατο 29 Ιουνίου 21:00

Μεσόγειος, η  θάλασσά μας - Εικόνες

της Μεσογείου - προβολή βίντεο. 

«Αλλάζω τους ρυθμούς τους

ήχους» Συναυλία με τους Ορφέα

Περίδης, Μελίνα Κανά, Λιζέτα Κα-

λημέρη, Θάνος Ματζίλη και η ορ-

χήστρα Ρυθμός.                                                            

Κυριακή  30 Ιουνίου 21:00

«Καράβι, το φεγγάρι» Συναυλία με

τους Δημήτρη Μπάση και Δήμη-

τρα Σταθοπούλου.              
Τραγούδια σύγχρονα και κλασσικά

ερμηνευμένα με το ιδιαίτερο ηχό-

χρωμα της φωνής του Δημήτρη

Μπάση, θα μας ταξιδέψουν στην Με-

σόγειο, θα μας θυμίσουν στιγμές του

παρελθόντος μέσα από την ελληνική

παράδοση και ταυτόχρονα θα μας ψυ-

χαγωγήσουν! 

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της

Περιφέρειας Αττικής.

Είσοδος Ελεύθερη

4o Μεσογειακό Φεστιβάλ στο Δήμο Β.Β.Β.
«Μια θάλασσα τραγούδια»

“Ναυτίλος” -  3ο Φestival

Τεχνών στην Κερατέα

Το καλλιτεχνικό και εικαστικό φεστιβάλ – θεσμός της Κε-

ρατέας,  επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην

πόλη στις 5, 6 και 7 Ιουλίου 2019.

Το ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Συνδέσμου, καθώς

και τα κτίρια “Μήτρου”, “Παναγιωταράκου”, “Ζαμπέτρου”,

“Μανώλη”, “Λιέπουρη” και “Βαζένιου” από μία παλαιά γει-

τονιά της Κερατέας μετατρέπονται σε έναν πολυχώρο

τεχνών και δράσεων. Αυλές σπιτιών μιας άλλης εποχής

αξιοποιούνται εκ νέου από τη “ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ”, υποδέχον-

ται τα εκθέματα του Φεστιβάλ και χρησιμοποιούνται ως

δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο παρελθόν και το

παρόν.  Οι επισκέπτες θα είναι σε θέση να εξερευνήσουν

και να θαυμάσουν εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, κε-

ραμικής, φωτογραφίας, ψηφιδωτών και video art.  

Παράλληλα, φιλοξενείται η διαδραστική έκθεση του κα-

θηγητή Ξενοφώντα Μουσά για τον Μηχανισμό των Αντι-

κυθήρων και την Ιστορία της Ελληνικής Αστρονομίας.  

Οι εκθέσεις θα πλαισιώνονται από εκδηλώσεις, δρώμενα

και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.  Τα βράδια

θα συνοδεύονται από συναυλίες ελληνικής και ξένης

μουσικής με τη συμμετοχή μουσικών της περιοχής μας,

καλλιτεχνών που έρχονται ειδικά για τη συγκεκριμένη

διοργάνωση από την Ιταλία αλλά και γνωστών ονομάτων

της ελληνικής μουσικής σκηνής.  

Το Ωράριο Λειτουργίας των εκθέσεων είναι 11πμ.-

11:00μμ. (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, Κεντρική πλατεία Κε-

ρατέας) και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς

διάρκειας και φαρμάκων για την ενίσχυση του Κοινω-

νικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου

του Δήμου Μαρκοπούλου.

Μια βαλίτσα Αναμνήσεις
Ο Λαογραφικός Σύλλογος Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας “Ρόδακας” παρουσιάζει την χοροθεατρική πα-

ράσταση «Μια βαλίτσα αναμνήσεις», με τη

συνεοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας “Επτά-

σημο”, στο θέατρο “Σάρας” στο Μαρκόπουλο, την

Παρασκευή 5 Ιουλίου, ώρα 9 μ.μ.. 

Είσοδος ελεύθερη.

3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών

To 3o κατά σειρά φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών

με συμμετοχές χορευτικών συγκροτημάτων, από

ολόκληρη την Αττική, παρουσιάζεται το Σάββατο 6

Ιουλίου, ώρα 9 μ.μ. στο θέατρο “Σάρας”.

Διοργάνωση; Χορευτικός και Λαογραφικός Ομιλος

Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη “Μυρρινούς” &

Κ.Δ.Ε.Μ. Είσοδος ελεύθερη.

OPERA GALA

"Πάμε Δημοτικό, Πάμε Πειραιά?"

Η Συμφωνική Ορχήστρα Πειραιώς του Πειραϊκού

Συνδέσμου φιλοξενείται για πρώτη φορά στην κεν-

τρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στο

πλαίσιο του προγράμματος "Πάμε Δημοτικό, Πάμε
Πειραιά?".  
Πασίγνωστα αποσπάσματα από αγαπημένες όπερες

των Mozart, Rossini, Verdi, Bizet,  θα ερμηνευτούν

από τέσσερις νέες λυρικές φωνές. Μια συναυλία για

λάτρεις του είδους και μη, τη Δευτέρα 1η Ιουλίου,

ώρα 20.00.

Είσοδος ελεύθερη.
Ερμηνεύουν:  Μαριλένα Στριφτόμπολα σοπράνο, Σοφία

Παπαδημητροπούλου σοπράνο, Γιάννης Φίλιας τενόρος,

Δημοσθένης  Χρ.  Σταυριανός βαρύτονος. Τη Συμφωνική

Ορχήστρα Πειραιώς διευθύνει ο Γιώργος Γαλάνης.

Κρουαζιέρα στα νησιά του
Σαρωνικού

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Σύλλογος Βούλας “Υπατία” προσκα-

λεί στην ημερήσια κρουαζιέρα που διοργανώσει  στα

νησιά Ύδρα-Πόρο-Αίγινα, την Τετάρτη  10 Ιουλίου.

Αναχώρηση πλοίου από το Φλοίσβο στις 08:00 και επι-

στροφή στις 19:30.  

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Δευτέρα 24/6/2019

στα τηλ.: 6998958059 και 69322400636.

"ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΟΥ
ΧΟΡΟ" 

O Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας

“Ηγέροχος” προσκαλεί την Πέμπτη 4 Ιουλίου στις

21:00, στον προαύλιο χώρο του Β Δημοτικού σχο-

λείου Κερατέας, για να κάνουμε χορό, ότι μας πονά

και να γλεντήσουμε με την καρδιά μας!   

Είσοδος ελεύθερη!



6 ΣΕΛΙΔΑ - 29 IOYNIOY 2019                                                                                                                                                                                                          ΕΒΔΟΜΗ

Από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου

«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας, ελάβαμε τον Συνο-

πτικό Απολογισμό που επιτελέστηκε την τε-

λευταία τριετία στο Νοσοκομείο.  

Επιλέγουμε, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος,

με πολλά ενδιαφέροντα σημεία και θα επα-

νέλθουμε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κτηριακή Ανακαίνιση-Αναδιαμόρφωση Μονάδας Τεχνητού

Νεφρού-Προμήθεια & Εγκατάσταση νέου Κεντρικού Συ-

στήματος Επεξεργασίας Νερού (Δωρεά ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ-

Αθανάσιος Μαρτίνος) 390 m2

Αντικατάσταση Κεντρικού Συστήματος Επεξεργασίας

Νερού με νέο σύγχρονων προδιαγραφών για παραγωγή

υπερκάθαρου νερού. Λειτουργική Αναδιάταξη-Αναδιαμόρ-

φωση και ριζική ανακαίνιση του κτηρίου της Μονάδας Τε-

χνητού Νεφρού. Ριζική Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός

των πάσης φύσεως Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστά-

σεων, Κλιματισμός, Κονσόλες Ασθενών, αντικατάσταση

πάσης φύσεως Δαπέδων, αντικατάσταση Ξενοδοχειακού

Εξοπλισμού, δημιουργία νέας Στάσης Νοσηλευτικής Υπη-

ρεσίας, δημιουργία χώρου Εφημερίας, Αποθηκών, Γραφεία

Ιατρών, κλπ συνολικής έκτασης 390 m2

Από τη παραπάνω αναδιαρρύθμιση, προέκυψε:

Επιπλέον χώρος τεσσάρων θέσεων αιμοκάθαρσης με την

προσθήκη φορητού μηχανήματος αντίστροφης όσμωσης 

Ο συνολικός αριθμός θέσεων αιμοκάθαρσης της Μονάδας

Τεχνητού Νεφρού σήμερα ανέρχεται από δέκα τέσσερις

(14) σε δέκα οκτώ (18)

Μελέτη Εφαρμογής Μετατροπής ΩΡΛ Εργαστηρίων σε

χώρο Παιδοψυχιατρικής Κλινικής δυναμικότητας επτά κλι-

νών. Προϋπολογισμός 806.000,00€. Χρηματοδότηση : Προ-

ϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας - Φορέας Υλοποίησης

Έργου: 2η ΔΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου.

Πρόκειται για το διώροφο κτήριο «ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΣ

ΣΧΟΛΗ», κτισμένο προ του 1955, με υφιστάμενη χρήση

ΩΡΛ Εργαστηρίων-Παιδικής Στέγης στο Ισόγειο και Γρα-

φείων Παιδοψυχιατρικού στον 1ο όροφο. Το κτήριο είναι συ-

νολικού εμβαδού 463m2. 

Για τη στέγαση και λειτουργία Παιδοψυχιατρικής Κλινικής,

πραγματοποιήθηκε έλεγχος στατικής επάρκειας και εκπο-

νήθηκε μελέτη εφαρμογής από την Τεχνική Υπηρεσία του

Νοσοκομείου (Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολο-

γική) της κάτωθι συνοπτικής περιγραφής: 

Στο ισόγειο, στο ανατολικό τμήμα του κτηρίου, 311m2, ανα-

πτύσσεται νοσηλευτικό τμήμα επτά (7) κλινών με υποστη-

ρικτικούς εσωτερικούς χώρους και εξωτερικό αύλειο χώρο

αποκλειστικής χρήσης ασθενών

Στο δυτικό τμήμα, αναπτύσσονται τακτικά εξωτερικά ια-

τρεία του Παιδοψυχιατρικού με υποστηρικτικούς χώρους

Στον 1ο όροφο 152m2 αναπτύσσονται γραφεία ιατρών και

χώροι συνάντησης προσωπικού

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί ενεργειακή αναβάθμιση

του κτιρίου με τοποθέτηση εξωτερικής θερμοπρόσοψης.

Όλες δε οι Η/Μ Εγκαταστάσεις θα είναι νέων προδιαγρα-

φών.

Στατική Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού, Ανακατασκευή

2ου και 3ου ορόφου και Χώρων Αποστείρωσης 4ου ορόφου

(Δωρεά Κωνσταντίνου Μαρτίνου) συνολικής έκτασης: 1ος

όροφος (μικρή κατασκευαστική προσθήκη): 69m2, 2Ος όρο-

φος 554 m2, 3ος όροφος 707 m2, 4ος όροφος 646 m2

Τα παραπάνω Έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αφορούν:

την Ενίσχυση του Φέροντος Οργανισμού του πενταόροφου

Κεντρικού Κτηρίου (Κονιαλιδείου) και την Ανακατασκευή 2ου

και 3ου ορόφου και Χώρων Αποστείρωσης (4ου Ορόφου). Ση-

μειωτέον ότι ο 2ος και 3ος όροφος ήταν εκτός λειτουργίας

από το 1998

έχουν ήδη αποδοθεί οκτώ (8) κλίνες στον 2ο όροφο, στην

Καρδιολογική Κλινική μετά των Εργαστηρίων της (υπέρτα-

σης, καρδιακής ανεπάρκειας, ιατρείο στεφανιαίων συνδρό-

μων και ιατρείο βηματοδότη)

στον ίδιο όροφο έχουν αναπτυχθεί χώρος χειρουργικής

προετοιμασίας Οφθαλμολογικών και Ουρολογικών περιστα-

τικών, Ιατρείο Πόνου καθώς και βοηθητικοί χώροι για το σύ-

νολο των λειτουργιών του 2ου ορόφου

στον 3ο όροφο έχουν ήδη αναπτυχθεί είκοσι πέντε (25) κλί-

νες για την Α’ & Β’ Κλινική Γενικής Χειρουργικής.

Αναδιαμόρφωση και Εκσυγχρονισμός

της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

Έχει επιτευχθεί ριζική ανακαίνιση των κύριων χώρων της

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (MEΘ). Μία ανάγκη που

χρονολογείται από πολλά έτη. Η νέα χωροταξική διευθέ-

τηση με ενοποίηση του 3κλινου και 9κλινου χώρου ασθενών

συνεπάγεται μεγάλη λειτουργική βελτίωση και συγχρόνως

σημαντική εξοικονόμηση πόρων.  

(Δωρεά Κωνσταντίνου Μαρτίνου)

Αναδιαμόρφωση Χώρου Αποστείρωσης 

Πριν την Ενίσχυση του Φέροντος Οργανισμό και την Ανα-

κατασκευή 2ου και 3ου ορόφου Κονιαλιδείου κτηρίου, στον

4ο όροφο στεγάζονταν η Κεντρική Αποστείρωση του Νοσο-

κομείου σε 128m2. Μετά την Ανακατασκευή του 2ου και 3ου

ορόφου Κονιαλιδείου κτηρίου (κεντρικό κτήριο) κατασκευά-

στηκε νέα Κεντρική Αποστείρωση η οποία στεγάζεται

πλέον σε 646m2. Μία πλήρως οργανωμένη μονάδα Απο-

στείρωσης με πρόσβαση μέσω pass-through, για τον από-

λυτο έλεγχο κίνησης των υλικών. (Δωρεά Κων/νου

Μαρτίνου)

Εκσυγχρονισμός Νικολούδειου

Εκσυγχρονισμός με προμήθεια νέου εξοπλισμού 4ου Ορό-

φου Νικολουδείου Δ’, είκοσι οκτώ (28) κλινών (Δωρεά

Κωνσταντίνου Μαρτίνου) συνολικής έκτασης 650m2 και Εκ-

συγχρονισμός με προμήθεια νέου εξοπλισμού Νικολου-

δείου Γ’, 28 κλινών (Δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος)

συνολικής έκτασης 650m2

Τα δύο παραπάνω Έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, από τις

αρχές του 2019 και θα ολοκληρωθούν το Φθινόπωρο του

ιδίου έτους. Θα αναπτύξουν στο μεν Νικολούδειο Γ’ 28 κλί-

νες χρήσης Νευροχειρουργικής και Ουρολογικής Κλινικής

στο δε Νικολούδειο Δ’  28 κλίνες Ορθοπεδικών Κλινικών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δωρεά ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ – Αθανάσιος

Μαρτίνος, η οποία συνίσταται στην κατεδάφιση του κτηρίου

Σταθατείου, εφαπτόμενο του σημερινού Τμήματος Επειγόν-

των Περιστατικών (ΤΕΠ), στη θέση του οποίου ανεγείρεται

νέα τριώροφη πτέρυγα.  Η Μελέτη Εφαρμογής έχει εγκρι-

θεί από το Νοσοκομείο και έχει κατατεθεί για έκδοση

Αδείας Δόμησης. 

Σημαντικό έργο έχει επιτελέσει το Συνεργείο του Νοσοκο-

μείου την τελευταία τριετία με παρεμβάσεις στο σύνολο

των υποδομών του Νοσοκομείου.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και

του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου

αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την

Διοίκηση την τελευταία τριετία.  

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προέκυψε ήταν η λειτουργία

του Αξονικού Τομογράφου που χρονολογείτο από το 2004,

που το καλοκαίρι του 2018 τέθηκε εκτός λειτουργίας. Η

λύση δόθηκε από την δωρεά του Αθανασίου Μαρτίνου - ΑΙ-

ΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με ένα νέο Αξονικό Τομογράφο της εταιρείας

SIEMENS, 16 τομών με ριζική ανακαίνιση των κύριων και

βοηθητικών χώρων του Αξονικού.

Στο Ασκληπιείο Βούλας έχει ήδη τοποθετηθεί και εγκατα-

σταθεί νέος Αξονικός Τομογράφος 64 τομών GENERAL

ELECTRIC από το “Πρόγραμμα” της Περιφέρειας Αττικής,

«Εξοπλισμοί Νοσοκομείων», προϋπολογισμού 4,6 εκατ.€.

Την τελευταία τριετία, έγινε πλήρης αναβάθμιση και ανα-

καίνιση του Ακτινολογικού Τμήματος και του εξοπλισμού

του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000€, εκ των

οποίων 50.000,00€ δωρεά Αθανασίου Μαρτίνου και τα υπό-

λοιπα από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 

Επίσης, την τελευταία διετία, έχει προχωρήσει τμηματικά

η ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Κλι-

νικών Τμημάτων του Νοσοκομείου, με διαγωνιστική διαδι-

κασία προμηθειών από τον προϋπολογισμό του

Νοσοκομείου, αξίας 1.500.000€. 

Ενδεικτικά: μηχανήματα αναισθησίας, ενδοσκόπια, μηχανή-

ματα αιμοκάθαρσης, οπτικές ίνες, απινιδωτές, ουρολογικός

πύργος, υπερηχογράφοι, αναπνευστήρες, πολυθρόνες αι-

μοκάθαρσης, κρεββάτια ΜΕΘ, συγκρότημα ουροδυναμικών

μελετών, χειρουργικά εργαλεία, κλπ.   

Με το θέμα θα επανέλθουμε γιατί έχει πολλά ενδιαφέ-
ροντα στοιχεία.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

20 κόμματα και συνασπισμοί

στις εκλογές της 7ης Ιουλίου

1) Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς – ΣΥΡΙΖΑ

2) Νέα Δημοκρατία - ΝΔ

3) Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή

4) Κίνημα Αλλαγής

5) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος

6) Ένωση Κεντρώων

7) Δημοσθένης Βεργής  Έλληνες Οικολόγοι

8) Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας 

(Ο.Κ.Δ.Ε.)

9)  Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την 

Ανατροπή - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

10) Ελλήνων Συνέλευσις

11) Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα-ΕΕΚ Τροτσκιστές

12)  Ελληνική Λύση - Κυριάκος Βελόπουλος

13) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό)

14) Μαρξιστικό - Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

15) Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ

16) Λαϊκή Ενότητα

17) ΜέΡΑ25

18) Δημιουργία Ξανά -Θάνος Τζήμερος

19) Συν…φωνία Πολιτικών Κομμάτων

20) Πλεύση Ελευθερίας - Ζωή Κωνσταντοπούλου

Πολλά και σημαντικά έργα εκσυγχρονίζουν το Νοσοκομείο
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
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ΛΑ.Ε. (Λαϊκή Ενότητα)

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΙΔΕΡΗ-ΜΗΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

O Παν. Λαφαζάνης στη 12η

Συμβολική θέση του 

ψηφοδελτίου Επικρατείας 

Στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Λαϊ-

κής Ενότητας (ΛΑ.Ε.) την πρώτη θέση

καταλαμβάνει η Μάνια Παπαδημητρίου,

σκηνοθέτης/ηθοποιός. Ακολουθούν κά-

ποια παλιά δυνατά ονόματα, όπως του

Κ. Ήσυχου, πρ. Αναπληρωτή Υπουργού

Εθν. Αμυνας, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

– ΑΝ.ΕΛ. της πρώτης περιόδου – από

εκείνους που θυσίασαν τους Υπουργι-

κούς θώκους, προς χάριν της ιδεολογι-

κής και προεκλογικής συνέπειας. Από

εκείνους που σεβάστηκαν όχι απλά το

πρόγραμμα 0 δέσμευση προς το λαό,

αλλά και τη λαϊκή ετυμηγορία του δη-

μοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του

2015.

Ακολουθούν αντάξια γνωστά ονόματα

συνεπώς αριστερών, για να κλείσει, στη

δωδέκατη συμβολική – τιμητική θέση,

με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, από τα

ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ της 1ης

περιόδου, Υπουργού Ανάπτυξης και

μέχρι πρόσφατα Γεν. Γραμματέα και συ-

νιδρυτή της ΛΑ.Ε., θέση από την οποία

παραιτήθηκε από ευθιξία και συναί-

σθηση ευθύνης, πράγμα που αναδει-

κνύει μια ηγετική φυσιογνωμία μιας

άλλης εποχής.

Υποψήφιοι βουλευτές στην Ανατολική Αττική

ΣΥΡΙΖΑ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)  

ΒΑΡΕΛΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ  

ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ 

ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ 

ΝΤΕΛΑΚΗ ΛΙΑ 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ,

ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ,

ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ,

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,

ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΦΥΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

KIN.AΛ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ)

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

AYΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΤΣΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΚΚΕ
Αγγελοπούλου Παναγιώτα (Γιούλη) 

Γάκιας Παναγιώτης

Γερασιμίδου Ελένη

Γκιόκας Γιάννης

Μενεγάκη Ελένη

Παμφίλης Αποστόλης

Πασχαλίδου Θεοδώρα

Ρεμπάπης Νίκος

Σταθουλόπουλος Στάθης

Συρίγος Βάλσαμος

Τοπαλιανίδης Βασίλης

Τριγάζη Αστέρω (Ρούλα)

Χασιώτης Μιχάλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ -ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΝΙΚΗ

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΠΑΒΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΠΑΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΞΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΡΚΟΥ-ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΥ - ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

MέΡΑ25

ΑΠΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ-ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΤΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ε.ΠΑ.Μ. - ΑΚ.Κ.ΕΛ

ΒΕΛΙΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣ

ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΑΝΘΗ

ΡΕΜΠΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΖΟΥΡΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ  

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΑΝΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  

ΜΑΤΖΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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Ο “Όρκος”, που λέγεται πως δόθηκε από τον Μεγάλο

Αλέξανδρο στους παλαιμάχους Μακεδόνες του στρα-

τού του σε λόγο του το 324 π.Χ. στην ασιατική πόλη

Ώπι, όταν  επρόκειτο αυτοί να αποστρατευτούν,

ελέχθη από κάποιους, πως ιστορικά πρέπει να κατα-

γράφεται από τον Αλεξανδρινό φιλόσοφο Ερατο-

σθένη.

Διαβάζω λοιπόν τα σχετικά  με το “Όρκο”:  «Σας εύ-
χομαι τώρα που τελειώνουν οι πόλεμοι, να ευτυχή-
σετε με την Ειρήνη (που εγώ και μόνο σας χάρισα).  
Όλοι οι θνητοί από εδώ και πέρα να ζήσουν σαν ένας
λαός, μονοιασμένοι. Για κοινή  (τους) προκοπή.
Να θεωρείτε την οικουμένη πατρίδα σας με κοινούς
νόμους, όπου  (σε αυτή) θα κυβερνούν οι άριστοι,
ανεξαρτήτως φυλής. 
Δεν χωρίζω τους ανθρώπους όπως κάνουν οι στενό-
μυαλοι, σε Έλληνες και βαρβάρους. 
Δεν με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτικών (που
θα σας ηγηθούν), ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν.
Τους καταμερίζω με ένα μοναχά κριτήριο –την Αρετή. 
Για μένα κάθε  καλός ξένος  είναι Έλληνας, και κάθε
κακός Έλληνας  είναι χειρότερος από βάρβαρος. 
Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δεν θα κατα-
φύγετε στα όπλα, παρά να τις λύσετε ειρηνικά. Στην
ανάγκη θα σταθώ εγώ διαιτητής σας. 
Τον Θεό δεν πρέπει να τον νομίζετε σαν αυταρχικό
κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό πατέρα όλων, ώστε η δια-
γωγή σας να μοιάζει  με τη ζωή που κάνουν τα αδέλ-
φια στην οικογένεια. 
Από μέρους μου θεωρώ όλους ίσους – λευκούς και
μελαψούς. 
Και θα ήθελα να μην είσαστε μόνο υπήκοοι της Κοι-
νοπολιτείας μου, (αλλά) μέτοχοι  και όλοι  (μαζί)  συ-
νέταιροι.
Όσο περνάει από το χέρι μου, θα προσπαθήσω  να
υλοποιηθούν αυτά που  (σας) υπόσχομαι. 
Τον Όρκο τούτο, που δώσαμε με τη σπονδή (που μαζί

στους θεούς κάναμε) απόψε, κρατήστε τον σαν σύμ-
βολο αγάπης». 

Φαίνεται και ως λέγεται, πως αυτόν τον “Όρκο” για

πρώτη φορά τον έφερε στην επιφάνεια ο Χρήστος

Ζαλοκώστας  σαν εφευρετικό ποιητική αδεία δημι-

ούργημά του, προκειμένου να κερδίσει το βραβείο σε

λογοτεχνικό διαγωνισμό με το βιβλίο του - μυθιστό-

ρημα: “Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδρομος του

Ιησού”, από τον εκδοτικό οίκο “Εστία”.   

Πολλοί  σοβαροί μελετητές και ιστορικοί έκτοτε ανα-

λύοντας κείμενα και γεγονότα, αμφισβήτησαν το γε-

γονός και  διατείνονται ότι πουθενά δεν βρήκαν μια

κάποια αναφορά σε αρχαίο κείμενο  που να μιλάει για

“Όρκο” Μ. Αλεξάνδρου. Ο Ερατοσθένης από την Αλε-

ξάνδρεια, για τον οποίο γίνεται μνεία,  δεν ήταν ιστο-

ρικός,  ήταν μαθηματικός, φυσικός και αστρονόμος.

Εκτός αυτού το όνομα μπερδεύεται όταν σε αρχαία

συγγράμματα το ονομα Ερατοσθένης είναι κοινό και

συχνάκις αναφέρεται σε πάρα πολλά πρόσωπα. 

Ο Πλούταρχος πάλι αγνοεί το γεγονός του “Όρκου”

και  ουδέν σχετικό αναφέρει. 

Παρομοίως και  ο Αρριανός στο βιβλίο του “Αλεξάν-

δρου Ανάβασις”. 

Στον Στράβωνα υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία

μπορούν να εννοιολογηθούν σε συσχετισμό με το

κείμενο  ή καλύτερα  με το ευχολόγιο του δήθεν

“Όρκου”. 

Άς  προσεγγίσομε όμως προσεκτικότερα  αυτό που

γράφει ο Στράβων. 

«Είναι καλύτερα να διακρίνομε τους ανθρώπους σε
καλούς και κακούς. Πολλοί Έλληνες μπορεί να είναι
κακοί, ενώ πολλοί  βάρβαροι  να είναι πολιτισμένοι.
Για τον λόγο αυτόν  και ο Αλέξανδρος μη δίνοντας
βαρύτητα σε τέτοιες προτροπές, προτίμησε να υπο-
δέχεται και να ευεργετεί τους επιτυχημένους άνδρες,
τους οποίους και εμπιστευόταν».

Από την  άλλη μεριά ανοίγοντας την “Ιστορία του Ελ-

ληνικού Έθνους”,  της Εκδοτικής Αθηνών, προσπαθώ

να συμμαζέψω τις “Περί αυτού του Ορκου” πληροφο-

ρίες μου. 

«Στην πόλη Ώπι, την “επί του Τίγρητος ωκισμένην”

λοιπόν, μόλις έφτασε ο Αλέξανδρος, το πρώτο που

έκανε ήταν να καταστρέψει τα φράγματα του ποτα-

μού με σκοπό να αποτρέψει την δυνατότητα αντίθε-

της προς τον ρουν του πλεύσης του περσικού

στόλου.

Σε δεύτερη κίνηση, σε μεγάλη συγκέντρωση του

στρατού του  ανήγγειλε ότι  θα επιτρέψει στους κου-

ρασμένους παλαιμάχους Μακεδόνες να αποστρατευ-

τούν και μαζί με τους τραυματίες να επιστρέψουν

στις ιδιαίτερες  πατρίδες  τους.  

Συν τοις άλλοις τους υποσχέθηκε παροχές και τιμές

ιδιαίτερες, ώστε να γίνονται οι ίδιοι υπερήφανο πα-

ράδειγμα στον τόπο τους.

Την ώρα όμως της ομιλίας του παρουσιάστηκε ένας

αναβρασμός και μια αναταραχή στο στράτευμα που

τον άκουγε.  

Με φωνές διαμαρτυρίας οι στρατιώτες του επιτέθη-

καν λεκτικά για τα εξ  ανατολών ήθη που εισήγαγε

και περιφρόνηση  όταν αυτός τους Ασιάτες “ξένους”

αγκάλιασε  αφομοιωτικά, αλλά  και τους δέχτηκε με

υψηλά αξιώματα στο στρατό του  παραγκωνίζοντας

έτσι τους Μακεδόνες.

Και με κραυγές, «Να   διώξεις όλους τους ξένους
από το στρατό, διαφορετικά εμείς οι Μακεδόνες τα
μαζεύομε και σε εγκαταλείπομε και εσύ με τους ξέ-
νους σου συνέχισε την εκστρατεία, μαζί με τον πα-
τέρα σου τον Άμμωνα», έδειχναν ειρωνικά αλλά και

δηκτικά τις αποφάσεις τους.

Τότε ο Αλέξανδρος εξοργίστηκε και διέταξε να συλ-

ληφθούν 13 από τους πρωταιτίους και να εκτελε-

στούν.

Και ακόμα με αυστηρό τόνο συνέχισε να τους θυμίζει

πως ο πατέρα του ο Φίλιππος τους είχε ανεβάσει

στρατιωτικά και αυτός  ο ίδιος τους είχε πάρει  βο-

σκούς ντυμένους με προβιές ζώων, και τους  είχε αλ-

λάξει τη ζωή και οδηγήσει στο δρόμο της προόδου.

Πως ακόμα, αυτός κατόρθωσε να φέρει στην κατοχή

του και στη Μακεδονία όλες τις ελληνικές πόλεις  και

αυτός να γίνει ηγεμόνας όλης της Ελλάδος, και μαζί

τους κυρίαρχος ολόκληρης  της Ασίας.

Και τελικά θυμωμένος αποσύρθηκε και για τρεις ημέ-

ρες δεν ήθελε να δει κανέναν. 

Μετά από την παρέλευση του  τριήμερου, κάλεσε

τους επίλεκτους των Περσών και τους ανέβασε σε

υψηλά στρατιωτικά αξιώματα. Τους αποκάλεσε συγ-

γενείς του και τους επέτρεψε να τον ασπάζονται

πράγμα που ποτέ δεν είχε επιτρέψει σε Μακεδόνα.

Οι Μακεδόνες στρατιώτες, όταν αυτά πληροφορήθη-

καν ένοιωσαν μεγάλη θλίψη για την περιφρόνηση που

τους έδειξε. Πέταξαν τότε τα όπλα τους μπροστά

στην πόρτα του ανακτόρου, και μέρες και νύχτες κα-

τάχαμα εκεί θρονιασμένοι περίμεναν την εξέλιξη. 

Οι μελετητές  λένε πως ικέτευαν και την επιείκειά

του, τη μεταμέλειά του,  όμως, νομίζω εγώ. 

Βλέποντας την όλη αυτή κατάσταση, φαίνεται πως

κάποιος από μέσα και κάπως κοντινός του φρόντισε

να τον συνετίσει. Και  να του τονίσει ότι αυτοί που

διαμαρτύρονται είναι αυτοί που τον αγαπούν πραγ-

ματικά. 

Τότε  ο Αλέξανδρος συγκινήθηκε και βγήκε έξω  και

τους είπε εκείνο το κατά τα ειωθότα, “εσείς είστε η

οικογένεια μου”, τους αγκάλιασε, τους φίλησε  σε συ-

νέχεια,  τους είπε να με φιλήσετε και εσείς, τον φί-

λησαν και αυτοί  και μονοιάσανε και πάλι και τους

κάλεσε σε κοινό με τους Πέρσες συμπόσιο. 

Επιπροσθέτως  με μάντεις Έλληνες και Πέρσες μά-

γους (ιερείς), μαζί με όλο το στράτευμα  προχώρησε

και  έκανε σε κοινό με τους Πέρσες κρατήρα σπονδές

στους θεούς, και προσευχές για νίκες του στρατού

και για γενικότερη ευτυχία και ευημερία και τα τοι-

αύτα, τα τοις πάσι και μέχρι σήμερα γνωστά και μη

εξαιρετέα.

Ακόμη ευχήθηκε σε όλους «ομόνοιαν τε και κοινω-
νίαν της αρχής τοις τε μακεδόσι και πέρσαις» και να

ζουν  όλοι ίσοι, χωρίς να είναι κανένας υπήκοος του

άλλου.

Και εδώ προφανώς φαίνεται να υποκρύπτεται η κα-

ταγραφή  που τυχόν οδήγησε στον εν φαντασιώσει

όρκο το εννοιολογικό περιεχόμενο του όλου γεγονό-

τος.

Ασχετα  πάντως από την αν και όποια εμπεριεχομένη

γνησιότητα, αυτός ούτος ο “Όρκος” ως έχει διατυπω-

θεί, είναι ένα μήνυμα που πρέπει να διαβαστεί και να

ξαναδιαβάζεται, αν θέλομε μια ουτοπική φαντασίωση

ειρήνης, να γίνει μια υλοποιημένη επιδίωξη του παν-

τός δικαίου.  

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ο «Όρκος» του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

το ιστορικό και 

η γνησιότητά του



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                         29 IOYNIOY 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 9

Τα ελληνικά αλφάβητα ήταν γύρω στα 22,  γιατί κάθε

«πόλη – κράτος», διέθετε δικό της αλφάβητο, με επικρα-

τέστερο το ιωνικό – αττικό, το οποίο χρησιμοποιείται από

τους Έλληνες συνεχώς μέχρι σήμερα!

Τα σημαντικότερα αλφάβητα ήταν το κορινθιακό με 24

γράμματα, το κρητικό με 21, της Μιλήτου με 24, το χαλκι-

δικό (= αιολικό) με 25, το οποίο μεταφέρθηκε στο Λάτιο

της Ιταλίας από αποίκους Έλληνες της Κύμης της Ευβοίας

και οι Λατίνοι το υιοθέτησαν με την ονομασία «Λατινικό».

Αργότερα εξαπλώθηκε σε όλες τις χώρες  της ρωμαϊκής

κυριαρχίας και σήμερα το χρησιμοποιούν τα 3\5 του πλη-

θυσμού της Γης!!

Κάθε ελληνική αποικία όπου και αν βρισκόταν είχε το δικό

της αλφάβητο,  ενώ από τα ελληνικά αλφάβητα προήλθαν

το αρμενικό, το κοπτικό, το γοτθικό, το ρουνικό (κατοίκων

της Β. Ευρώπης), το Κυριλλικό (των Σλάβων) κ.α.!!

Τρία ακραία κατακλυσμιαία φαινόμενα και μια τεράστια

ηφαιστειακή έκρηξη στη Σαντορίνη,  άλλαξαν το ανά-

γλυφο της ελληνικής επικράτειας και κατέστρεψαν τέσ-

σερις φορές τον  πρωτοπόρο ελληνικό πολιτισμό, που

κάθε φορά με σκληρές προσπάθειες αναγεννιόταν από τις

στάχτες του και συνέχιζε τον εκπολιτισμό της ανθρωπό-

τητας!!!

Αξιοπερίεργο είναι ότι τα ελληνικά σχολεία δεν αναφέ-

ρουν τους τρεις κατακλυσμούς, και αρχίζουν την ελληνική

ιστορία πολλές χιλιετίες αργότερα, ενώ τους προγόνους

των Ελλήνων τους πανεπιστήμονες και τεχνοκράτες ΠΕ-

ΛΑΣΓΟΥΣ και ΜΙΝΥΕΣ τους εντάσσουν στην παρεξηγη-

μένη από κάποιους αλλά ένδοξη και λαμπρή ελληνική

Μυθολογία!!

Ο Ευήμερος ( Δ΄αι. π.Χ.) αναφέρει ότι τα πρόσωπα της ελ-

ληνικής Μυθολογίας,  ήταν υπαρκτά και έζησαν παμπά-

λαιες εποχές, αγαπήθηκαν από τους Έλληνες για τα

μεγάλα πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά και ιστορικά

επιτεύγματά τους και θεοποιήθηκαν, με την έννοια της

αγιοποίησης, για να μείνει αθάνατη η μνήμη τους, ενώ για

να προστατεύσουν τις μοναδικές σοφές γνώσεις τους, δη-

μιούργησαν την κωδικοποιημένη μυθολογία, στην οποία

τους συνταύτιζαν με στοιχεία της φύσης ή με φανταστικές

οντότητες, χρησιμοποιώντας παρομοιώσεις, υπερβολές,

μεταλλάξεις, υπερβάσεις και η αποκωδικοποίηση της ελ-

ληνικής Μυθολογίας αποτελεί το θεμέλιο κάθε επιστή-

μης!!!

Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι Μονοθεϊστές και τους Θεούς

των Ελλήνων τους μετέτρεψαν σε πολυθεϊκή θρησκεία οι

Ρωμαίοι κατακτητές!!! 

Ευρήματα ανασκαφών, όπως η πινακίδα του Δισπηλιού,

στο λιμναίο οικισμό της Καστοριάς, από τον καθηγητή  Γ.

Χουρμουζιάδη το 1993, που με σύγχρονες επιστημονικές

μεθόδους χρονολογήθηκε το 5.250 π.Χ., και το χαραγμένο

με ελληνικά γράμματα όστρακο των Γιούρων της Σκοπέ-

λου, που χρονολογήθηκε το 5.500 π.Χ., τοποθετούν τρεις

χιλιετίες πίσω τον ελληνικό πολιτισμό!!! 

Ιστορικές προκατακλυσμιαίες ελληνικές πληροφορίες είχε

δώσει στον Σόλωνα ο Αιγύπτιος αρχιερέας της Μέμφιδας!!

Ο Αισχύλος αποδίδει τα γράμματα και τους αριθμούς στον

Τιτάνα Προμηθέα, ο οποίος είναι το σύμβολο του ελληνι-

κού πολιτισμού, ενώ προστάτιδες των γραμμάτων ήταν οι

εννέα Μούσες, κόρες του Δία και της Μνημοσύνης!!

Τα σχολικά βιβλία αναφέρουν ότι το ελληνικό αλφάβητο

προήλθε από το «Φοινικικό» αλφάβητο και λέγοντας Φοί-

νικες εννοούν κάποιους νομαδικούς λαούς, που ανήκαν

στην Σημιτική γλωσσική ομοεθνία, στην οποία ανήκαν οι

Άραβες, οι Εβραίοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Αραμαϊ-

τες, οι Αιθίοπες κ.α. και μερικοί είχαν εγκατασταθεί για να

εργαστούν στην αποικία της ελληνικής Φοινίκης γύρω στο

1200 π.Χ. και αυτοαποκαλέστηκαν Φοίνικες χωρίς να ήταν

Έλληνες, όπως έγινε με άλλους  σύγχρονους που αυτοο-

νομάστηκαν Μακεδόνες ενώ δεν είναι και αυτοί Έλληνες!!!

Η Φοινίκη ιδρύθηκε από τον δισέγγονο της Ιούς,  τον ΑΓΗ-

ΝΟΡΑ,  πατέρα της Ευρώπης και παππού του Μίνωα και

της Σεμέλης της μητέρας του Θεού Διονύσου, δηλαδή

είχε στενή συγγένεια με  Έλληνες Θεούς, θαλασσοκρά-

τορες, βασιλείς, ήρωες κ.α.!! 

Το πρώτο γράμμα του Αραβικού αλφαβήτου, που λανθα-

σμένα το ονομάζουν Φοινικικό εννοώντας Σημιτικό, γιατί

οι Φοίνικες ήταν Έλληνες και χρησιμοποιούσαν φυσικά ελ-

ληνικό αλφάβητο,  λεγόταν «άλεφ» (άλφη = κτήση, περι-

ουσία) και σημαίνει  κέρδος ή μισθός και έμοιαζε με κεφάλι

ταύρου, γιατί οι άντρες που θα νυμφεύονταν παρθένες

κόρες έπρεπε να παραδώσουν βόδια στον πεθερό τους

σαν προίκα και καμιά σχέση δεν έχει με το ελληνικό

«άλφα», που σημαίνει «στοιχείο» και είναι «μονόπτωτο»

και όχι άκλειτο, όπως το λένε κάποιοι για να του δώσουν

ξενική προέλευση και εκφράζει «αρχή και ρίζα» και «μία
έχει την φωνή εν πάσαις ταις πτώσεσι» (= το ίδιο ακούγε-

ται σε όλες τις πτώσεις)!!!

Η γονιμοποίηση της μάνας Γης, με το αίμα του θυσια-

ζόμενου ταύρου, το οποίο συμβόλιζε την νοερή άλλα

«ιερή» έμμηνο ρήση της Γης, χάρισε μέγιστο σεβασμό

στον Ταύρο, ο οποίος αποτελούσε το επίκεντρο μεγάλων

εορτών, όπως τα «Ταυροκαθάψια» στην Κρήτη και με θυ-

σίες βοδιών, ευγνωμονούσαν και ευχαριστούσαν τον

ΕΝΑΝ ΘΕΟ!!

Μόνο το ψημένο κρέας των θυσιών έτρωγαν οι Έλλη-

νες και τα  σπλάχνα τα έδιναν στους περιθωριακούς, οι

οποίοι έβριζαν γύρω από τους βωμούς για να  τα μοιρα-

στούν και από τότε οι βρισιές ονομάστηκαν «βωμολοχίες»

(= βωμός +ολοχία = καυγάς), ενώ η προσφορά των σπλά-

χνων ονομάστηκε «ευσπλαχνία»!!

Η έλλειψη γνώσεων των βαρβάρων μετέτρεψαν την ιερό-

τητα του ταύρου σε ειδωλολατρικές δοξασίες και η αγε-

λάδα στην οποία είχε μεταμορφωθεί η Ιω και ο ταύρος που

είχε χαρίσει την μορφή του στον Δία για να μεταφέρει την

κόρη του βασιλιά Αγήνορα,την Ευρώπη από την ελληνική

Φοινίκη στην Κρήτη, χλευάστηκαν, ενώ οι Ινδοί που εκπο-

λιτίστηκαν από τον Ηρακλή και τον Διόνυσο, μαθαίνοντας

την σανσκριτική γραφή, την καλλιέργεια της ελιάς, του

αμπελιού κ.α. παρανόησαν την ιερότητα της αγελάδας  και

της έδωσαν  θεϊκές ιδιότητες (Ινδία = παιδί του Δία)!! 

Από την πανάρχαια εποχή γνώριζαν γραφή οι Έλληνες,

όπως ο Προπανίδης ο δάσκαλος του Θείου Ομήρου

έγραφε με πελασγικά γράμματα, ο Ορφέας έγραψε με ελ-

ληνικά γράμματα την Κοσμογονία του σε θρακιώτικες πλά-

κες (εν σανίσι Θρήσσαις),  ο Ησίοδος έγραψε σε πλάκες

μολύβδου τα έργα του (τα έδειξαν  στον Παυσανία οι Βοι-

ωτοί). Επιστολές πλαστές έγραφαν οι Κύπριες συνοδοί

της Αριάδνης, για να μην ανησυχεί, όταν ο Θησέας την

άφησε στην Κύπρο λόγω θαλασσοταραχής. Η Φιλομήλα

ύφανε πέπλο στο οποίο ανέφερε στην αδελφή της ότι ο

άντρας της τη βίασε και της έκοψε την γλώσσα για να μην

ομολογήσει. Ο Μίνωας κάθε εννέα χρόνια παρελάμβανε

από τα χέρια του Δία, στο Δικταίο Όρος, τους καινούργι-

ους νόμους γραμμένους σε πλάκες. Ο Λόγιος και Τρισμέ-

γιστος Ερμής έγραψε τα μυστικά της γνώσης του στον

Σμαράγδιο Πίνακα και οι αποδείξεις είναι άπειρες!!

Ο σχηματισμός των  πρώτων βιβλίων έγινε από τον Πεισί-

στρατο,  όταν ταξινόμησε τα Ομηρικά έπη, ενώ η πρώτη

τυπογραφία έγινε από τους Έλληνες και το βλέπουμε στο

δίσκο της Φαιστού, όπου τα σύμβολα είναι τυπωμένα  και

όχι χαραγμένα, όπως τυπωμένη σε μολυβένια τεμάχια

ήταν η φράση «Αυτόλυκος έκλεψε»,  και τα είχε κρεμάσει

στα χείλη των βοδιών του ο παππούς του Οδυσσέα ο Σί-

συφος,  για να μη του τα κλέβει ο άλλος παππούς του

Οδυσσέα ο Αυτόλυκος,  καθώς και σε άλλες περιπτώσεις,

ενώ ο Γουτεμβέργιος αντέγραψε τους Έλληνες, γιατί το

θεμέλιο της γνώσης και του πολιτισμού είναι ΕΝΑ και ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΟ!!!    

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Άλλο ένα ματς, οι εκλογές!

Όταν ένας αρχηγός κόμματος που θέλει να κυβερνή-

σει την Ελλάδα βλέπει τις εκλογές σαν ποδοσφαιρικό

ματς, να φοβάσαι! 

Απαντώντας ο Κυρ. Μητσοτάκης σε συνέντευξή του

στον Πρετεντέρη για τις εκλογές είπε: «ο πιο ακριβής
όρος είναι: το ματς ξεκινά από την αρχή...»!!!

400 εκ. ευρώ μας φεσώνουν,
αλλά έρχονται να μας σώσουν

Τα χρέη των δύο κομμάτων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, που μας

έφεραν στην καταστροφή και τα μνημόνια, ανέρχον-

ται σε 400 εκ. ευρώ. Τα χρωστάνε δηλαδή στις τρά-

πεζες, τα οποία μάλιστα πούλησαν σε fun του

εξωτερικού για να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός.

(κοίτα σελ. 16).

Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται τώρα να μας σώσουν, ο

μεν Μητσοτάκης ζητώντας μάλιστα αυτοδυναμία, η

δε Φώφη (ΠΑΣΟΚ τότε σήμερα ΚΙΝΑΛ), δεν θα αφή-

σει τη χώρα ακυβέρνητη...

Κι εμείς σαν πρόβατα μπαίνουμε στο μαντρί με το

λύκο...

Μπήκαν στην πόλη οι εχθροί
Μπήκαν στην πόλη οι εχθροί κι εμείς τσακωνόμαστε

για τον πολυκομματικό διάλογο στα γυάλινα παρά-

θυρα, το λεγόμενο ντι μπέιτ. Θα γίνει ή δεν θα γίνει;

Λες και θα αλλάξει κάτι, θα μας φωτίσουν για το τί

πρέπει να προσέξουμε στις προσεχείς εκλογές!

Ο Τούρκος έκανε εισβολή στην Κύπρο για δεύτερη

φορά και εμείς, τον ...τρομάζουμε ότι έχουμε έτοιμο

το ναυτικό μας, έτσι και τολμήσει να πάει στο Καστε-

λόριζο. 

Για γέλια και για κλάματα. Αμοιρή Ελλάδα, δεν έχεις

ηγέτες, ούτε πατριώτες!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ελληνικά αλφάβητα - γραφή -  βιβλία και η πρώτη τυπογραφία!!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα σοφίας...
Τροχονόμοι:

― Έχετε πιει κύριε;

― Μόνο 6 κόκα κόλες παιδιά.

― Το αλκοτέστ όμως σας βγάζει θετικό

― Ίσως επειδή τις αραίωνα με ουίσκι.

Τζέλαρεχ Ναζέμι: 
Η πρώτη γυναίκα διαιτητής futsal

από το Ιράν με σήμα FIFA

Η Τζέλαρεχ Ναζέμι είναι από το Ιράν, εντούτοις

ασχολήθηκε με τη διαιτησία και μάλιστα έγινε η

πρώτη με σήμα FIFA και σφύριξε τον τελικό γυναι-

κών στο futsal στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων.

Τζέλαρεχ Ναζέμι έχει γράψει ιστορία. Είναι η

πρώτη γυναίκα από τη χώρα της, το Ιράν, που βρί-

σκεται σε μια διοργάνωση ποδοσφαίρου σάλας υπό

την αιγίδα της FIFA. "Το να δείξω στους άνδρες ότι

μπορώ να το κάνω, αποτελεί μεγάλο κίνητρο για

μένα", λέει η Ναζέμι.

Η διαιτησία είναι το πάθος της και παρά τη συστολή

που έχει έξω από το γήπεδο, όταν βρίσκεται μέσα

σε αυτό και βάζει την σφυρίχτρα στο στόμα, μετα-

τρέπεται σε κάτι διαφορετικό, έχει αυτοπεποίθηση

και δεν αφήνει περιθώρια σε κανέναν να την αμφι-

σβητήσει. Κάπως έτσι, βρέθηκε και στους Ολυμπια-

κούς Αγώνες Νέων στο Μπουένος Άιρες, όπου

μάλιστα ορίστηκε να σφυρίξει και τον τελικό των

γυναικών, όπου η Πορτογαλία νίκησε 4-1 την Ιαπω-

νία!                                               www.iranculture.gr

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων,

ένα μοναδικό εύρημα του 1ου αι.

π.Χ., βρέθηκε στο βυθό της θάλασ-

σας των Αντικυθήρων το 1901 και

έκτοτε απασχολεί την επιστημονική

κοινότητα με τις τεχνικές γνώσεις

και δεξιότητες, καθώς και τον

πλούτο των επιστημονικών πληρο-

φοριών που εμπεριέχει. 

Πρόκειται για τον αρχαιότερο πολυ-

σύνθετο μηχανισμό με οδοντωτούς

τροχούς που έχει διασωθεί, αποτε-

λώντας ουσιαστικά έναν αστρονο-

μικό και ημερολογιακό αναλογικό

υπολογιστή, σχεδιασμένο για να

προβλέπει αστρονομικά φαινόμενα

και να τηρεί πολυετές ημερολόγιο

ακριβείας. Το μικρό μέγεθος του μη-

χανισμού, τα λεπτομερή συστήματα

οδοντωτών τροχών, τα διαφορικά και

επικυκλικά γρανάζια, καθώς και το

σύστημα πίρου-σχισμής αποδει-

κνύουν ότι οι Έλληνες μηχανικοί της

Ελληνιστικής περιόδου είχαν πολύ

μεγαλύτερη ευχέρεια στη σχεδίαση

μηχανισμών με οδοντωτούς τροχούς

από αυτή που μαρτυρείται στις γρα-

πτές πηγές. Ανάλογοι σύνθετοι μη-

χανισμοί δεν θα εμφανιστούν ξανά

στην Ευρώπη μέχρι τα μηχανικά ρο-

λόγια του 13ου αιώνα!!!

Αναγνωρίζοντας την εξαιρετική ση-

μασία του Μηχανισμού των Αντικυθή-

ρων στην ιστορία και εξέλιξη της

Μηχανολογικής Επιστήμης και Τε-

χνολογίας, ο Αμερικάνικος Σύλλογος

Μηχανολόγων Μηχανικών ΑSME

(American Society of Mechanical Engi-

neering), που αριθμεί 200.000 μέλη

σε ολόκληρο τον κόσμο, αποφάσισε

να αναγνωρίσει τον Μηχανισμό ως

Ιστορικό Ορόσημο Μηχανολογικής

Ανάπτυξης (Historical Mechanical En-

gineering Landmark).

Ιστορικό Μηχανολογικό Ορόσημο παγκοσμίως

o μηχανισμός τωνΑντικυθήρων 
Αποτελεί έναν αστρονομικό και ημερολογιακό 

αναλογικό υπολογιστή!

Οθόνη 3D Lightfield:

H Continental δημιουργεί 

τρισδιάστατες προβολές στην

καμπίνα του αυτοκινήτου
Το φανάρι ανάβει κόκκινο και αιωρείται μπροστά στα μάτια

του οδηγού. Σειρές από κτίρια ξεπετάγονται μέσα από το

σύστημα πλοήγησης. Το σήμα της μάρκας του αυτοκινήτου

περιστρέφεται στον αέρα, μπροστά από το ταμπλό! 

Με αυτά αλλά και άλλα παρόμοια τρισδιάστατα εφέ, η Con-

tinental φέρνει την επανάσταση στις διάφορες συμβατικές

οθόνες που βρίσκονται μέσα στις καμπίνες των αυτοκινή-

των, αναπτύσσοντας μια καινοτόμο λύση για το cockpit, με

την ονομασία “Natural 3D Lightfield Instrument Cluster”, σε

συνεργασία με την εταιρεία, Leia Inc, από την Silicon Valley.

Η τεχνολογία αυτή θα φέρει την «Τρίτη Διάσταση» στα αυ-

τοκίνητα του κοντινού μέλλοντος, με απαράμιλλη ποιότητα.

Οι οθόνες “Lightfield” είναι το μέσο της επόμενης γενιάς

που θα επιτρέπει, όχι μόνο την αντίληψη του τρισδιάστατου

“βάθους” αλλά και την απόδοση λάμψεων, χρωματικών το-

νισμών και άλλων σύνθετων φωτεινών εφέ. 

Επίσης, θα επιτρέπει την ασφαλή παρουσίαση πληροφο-

ριών στον οδηγό σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας τη

διάδραση του ανθρώπου με το όχημα πιο άνετη και πιο εν-

στικτώδη. Κι ακόμη, η εμπειρία αυτή δεν απευθύνεται απο-

κλειστικά στον οδηγό αλλά και στον συνοδηγό και στους

επιβάτες στα πίσω καθίσματα!
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“Απεχθάνομαι τους Ανθέλληνες
προδότες των Ελληνικών ιδεωδών”

Προξενεί κατάπληξη η επίθεση που δέχτηκε ένα γνωστό

μέλος της μικρής κοινωνίας μας η κυρία Ανθή Πριοβόλου

για το «φρικτό έγκλημα» που έκανε να κατέβει στις εκλο-

γές ως υποψηφία βουλευτής με την «χρυσή αυγή». Και

λέχθησαν πολλά απαράδεκτα σχόλια από εμπαθή ανθρω-

πάκια που το παίζουν προοδευτικοί και «δημοκράτες», που

κάνουν εχθρό και «σφάζουν», όποιον δεν ασπάζεται τις

δικές τους πεποιθήσεις, λες και επίκειται δεύτερος εμφύ-

λιος πόλεμος.

Μέχρι υμνήτρια των κρεματορίων την χαρακτηρίσανε, ένα

πλάσμα που σπαταλάει τον μισθό της για τα πεινασμένα

γατάκια και προσφέρει τη βοήθεια της αφιλοκερδώς σε

όποιον τη ζητήσει. Αυτά και αλλά πολλά λεχθησαν από

έναν αμφιβόλου υποστάσεως, έναν άλλο θλιβερό ως «προ-

σωπείων» έναν άλλο πληρωμένο κονδυλοφόρο που γαβγί-

ζει και πληρώνεται για να στρέψει την πλάτη σε εκείνον

που πριν έτρωγε καλά και να αγκαλιάσει τον άλλον που πε-

ριφρονούσε και υποτιμούσε.

[...]

Ποιος ξέρει ποσό καταπίεσαν τον Μανιατη Κύριο Δαβάκη

να γράψει ότι διαχωρίζει τη θέση του. Γιατί δεν είναι ελεύ-

θεροι οι άνθρωποι; Δεν έπρεπε να τους δώσει καμία σημα-

σία. Ο σεβασμός στα πιστεύω του αλλου δεν βλάπτει την

παράταξη του.

Εγώ ψηφίζω χωρίς φανατισμούς κάπου και δεν το αλλάζω

αλλά και αγαπώ πολύ και τους αντίθετους. Σε κανενα

κόμμα δεν διδω «λευκό χαρτί» χρειαζομεθα πατριώτες από

όπου και αν προέρχονται· έχει ανάγκη αυτός ο αλλόκοτος

τόπος μας. Πόνεσα πολύ και αρρώστησα από την άθλια

προδοσία της Μακεδονίας μας. Προσεύχομαι κρυφά αλλά

και γοερά κάποιος ΜΕΓΑΣ και να ανατρέψει αυτή την κα-

τάρα. Στο μάθημα της πολιτικής φιλοσοφίας προσπάθησα

να είμαι σωστή και δίδαξα εκατοντάδες παιδιά- μάλλον χι-

λιάδες- να αγαπούν την πατρίδα και αναλυτικά μίλησα για

όλο το εύρος των κομμάτων από το ένα άκρον έως το άλλο

και στις διαλέξεις μου στο Columbia university της νέας

Υόρκης μετέφρασα τον Λέοντα Τρότσκι λεχθέντα σε συ-

νεντεύξεις και σε έργα του και παρακαλω πολύ να το δια-

βάσετε. Όσο ζω θα αγωνίζομαι, αυτοί που έχουν αντίθετη

γνώμη από εμένα να το εκφράζονται και να πράττουν ανα-

λόγως αλλά απεχθάνομαι τους Ανθέλληνες προδότες των

Ελληνικών ιδεωδών και δικαίων, βλασφημούν την ιστορία

και τα ήθη μας. Την πατρίδα που την αγαπώ πιο πολύ από

τον Εαυτό μου. 

Συγχαίρω εγκαρδίως την κυρία Πριοβόλου που είχε τη δύ-

ναμη και το θάρρος να υποστηρίζει ό,τι πρεσβεύει και εν-

θαρρύνω όσους ανήκουν στο κόμμα της να την

υποστηρίξουν. Είναι πατριώτισσα, γενναία Ελληνίδα και πο-

νεμένη μητέρα.

Βούλα Λαμπροπούλου

Καθηγήτρια Παν/μίου

Ο
συνδυασμός μας, Κύμα Ενωμέ-

νων Πολιτών Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης είχε και έχει μια

σταθερή και ειλικρινή αρχή: Την αρχή

της ανεξαρτησίας από κόμματα και ιδεο-

λογίες αφού για εμάς ήταν και είναι

σαφές ότι ο λόγος ύπαρξής μας ήταν η

προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου

και των δημοτών.

Αυτή την αρχή τη θεωρούμε απαραίτητη

ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να διεκ-

δικούμε και να απαιτούμε με αξιοπιστία

και ισχύ τα δικαιώματα των δημοτών

έναντι της όποιας πολιτικής εξουσίας.

Είναι προφανές για εμάς ότι κάθε μέλος

ή στέλεχος της παράταξής μας έχει το

απόλυτο δικαίωμα της έκφρασης της

κάθε πολιτικής ή ιδεολογικής θέσης και

είναι προφανές ότι η παράταξή μας είναι

ανοιχτή σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από

την πολιτική του τοποθέτηση.

Η έκφραση όμως αυτή οφείλει να σέβε-

ται και τις απόψεις των άλλων και κυρίως

πρέπει να κινείται στα όρια της ουδετε-

ρότητας ώστε να μην προσδίδει τη

λάθος εντύπωση ότι ο συνδυασμός μας

ασπάζεται ή προωθεί την οποιαδήποτε

πολιτική ιδεολογία.

Στο πλαίσιο αυτό ζητήσαμε από την κα

Πριοβόλου την οικειοθελή αποχώρησή

της από το «Κύμα Ενωμένων Πολιτών

ΒΒΒ», επειδή το πολιτικό στιγμά που

προσπαθεί να προσδώσει με την κάθοδό

της στις εθνικές εκλογές αντίκειται στην

ελεύθερη αποψη, στην ανεξαρτησία και

δημοκρατικότητα του συνδυασμού μας.

Μετά από παρέλευση εύλογου χρονικού

διαστήματος και αφού δεν λάβαμε την

εν λόγω αποχώρηση, είμαστε υποχρεω-

μένοι να διαχωρίσουμε τη θέση μας από

την κα Πριοβόλου και από τις πολιτικές

της θέσεις.

«Κύμα Ενωμένων Πολιτών ΒΒΒ»

Δημήτρης Δαβάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΘΗΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ 

Νιώθω την υποχρέωση να απαντήσω στην

πρόσφατη δήλωση του κ. Δημήτρη Δαβάκη,

επικεφαλής της παράταξης «ΚΥΜΑ ΕΝΩ-

ΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», στην οποία περιγράφει

τους λόγους που τον ώθησαν στη διαγραφή

μου, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, από

την ομάδα, παρόλο που έλαβα την τιμητική

θέση της Α’ επιλαχούσας στην Δημοτική

Κοινότητα Βούλας και ως εκ τούτου έτυχα

ευρείας αποδοχής από τους δημότες του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Θεωρώ ότι η απόφαση αυτή είναι άδικη και

προσβάλλει τόσο τη δική μου προσωπικό-

τητα, αλλά συγχρόνως αναιρεί και την εν-

τολή την οποία έλαβα από τους δημότες

στα πλαίσια των δημοτικών εκλογών. Οι

εκλογές αποτελούν την κορύφωση της δη-

μοκρατικής έκφρασης των πολιτών εντός

μιας ευνομούμενης και δημοκρατικής κοινω-

νίας, έκφραση η οποία έχει κατοχυρωθεί

από το Σύνταγμα, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊ-

κές Συνθήκες αλλά και την Ελληνική Νομο-

θεσία.

Ως εκ τούτου κανείς δεν έχει δικαίωμα να

ακυρώνει, εκ των υστέρων, τη δημοκρατική

αυτή βούληση των δημοτών. 

Βεβαίως προβλέπεται από το νόμο η έκ-

πτωση από το πολιτικό αξίωμα αν ο εκλεγείς

έχει υποπέσει σε ποινικά αδικήματα.

Αντιθέτως δεν προβλέπεται η εν λόγω έκ-

πτωση αν ο εκλεγείς επιλέξει να κατέλθει

στις βουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος οι-

ουδήποτε νόμιμου κοινοβουλευτικού κόμμα-

τος.

Εφόσον εκλεγεί στις κοινοβουλευτικές

εκλογές, τότε μόνο, και μόνο ο ίδιος, θα

πρέπει να επιλέξει μεταξύ της ιδιότητας του

δημοτικού συμβούλου και αυτής του βου-

λευτή, αφού εκ του νόμου δεν νομιμοποιεί-

ται να κατέχει συγχρόνως και τις δύο

ιδιότητες, λόγω ασυμβίβαστου. 

Οι πολιτικές ιδεολογικές πεποιθήσεις των

μελών των δημοτικών παρατάξεων δεν κρί-

νονται, αν ο επικεφαλής έχει δηλώσει δη-

μοσίως ότι συμμετέχει στις εκλογές ως

ανεξάρτητη παράταξη, ήτοι δεν έχει λάβει

επίσημα χρίσμα από κάποιο πολιτικό κόμμα.

Ως εκ τούτου, παρόλο που ο κ. Δαβάκης,

γνώριζε πριν ενταχθώ στην ομάδα του, ότι

πρόσκειμαι στη Χρυσή Αυγή, και μάλιστα

ήταν κοινωνός της συναισθηματικής μου

φόρτισης υπέρ αυτού του κοινοβουλευτικού

κόμματος εξαιτίας σοβαρών προσωπικών

λόγων, δεν δίστασε να μου προτείνει να με-

τέχω στις εκλογές κατερχόμενη με τη δική

του παράταξη.

Πως εκ των υστέρων, και επειδή δημοσιο-

ποίησα την εν λόγω υποψηφιότητά μου,

αποφασίζει να με διαγράψει, ενώ πριν δημο-

σιοποιήσω την απόφασή μου, δεν έδειχνε

ενοχλημένος, τουναντίον με στήριζε ενθέρ-

μως;

Η συμπεριφορά αυτή χαρακτηρίζεται τουλά-

χιστον υποκριτική, αν όχι πολιτικά μερολη-

πτική.

Η Χρυσή Αυγή είναι ένα νομιμότατο κοινο-

βουλευτικό κόμμα* το οποίο εκπροσωπείται

στη Βουλή και τυγχάνει ευρείας αποδοχής

από τον Ελληνικό Λαό. 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ελ-

ληνικού Συντάγματος «Καθένας έχει δι-
καίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την
προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της
Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώ-
ματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύν-
ταγμα ή τα χρηστά ήθη».
Με ποιο σκεπτικό ο κ. Δαβάκης, λοιπόν, απο-

φασίζει αυθαίρετα, και παραβιάζοντας κατά-

φωρα το Σύνταγμα, ότι εγώ δεν έχω

δικαίωμα να εκφράζομαι ελεύθερα και επι-

πλέον δεν έχω δικαίωμα να συμμετέχω

απρόσκοπτα στην πολιτική ζωή της Χώρας;

Με ποιο σκεπτικό, ενδεχομένως, θεωρεί ότι

η συμπεριφορά μου παραβιάζει τα χρηστά

ήθη;

Παρόλο που αισθάνομαι πικρία και απογοή-

τευση γι’ αυτήν τη απόφαση του Δημήτρη,

επειδή δούλεψα σκληρά, με απόλυτη αφο-

σίωση και πίστη στο πλευρό του, διακρίνον-

τας στο πρόσωπό του έναν ικανό, τίμιο

ηγέτη και μαχητή, δεν θα εναντιωθώ σ’

αυτήν.  Ο λόγος;  Προτιμώ να συγκεντρώσω

όλα τα αποθέματα των δυνάμεών μου στη

στήριξη της νέας μου ομάδας, η οποία έχει

σταθεί δίπλα μου πολλά χρόνια και με έχει

στηρίξει συναισθηματικά, ηθικά και ψυχολο-

γικά σε μέγιστο βαθμό, και κυρίως  μετά την

τραγική απώλεια του παιδιού μου.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς

όλους τους δημότες που με τίμησαν με την

ψήφο τους και με κατέταξαν στη θέση της

πρώτης επιλαχούσας, όσους τίμησαν το

συνδυασμό μας, αλλά και όλους όσους με-

τείχαν ως υποψήφιοι και ως ψηφοφόροι στις

δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου. Όλοι εί-

μαστε άξιοι και κανείς δεν περισσεύει, αρκεί

να σεβόμαστε την ελευθερία πολιτικής έκ-

φρασης και επιλογής του κάθε ανθρώπου,

συνταγματικό δικαίωμα το οποίο κατακτή-

θηκε από τις προηγούμενες γενιές με αίμα,

για να το απολαμβάνουμε εμείς σήμερα. 

Το συνταγματικό αυτό δικαίωμα ονομάζεται

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!

Με εκτίμηση, 

Ανθή Πριοβόλου

Υπ. Βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τη

Χρυσή Αυγή

* σημείωμα: Εδώ είμαστε υποχρεωμένοι

να σημειώσουμε ότι η “Χρυσή Αυγή” κα-

τηγορείται για εγκληματικές δράσεις και

εκκρεμούν (κακώς) δίκες εναντίον της.

Ο αποκλεισμός της από τα Μέσα Μαζικής

Ενημέρωσης, δεν λύνει το πρόβλημα.

Πρέπει επιτέλους να εκδικαστούν οι υπο-

θέσεις.

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Οι Δημοτικές εκλογές πέρασαν, τα αποτελέσματα βγήκαν

και πλέον πρέπει να στρωθούν όλοι στη δουλειά, για να

δημιουργήσουν συνθήκες ποιότητας ζωής σε κάθε Δήμο

και πόλη. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι· πρώτοι και

δεύτεροι και τρίτοι. Αυτό λέει το δημοκρατικό πνεύμα.

Απ’ ότι φαίνεται όμως στο Δήμο ΒΒΒ, κάποιοι δεν κατά-

λαβαν ότι τελείωσαν οι δημοτικές εκλογές και συνεχί-

ζουν να γράφουν με πληρωμένους κοντυλοφόρους, για

να συντηρούν ένα έκρυθμο κλίμα στην κοινωνία.

Ένα απ’ αυτά είναι και το θέμα που δημιούργησαν με την

Ανθή Πριοβόλου, υποψήφια δημοτική σύμβουλο του συνδυα-

σμού “Κύμα Ενωμένων Πολιτών” με επιεφακής το Δημήτρη

Δαβάκη, η οποία συμμετέχει - κατά δήλωσή της - στις εθνι-

κές εκλογές στο ψηφοδέλτιο της “Χρυσής Αυγής”.

Σημειώνουμε ότι η Ανθή Πριοβόλου δεν έχει εκλεγεί·

είναι Α’ επιλαχούσα στη Δημοτική Κοινότητα Βούλας.

Μετά το “ντόρο” που προκλήθηκε, το “Κύμα Ενωμένων

Πολιτών”, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει ότι

«...ότι κάθε μέλος ή στέλεχος της παράταξής μας έχει το
απόλυτο δικαίωμα της έκφρασης της κάθε πολιτικής ή
ιδεολογικής θέσης”.
“...Στο πλαίσιο αυτό ζητήσαμε από την κα Πριοβόλου την
οικειοθελή αποχώρησή της από το «Κύμα Ενωμένων Πο-
λιτών ΒΒΒ», επειδή το πολιτικό στιγμά που προσπαθεί να
προσδώσει με την κάθοδό της στις εθνικές εκλογές αντί-
κειται στην ελεύθερη αποψη, στην ανεξαρτησία και δη-
μοκρατικότητα του συνδυασμού μας.

Όλη η Ανακοίνωση παρακάτω της Ανθής Πριοβόλου.

Εξ όνυχος τον λέοντα...
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Η Βασιλική (Βάσω) Κόλλια, Γενική
Γραμματέας Ισότητας Φύλων του
Υπουργείου Εσωτερικών, με έργο
την ολοκλήρωση δικτύου δομών για
την αντιμετώπιση της βίας κατά των
γυναικών, με Συμβουλευτικά Κέντρα
και Ξενώνες Φιλοξενίας σε όλη την
Ελλάδα (2013-2015), συμμετέχει στο
ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στην Ανατο-
λική Αττική. Τη συναντήσαμε και μας
απάντησε σε ερωτήσεις μας.

Κυρία Κόλλια, είμαστε λίγες ημέρες πριν
τις εκλογές. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το
διακύβευμα των εθνικών εκλογών της
7ης Ιουλίου;

Καθώς η νίκη της ΝΔ στις εκλογές είναι
δεδομένη το ζητούμενο πλέον είναι να
μην υπάρξουν προσκόμματα σε μία αυτο-
δύναμη ανάπτυξη της χώρας. Το διακύ-
βευμα είναι σαφές: Αν θα παραμείνουμε
στο μοντέλο της συριζαίας αριστεράς,
καθηλωμένοι στην χαμηλή πτήση της οι-
κονομίας και στην αναδιανομή της φτώ-
χειας ή εάν η χώρα θα μπει σε μία νέα
εποχή με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης,
με αύξηση της απασχόλησης με καλά
αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, με εκσυγ-
χρονισμό του κράτους, με ασφάλεια για
το μέσο πολίτη. 

Όσον αφορά στο αποτέλεσμα των ευ-
ρωεκλογών, θεωρείτε ότι ήταν ψήφος
αποδοκιμασίας στον ΣΥΡΙΖΑ ή ψήφος
επιδοκιμασίας στη ΝΔ;

Ο κ. Τσίπρας είχε ζητήσει ψήφο εμπιστο-
σύνης για το πρόγραμμα παροχών που
είχε παρουσιάσει λίγο πριν τις ευρωεκλο-
γές. Το 23% που απέσπασε με τις υπο-
σχέσεις της τελευταίας στιγμής είναι
σαφώς ψήφος αποδοκιμασίας για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Το 33% αντίστοιχα που πήρε η ΝΔ
στις ευρωεκλογές, που μάλιστα παραδο-
σιακά προσφέρονται για χαλαρή ψήφο

και ενίσχυση μικρότερων κομμάτων,
είναι σαφώς θετική ψήφος επιδοκιμασίας
για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο
οποίος διέψευσε όλες τις μέχρι τότε

εκτιμήσεις και αναδείχθηκε σε κυρίαρχο
του πολιτικού παιχνιδιού. 

Ποιοι τομείς νομίζετε ότι θα κρίνουν το
αποτέλεσμα των εκλογών της 7ης Ιου-
λίου;

Κατ αρχήν  η συνολική πρόταση για την
οικονομία, αλλά με μία βαθύτερη αί-
σθηση της προσδοκίας που μπορεί να δη-

μιουργήσει για ένα καλύτερο μέλλον. Οι
πολίτες είναι πιο ευφυείς από τους νυν
κυβερνώντες. Αντιλαμβάνονται ότι δεν
μπορεί να είναι το μέλλον τους μία παρα-
τεταμένη κατάσταση στοιχειώδους επι-
βίωσης με επιδόματα φτώχειας. Η
ελληνική κοινωνία κουράστηκε από τα
τέσσερα χρόνια μιζέριας, φόρων και οι-
κονομικής καταπίεσης. Θέλει να ανοίξει
τα φτερά της σε ένα περιβάλλον ευκαι-
ριών. Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η
ασφάλεια, ένας τόμεας που η κυβέρνηση
διεκδικεί τις χειρότερες επιδόσεις της
Μεταπολίτευσης. Και φυσικά όσο κι αν
δεν πια είναι στην πρώτη γραμμή οι πολί-
τες δεν ξεπερνούν την προσβολή στην
εθνική τους αξιοπρέπεια που συνιστά η
επαίσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών. 

Τι απαντάτε στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ
περί «ταξικού προγράμματος» και «προ-
γράμματος ΔΝΤ» που ισχυρίζεται ότι
έχει η ΝΔ;

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαστρεβλώνει συστηματικά
τις θέσεις της ΝΔ, αν και υπάρχει και το

ενδεχόμενο να μην τις κατανοεί, εγκλω-
βισμένος στην ιδεοληψία του. Εμφανίζει
τη μείωση της φορολογίας ως ενίσχυση
στους οικονομικά ισχυρούς, ενώ αποτε-
λεί εκ των ων ουκ άνευ προυπόθεση για
να εισέλθει η οικονομία σε φάση υγιούς
και βιώσιμης ανάπτυξης. Επιμένει στα
εργασιακά, όταν ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης ξεκαθάρισε τις θέσεις της ΝΔ στο
πιο επίσημο και σοβαρό φόρουμ του
ΣΕΒ, έχοντας απέναντί του όχι εργαζό-
μενους ή ανέργους για να τους χαιδεύει
τα αυτιά αλλά τους Έλληνες βιομήχα-
νους. Ξεκαθάρισε λοιπόν: “Αθέμιτες πρα-
κτικές, όπως η αδήλωτη και η
ανασφάλιστη εργασία, δεν χωρούν. 
Παλιές συνταγές, όπως η συμπίεση μι-
σθού με απειλή απόλυσης, δεν νοούνται.
Καθυστερήσεις πληρωμών και εργασία
εκτός νόμιμου ωραρίου, δεν συγχωρούν-
ται. Και μη τήρηση των κανόνων υγιεινής
και ασφάλειας, απλά δεν επιτρέπεται”.
Βλέπετε κάτι ταξικό σε αυτά πέρα από τη
μέριμνα για τους εργαζόμενους; 
Η παραγωγή πλούτου προς αναδιανομή -
με σεβασμό της εργασίας- δεν είναι τα-
ξική πολιτική, δεν είναι ούτε αριστερή
ούτε δεξιά, είναι απλώς αναγκαία για την
επιβίωση της χώρας. Ίσως πρέπει να πει
κάποιος στους συριζαίους ότι τα σοβιε-
τικά καθεστώτα κατέρρευσαν. 

Ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι
πρώτες προτεραιότητες μιας κυβέρνη-
σης της ΝΔ;

Μείωση της φορολογίας και μεταρρύθμιση
στον κρατικό μηχανισμό από τη κορυφή
μέχρι την καθημερινή γραφειοκρατίας.
Ίσως και πριν από αυτά, νομοσχέδια στην
κατεύθυνση της αποκατάστασης του αι-
σθήματος ασφάλειας του πολίτη και της
ενίσχυσης των Σωμάτων Ασφαλείας που
έχει περιφρονήσει και παραμελήσει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Συμβολικές ενέργειες που να στέλ-
νουν το μήνυμα ότι τελειώσαμε οριστικά
με την οικονομική ανελευθερία και τα
άβατα και τα άσυλα παραβατικότητας και
εγκληματικότητας.  

Τι απαντάτε στον πολίτη που  σας ρωτάει,
γιατί να σας ψηφίσει;

Γιατί η πολιτική αλλαγή της 7ης Ιουλίου
θα είναι λειψή εάν δεν συνδυαστεί με
ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και
με αναβάθμιση του κοινοβουλίου. Και
γιατί θέλω και μπορώ να συμβάλλω από
μία θέση στην Βουλή στην προσπάθεια
της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκης
για την ανάταξη της χώρας.  

Η αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας είναι το διακύβευμα των εκλογών

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

“Η πολιτική 

αλλαγή της 

7ης Ιουλίου 

θα είναι λειψή

δίχως ανανέωση

του Kοινοβουλίου” 

Bασιλική

Κόλλια
Υποψήφια βουλευτής 

Ανατ. Αττικής

της Νέας Δημοκρατίας
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O “Mικρός Πρίγκιπας” 

στο “Ακτιος” στη Βάρη
Συνεχίζοντας για 5η χρονιά την παράδοση των Βραδιών Πολιτισμού στο Θέατρο των

Οδηγών στη Βάρη, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος» διοργάνωσαν μια θεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους.

Ο Μικρός Πρίγκιπας, το γελαστό αγόρι με τα χρυσαφένια μαλλιά, ταξίδεψε το

ακροατήριο σε ένα μαγικό και διαφορετικό ταξίδι, παρέα με το φίλο του το κόκ-

κινο τριαντάφυλλο!!!

Ευχαριστούμε την ομάδα των «Πέντε Εποχών» που για δεύτερη χρονιά βρέθηκε

κοντά μας και σηματοδότησε την έναρξη των Βραδιών Πολιτισμού γι’ αυτό το

καλοκαίρι, στο Θέατρο των Οδηγών στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός». 

Η αγενής συμπεριφορά των πολιτών

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, Σωτήρης Μεθενίτης, προφανώς αγανακτισμένος από

τους κατοίκους - κυρίως του Σαββατοκύριακου - που επισκέπτονται τις περιου-

σίες τους και αφήνουν πίσω τους τη Δευτέρα τα σκουπίδια τους πεταμένα γύρω

από τους κάδους, έστειλε ένα δελτίο τύπου, όπου επισημαίνει τα κακώς κείμενα

και ξεκαθαρίζει σημειώνοντας:

"Η εικονιζόμενη περιοχή, στην οδό Αρτέμιδος, στο Πόρτο Ράφτη, την Παρασκευή
το πρωί, μετά από επίπονη δουλειά των συνεργείων του Δήμου Μαρκοπούλου,
είχε καθαριστεί πλήρως και ήταν πεντακάθαρη!
Τη Δευτέρα το πρωί, οι κάδοι που προορίζονται για τα οικιακά σκουπίδια γέμισαν
με χορτάρια και κλαδέματα,  και γύρω από τους κάδους, σακούλες με δεκάδες
κιλά χορτάρια και πράσινο! Κι όλα αυτά 

Και όλα αυτά, για να μην πάρουν ένα τηλέφωνο στον Δήμο και βέβαια, να μην
πληρώσουν 10 ή 15 ευρώ, για τα πράσινα, του σπιτιού τους!
Εμείς θα συνεχίσουμε να καθαρίζουμε, αλλά με τέτοιες συμπεριφορές, είναι
προφανές, τι κινδύνους αντιμετωπίζουμε..

Και βέβαια, σε 85.000 στρέμματα και  25.000 Σπίτια, που υπάρχουν στον Δήμο
μας, δεν μπορούμε να έχουμε από ένα Αστυνόμο, πάνω από το κεφάλι, του κα-
θενός μας, για να κάνουμε το σωστό!...
Όλοι το γνωρίζουμε!
Υ.Γ.: Όσοι βρωμιάρηδες, πέταξαν ότι να' ναι, όπου να' ναι, άθελά τους βέβαια,
επέδειξαν και φλεγματικό Χιούμορ: Άφησαν να διακρίνεται η πινακίδα μας, για
την απαγόρευση ρίψης σκουπιδιών 
κ.λπ., εκτός Κάδων!"

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr
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Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΦΘΟΝΟΥ· ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ, Ο

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ!

«Ὅ δέ καί ἐν τοῖς ἔµπροσθεν ἔλεγον, ὅτι πολλή µοι
ἀπέχθεια γέγονεν καί πρός πολλούς εὖ ἴστε ὅτι
ἀληθές ἐστιν. Καί τοῦτ᾽ ἔστιν ὅ ἐµέ αἱρεῖ, ἐάνπερ
αἱρῇ, οὐ Μέλητος οὐδέ Ἄνυτος ἀλλ᾽ἡ τῶν πολλῶν
διαβολή τε καί φθόνος. Ἅ δή πολλούς και ἄλλους
καί ἀγαθούς ἄνδρας ιἥρηκεν, οἶµαι δέ καί αἱρήσει·
οὐδέν δέ δεινόν µή ἐν ἐµοί στῇ».

(Πλάτων, 427-347, “ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ”, 28α)

(= Εκείνο όμως που έλεγα προηγουμένως, ότι έχω γίνει

πολύ μισητός και σε πολλούς, να είστε σίγουροι ότι είναι

αλήθεια. Κι αυτό είναι που θα με καταδικάσει, αν βέβαια

με καταδικάσει, όχι ο Μέλητος ούτε και ο Άνυτος, αλλά η

συκοφαντία των πολλών και ο φθόνος/η κακεντρέχεια/η

μοχθηρία. Θύματα πράγματι αυτών πολλοί έπεσαν χρη-

στοί/ενάρετοι άλλοι πολίτες και θα πέσουν στο μέλλον·

κανένας φόβος μήπως σταματήσει το κακό σε μένα - και

εγώ δεν θα ’μαι ο τελευταίος).

Σχόλιο: Ο Σοφώτατος Σωκράτης ως μάντης / προφήτης

προμαντεύει με μεγάλη πικρή ειρωνεία ότι το κακό δεν

υπάρχει ελπίδα να σταματήσει σ’ αυτόν. Θα ακολουθή-

σουν και άλλα αθώα θύματα που άδικα θα διαβληθούν και

θα μισηθούν. Η Ιστορία, δυστυχώς, τον δικαίωσε, πάρα

πολλοί σπουδαίοι και άξιοι άνδρες χάθηκαν αδίκως και

αναξιοπρεπώς.

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΕΣΤΩΝ

«Ὁ φθόνος ὥσπερ φαῦλος δηµαγωγός ταῖς κα-
λαῖς ἀντιπολιτεύεται πράξεσιν».

[Αριστώνυμος, “ΤΟΜΑΡΙΑ” (= ΤΟΜΙΔΙΑ)]

(= Ο φθόνος, όπως ακριβώς ένας φαύλος δημαγωγός, αν-

τιπολιτεύεται τις καλές πράξεις).

«Τοῖς µέν διά τοῦ ἡλίου πορευοµένοις ἕπεται
κατ᾽ἀνάγκην σκιά, τοῖς δέ διά τῆς δόξης βαδί-
ζουσιν ἀκολουθεῖ φθόνος».

(Σωκράτης, 369-399)

(= Τους οδοιπόρους που περπατούν στον ήλιο, τους ακο-

λουθεί κατ’ ανάγκην η σκιά τους, ενώ τους οδοιπόρους

της δόξας, τους ακολουθεί ο φθόνος).

Στην πολιτειακή ζωή της χώρας και σ’ όλο το φάσμα του

πολιτικού λεξιλογίου, είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο να

χαρακτηρίζεται κάποια πολιτεία ως αρίστη ή αριστοκρατία

(αριστοπολιτεία). Το αυτό ισχύει και για το μεμονωμένο

άτομο. Δεν είναι ανεκτό να λέγει κάποιος ότι είναι άρι-

στος (αριστοπολίτης).

Ο Αλκιβιάδης που τόλμησε να το εκστομίσει, επέσυρε το

φθόνο και είχε τις γνωστές συνέπειες, διότι δεν γνώριζε

“πῶς ἄν τις ἑαυτόν ἐπαινέσειεν ἀνεπιφθόνως», το

οποίο επισημαίνει ο Πλούταρχος (45-120) σε πραγματεία

του με τον ομώνυμο τίτλο. Οποιαδήποτε προβολή του

ἀρίστου ἡ τοῦ ἀριστίνδην (= κατ’ αξίαν), ιδίως αν γί-

νεται µεθ᾽ὕβρεως είναι επίφθονη και προκαλεί δυσάρε-

στες αντιδράσεις.

Ο Δήμος (= Λαός) δύσκολα συμβιβάζεται με την ιδέα του

αρίστου και με κάθε τι το υπερέχον. Ανέχεται μόνο τον

αὐξηθέντα υπ’ αυτού του ιδίου του Δήμου, αλλά ο διογ-

κωθείς με εξουσία αποβαίνει συνήθως τύραννος και δου-

λοποιεί ή και φονεύει όσους τον στήριξαν και τον

ανέδειξαν. Το όλο πολιτειακό πρόβλημα εντοπίζεται στο

να πεισθεί ο Δήμος να μην αντιτίθεται στην ιδέα του αρί-

στου και τους αρίστους αλλά αντίθετα να έρχεται εκου-

σίως πρός βοήθειαν τῶν ἐπιεικῶν, ήτοι των άξιων/

ικανών προς το άρχειν.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΙΔΑΞΑΝ

ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Μή κάµνε πατρίδα σήν λαβεῖν πειρώµενος».
(Ευριπίδης, 480-406, Fragment 1045,1)

(= Ποτέ μην αποκάμεις προσπαθώντας να πατήσεις το

πόδι σου στην πατρίδα σου).

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: ΠΡΟΔΟΤΗΣ ή ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ;

ΣΤΗΛΙΤΗΣ/ΣΤΙΓΜΑΤΙΑΣ (ΕΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ)

ή ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ

ΕΥΔΑΙΜΩΝ ή ΔΥΣΔΑΙΜΩΝ;

«Φοβηθέντες γάρ αὐτοῦ οἱ
πολλοί τό µέγεθος τῆς τε
κατά τό ἑαυτοῦ σῶµα παρα-
νοµίας ἐς τήν δίαιταν καί τῆς
διανοίας ὧν καθ̓ ἕν ἕκαστον
ἐν ὅτῳ γίγνοιτο ἔπρασσεν,
ὡς τυραννίδος ἐπιθυµοῦντι
πολέµιοι καθέστασαν, καί
δηµοσίᾳ κράτιστα διαθέντι
τά τοῦ πολέµου ἰδίᾳ ἕκαστοι
τοῖς ἐπιτηδεύµασιν αὐτοῦ
ἀχθεσθέντες καί ἄλλοις ἐπι-

τρέψαντες οὐ διά µακροῦ ἔσφηλαν τήν πόλιν».
(Θουκυδίδης, 469-399/5, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, βιβλίο ΣΤ΄, 15, 4-5)

(= Διότι φοβηθέντες οι πολλοί τις υπερβολές του άσωτου

και ακόλαστου βίου του, καθώς και τη μεγαλοπραγμο-

σύνη, την οποία επεδείκνυε σε κάθε τι που αναμειγνυό-

ταν, διατέθηκαν εχθρικά προς αυτόν, καθότι τον

υποψιάστηκαν ότι επιδιώκει να εγκαταστήσει τυραννικό

πολίτευμα και μολονότι διαχειριζόταν δημοσίως άριστα

τα θέματα του πολέμου, καθένας αγανακτούσε κατ’

αυτού προσωπικώς, εξαιτίας του τρόπου του ιδιωτικού

του βίου, και ως εκ τούτου, αφού εμπιστεύθηκαν τα πράγ-

ματα/διοίκηση της πόλης σε άλλους, έφεραν/οδήγησαν

αυτήν μετ’ ολίγον στην καταστροφή).

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ

ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Μα όταν η πατρίδα σου σε αδικεί, δεν είναι σωστό να

προσπαθήσεις με κάθε δυνατό μέσο να αποκαταστήσεις

το δίκαιο; Ένας συμβιβασμός με τον εχθρό δεν είναι απα-

ραίτητα προδοτικός. Ίσως μάλιστα να’ναι και αναγκαίος,

για να αναγκάσεις την πατρίδα σου να σου αναγνωρίσει

την αξία που έχεις και την οποία δεν σου έδειξε, όταν τις

πρόσφερες ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες σου. Προδοτικός

γίνεται όταν πρώτα βλάπτει τους συμπολίτες του και δεύ-

τερον γίνεται με ιδιοτελείς σκοπούς, για αργύρια/κέρδος.

Θα έχετε όλοι ακούσει τη χιλιοειπωμένη φράση: «Η Ελ-

λάδα τρώει τα παιδιά της» και ελπίζω να την έχετε κιό-

λας κατανοήσει. Έτσι και η Αθήνα ως πόλη-κράτος, ως

θαλασσοκράτειρα έφαγε τα παιδιά της και συνεχίζει να

τα τρώει από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα (brain-

drain = διαρροή εγκεφάλων, αρεστοί - άριστοι) με τις

εσφαλμένες αποφάσεις/πολιτικές της και τους λαθεμέ-

νους της χειρισμούς. Καταβροχθίζοντας όμως τα παιδιά

της κάνει κακό και στον ίδιο της τον εαυτό. Αιτίες θανά-

του των Ελλήνων είναι: ο φθόνος, η αχαριστία/αγνωμο-

σύνη και η διχόνοια/διχασμός/πόλωση.

Ασφαλώς και αναντιρρήτως ο ιδιωτικός βίος του Αλκι-

βιάδη ήταν επίμεμπτος ο πολιτικός του όμως απέβλεπε

στην αύξηση της δύναμης των Αθηναίων. Το πολιτικό

όραμα και το μεγαλεπήβολο σχέδιό του ήταν η κοσμο-

κρατορία των Αθηνών και γι’ αυτό αγωνίστηκε ακόμα και

όταν ήταν εξόριστος. Η εκστρατεία στη Σικελία ήταν βέ-

βαια τολμηρή και ριψοκίνδυνη, όμως μπορούσε να επιτύ-

χει, αν διεξαγόταν καλώς. Αλλά οι Αθηναίοι έπραξαν

κακώς, διότι ανεκάλεσαν τον Αλκιβιάδη, ο οποίος μπο-

ρούσε να καταβάλει τους Συρακουσίους. Ορθώς ο Αλκι-

βιάδης παρότρυνε τους Αθηναίους: «Οὐκ ἐλάνθανε µέν
οὖν ἡ κακοήθεια τῆς ἀναβολῆς τόν Ἀλκιβιάδην,
ἀλλ᾽ἔλεγε παριών, ὡς δεινόν ἐστιν αἰτίας ἀπολι-
πόντα καθ᾽ἑαυτοῦ καί διαβολάς ἐκπέµπεσθαι µε-
τέωρον ἐπί τοσαύτης δυνάµεως· ἀποθανεῖν γάρ
προσήκειν µή λύσαντι τάς κατηγορίας, λύσαντι δέ
καί φανέντι καθαρῷ τρέπεσθαι πρός τούς πολε-
µίους µη δεδοικότι τούς συκοφάντας».

(Πλούταρχος, 45-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, “ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ” 19)

(= Ο Αλκιβιάδης όμως κατάλαβε το ύπουλο σχέδιο της

αναβολής της δίκης, γι’ αυτό πήρε το λόγο και είπε, ότι

είναι φοβερό να αφήνει πίσω του να εκκρεμούν κατηγο-

ρίες και συκοφαντίες και να ξεκινάει, μετέωρος/αμφιρρε-

πής/αναποφάσιστος, με μια τόσο μεγάλη στρατιωτική

δύναμη. Το σωστό είναι, συνέχισε να τιμωρηθώ με θά-

νατο, αν δεν αθωωθώ ή αν αθωωθώ, να στραφώ εναντίον

των εχθρών χωρίς να φοβάμαι τους συκοφάντες).

Και άλλα ήταν, τα αίτια που συνέβαλαν στην καταστροφή

της αθηναϊκής δύναμης αλλά κυρίως η ανάθεση της στρα-

τηγίας σε άλλους, οι οποίοι δεν διέθεταν τη στρατηγική

ιδιοφυΐα και την επιχειρησιακή δεξιότητα του Αλκιβιάδη.

Η ικανότητα χρειάζεται και λίγη τύχη. Αυτή του γύρισε την

πλάτη, δεν τον ευνόησε, όπως συνήθως συμβαίνει με τους

τολμηρούς. Προσπαθώντας να αλλάξει τον κόσμο αμέ-

λησε να αλλάξει τον εαυτό του/τον χαρακτήρα του. Να

διορθώσει τα μεγάλα του ελαττώματα την αστάθεια, την

άμετρη φιλοδοξία του και τον τυχοδιωκτισμό του.

Λατρεύτηκε και μισήθηκε, δοξάστηκε και ταπεινώθηκε όσο

λίγοι άνθρωποι στον κόσμο. Η ιστορία και οι ιστορικοί είτε

αδίκησαν τον Αλκιβιάδη, μερολήπτησαν εις βάρος του, είτε

βιάστηκαν να τον κατακρίνουν είτε δεν τον κατάλαβαν.

Οφείλουμε να διορθώνουμε κατά κάποιο τρόπο τον ιδεα-

λισμό μας και τον ρεαλισμό μας, όταν έρχεται σε σύγ-

κρουση με την ωμή και άτεγκτη πραγματικότητα. 

Η προδοσία δεν παύει να είναι εγκληματική ενέργεια,

μέγα και φαύλον αδίκημα. Δεν θα το αρνηθούμε, θα ανα-

ζητήσουμε όμως και τα κίνητρα αυτής της όντως επονεί-

διστης και κατάπτυστης πράξης και δεν θα την κρίνουμε

μόνο από το αποτέλεσμα.

Ο Αλκιβιάδης είχε την ευλογία να γεννηθεί στο σωστό

τόπο, αλλά την ατυχία σε λανθασμένο χρόνο. Πατρίδα

του δεν θεωρούσε την Αθήνα, αλλά την Ελλάδα. Δεν

ήταν ούτε η Αθήνα των δημαγωγών, ούτε το Λυκούργειο

δυσκίνητο πλέον απολίθωμα της πάλαι ποτέ Σπάρτης,

ούτε το δεσποτικό, σατραπικό, δουλοπρεπές πολιτικό

σύστημα των Περσών.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος――――――
* Ἡ Ἀγαθοθέλεια = η εκλογή των αγαθών, η επιθυμία/η επιδίωξη
του αγαθού, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η καλοκαγαθία, η ακακία,
η καλοψυχία, η καλοκαρδία, η αγαθοθυμία.

* Ἡ Κακοθέλεια = η κακή διάθεση/θέληση, η κακή προαίρεση, πο-

νηρία, κακουργία, κακοήθεια, μοχθηρία, φαυλότητα, αθλιότητα, αι-

σχρότητα, δυσμένεια, κακεντρέχεια, κακοβουλία. Επί στρατιωτών

η δειλία στον πόλεμο. Ἐθελοκακία και ἐθελοκάκησις = η εκούσια

αμέληση καθήκοντος.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀγαθοθελείας*  

ἄρχεσθαι 
&

Κακοθελείας*
παύεσθαι
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Κύριε Βλάχο, βρισκόμαστε λίγες ημέ-
ρες πριν τις εκλογές. Αναμφίβολα, το
κλίμα δεν θυμίζει προηγούμενες εκλο-
γικές αναμετρήσεις, είναι σαφέστατα
πιο υποτονικό. Πού οφείλεται αυτό
κατά τη γνώμη σας;

Κύριε Βενετσάνε, κατά τις επισκέψεις

μου καθημερινά σε όλες τις περιοχές

της Ανατολικής Αττικής και τις συναντή-

σεις μου με πολλούς πολίτες, διαπι-

στώνω ότι η συμμετοχή και το

ενδιαφέρον των πολιτών συνεχώς αυξά-

νει κι είναι βέβαιο ότι θα κορυφωθεί την

τελευταία εβδομάδα. Βεβαίως, οι εκλο-

γές της 7ης Ιουλίου έχουν δύο ιδιαιτερό-

τητες:

4 διεξάγονται στο μέσον του καλοκαι-

ριού, δηλαδή σε περίοδο που έχουν ξε-

κινήσει τα λεγόμενα “μπάνια του λαού”–

άλλωστε, αν θυμάμαι καλά, είναι η

πρώτη φορά που γίνονται εκλογές τέ-

τοια εποχή,

4 μετά το αποτέλεσμα των εκλογών

της 26ης Μαΐου, έχει προεξοφληθεί η

νίκη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα

με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.

Αυτή η αίσθηση στα όρια της βεβαιότη-
τας για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας,
θεωρείτε ότι πιθανόν να οδηγήσει μια
μερίδα ψηφοφόρων στην… παραλία
αντί για την κάλπη;

Το πρώτο βήμα για να γίνουν πράξη οι

αλλαγές που χρειάζεται η χώρα μας

είναι να πάμε όλοι μας να ψηφίσουμε

στις 7 Ιουλίου. Ας έχουμε στο μυαλό

μας ότι η ψηφοφορία διενεργείται μία

μόνο ημέρα, τα αποτελέσματα της επι-

λογής των πολιτών, όμως, διαρκούν

τέσσερα και περισσότερα χρόνια. 

Η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται κάθε

ψήφο ώστε όχι μόνο να νικήσει στις

εκλογές - νίκη που σωστά επισημαίνετε

ότι προεξοφλεί η κοινωνία - αλλά να

είναι αυτοδύναμη στη νέα Βουλή και μά-

λιστα με όσο το δυνατόν περισσότερους

βουλευτές.  

Διότι μόνο έτσι:

4 θα εξασφαλιστεί η πολιτική σταθερό-

τητα που έχει ανάγκη ο τόπος μας

4 θα έχει τη δυνατότητα η Νέα Δημο-

κρατία να εφαρμόσει πλήρως και απρό-

σκοπτα το κυβερνητικό της πρόγραμμα,

δηλαδή να μειώσει τη φορολογία, να

επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας, να

δημιουργήσει περιβάλλον φιλικό για

επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας.

Η ευκαιρία που ανοίγεται μπροστά μας

είναι ιστορική. Εναπόκειται σε όλους

μας, με την ψήφο μας στις 7 Ιουλίου, να

την αξιοποιήσουμε.  

Με δεδομένο ότι, όπως πολλοί πολίτες
επισημαίνουν, οι περισσότερες κυβερ-
νήσεις, των τελευταίων ετών ειδικά,
άλλα είπαν προεκλογικά κι άλλα έπρα-
ξαν μετεκλογικά, γιατί να σας εμπι-
στευτούν τώρα οι πολίτες;

Η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη που

έρχεται, είναι μια καινούργια κυβέρνηση

με τις δικές της προτεραιότητες. Έχει

εκπονήσει ένα οραματικό και συνάμα

ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα, με

συγκεκριμένους στόχους και προτεραι-

ότητες καθώς και σαφείς πηγές χρημα-

τοδότησης και χρονοδιαγράμματα. Δεν

υπόσχεται τα πάντα στους πάντες, εκ-

φράζει το δημόσιο λόγο της με ευπρέ-

πεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα κι

έρχεται να αλλάξει μαζί με την κοινωνία

όλα όσα κρατούν καθηλωμένες τις δημι-

ουργικές δυνάμεις της χώρας μας.

Από την άλλη πλευρά, τέτοια φτώχεια

επιχειρημάτων όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ

σ’ αυτές τις εκλογές ούτε την είχαμε ξα-

ναζήσει ποτέ ούτε την είχαμε φαντα-

στεί. Αντί να εξηγήσουν τι έκαναν ή –

καλύτερα – τι δεν έκαναν όλα αυτά τα 5

χρόνια, προσπαθούν να σπείρουν το

φόβο για το πιο φυσιολογικό σε μια Δη-

μοκρατία: την εναλλαγή κομμάτων στην

κυβέρνηση, την αλλαγή πολιτικής στη

χώρα. Οδεύουν προς τις εκλογές της 7ης

Ιουλίου σαν να μην κατάλαβαν τίποτε

για τι συνέβη στις ευρωεκλογές. Γι’

αυτό το μήνυμα που θα τους στείλουν

τώρα οι πολίτες θα είναι ακόμη πιο

ηχηρό. Διότι το κλίμα άρνησης των πο-

λιτών προς την απερχόμενη κυβέρνηση

του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές μετατρέ-

πεται σε θυμό σ’ αυτές τις εκλογές.

Κύριε Βλάχο, ειδικότερα, οι πολίτες της
Ανατολικής Αττικής, γιατί να ψηφίσουν
Νέα Δημοκρατία; Τι έχουν να περιμέ-
νουν;

Η Ανατολική Αττική είναι περιοχή με ση-

μαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα

καθώς αποτελεί:

4συγκοινωνιακό κόμβο με το διεθνές

αεροδρόμιο της χώρας και δύο σημαν-

τικά λιμάνια (Λαύριο-Ραφήνα),

4τουριστικό πόλο παγκόσμιας εμβέ-

λειας,

4επιχειρηματικό κέντρο με πολλές και

σημαντικές μεταποιητικές μονάδες,

-κέντρο αγροτικής παραγωγής που κα-

λύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών του

λεκανοπεδίου,

4κέντρο επιχειρήσεων παροχής υπηρε-

σιών, υψηλής τεχνολογίας και logistics.

Αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα έχει

την βούληση να αξιοποιήσει η αυριανή

κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μ’

ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο

δίνει βαρύτητα στην ολοκλήρωση των

μεγάλων έργων υποδομής με χαρακτη-

ριστικότερα την επέκταση του προ-

αστιακού και της Αττικής Οδού στα δύο

λιμάνια.

Επιπρόσθετα, η μείωση της φορολογίας

και γενικότερα η δημιουργία φιλικού

προς την υγιή επιχειρηματικότητα περι-

βάλλοντος, μπορούν να αποτελέσουν

τη σταθερή βάση για μια επενδυτική

έκρηξη στην Ανατολική Αττική με προ-

φανή οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες,

κυρίως όσον αφορά την αύξηση του ει-

σοδήματος και τη δημιουργία νέων, στα-

θερών και καλά αμειβόμενων, θέσεων

εργασίας.

Συνεπώς, το μήνυμά μου είναι σαφές: Η

Ανατολική Αττική είναι περιοχή υπό

απογείωση αρκεί να το πιστέψουμε

πρώτα και κύρια όλοι εμείς που ζούμε

εκεί.

Κύριε Βλάχο, γιατί οι πολίτες της Ανα-
τολικής Αττικής να επίλέξουν και να
ψηφίσουν πάλι εσάς;

Ζητώ την ανανέωση της αγάπης και της

εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας με

τη δέσμευση να μην τους πικράνω ποτέ

και να είμαι στην πρώτη γραμμή του

αγώνα για το καλύτερο. Ζητώ την ψήφο

των πολιτών γιατί μπορώ να είμαι  χρή-

σιμος στην περιφέρεια της Ανατολικής

Αττικής, πάντα με υπεύθυνη φωνή που

έχει ανάγκη η πατρίδα μας. 

Tη συνέντευξη πήρε 

ο Κώστας Κων. Βενετσάνος

Εκρηκτική Ανάπτυξη στην Ανατολική Αττική
Bλέπει ο Γιώργος Βλάχος βουλευτής της Ν.Δ.

“Η Ανατολική Αττική είναι
περιοχή υπό απογείωση
αρκεί να το πιστέψουμε
πρώτα και κύρια όλοι
εμείς που ζούμε εκεί”
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Τα τεράστια δάνεια των δύο κομμάτων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, βρί-

σκονται σε εισαγγελική έρευνα μετά το πούλημά τους από

την τράπεζα σε αμερικανο funds!

Γύρισαν πίσω τα δάνεια των κομμάτων και θα τα πληρώ-
σουν, θέλουν-δεν θέλουν!, τονίζει ο βουλευτής Νίκος Νι-

κολόπουλος, ο οποίος είχε καταθέσει ερώτηση. Γράφει

συγκεκριμένα:

«Το… κόλπο με το ξεπούλημα των «κόκκινων δανείων»
των κομμάτων σε ξένο fund ναυάγησε!
Η υπ. Αριθμ. 7120/26-6-2018 ερώτηση του Νίκου Νικολό-
πουλου προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ήταν
αποκαλυπτική των προθέσεων και των αποφάσεων της At-
tica Bank, που “πούλησε” τα δάνεια των κομμάτων έναντι
πινακίου φακής σε Αμερικανικό fund και το τελευταίο
αξίωνε μέχρι τελευταίου ευρώ την άμεση και ολοσχερή
εξόφλησή τους! Δεν ξέρω αν πρόκειται περί αμέλειας ή

αβλεψίας της Τράπεζας, που συνο-
δεύτηκε από τη διαβεβαίωση του Πρόεδρου της, Παναγιώτη
Ρουμελιώτη ότι έδωσε εντολή για άμεση επιστροφή των
δανείων στην διαχείριση της Attica.

Τα γεγονότα διαψεύδουν παταγωδώς τον Π. Ρουμελιώτη
και διόλου απίθανο πίσω από την εκχώρηση των δανείων
να βρίσκεται κάποιο σατανικό κόλπο, με το οποίο να επι-
χειρείται το «ξέπλυμα» των ποινικών ευθυνών για το
σκάνδαλο των παράνομων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
των δύο κομμάτων.

Σε κάθε περίπτωση αν υπήρξε δόλος είναι κάτι που ελπίζω
πως θα διερευνηθεί και θ’ αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αντικει-
μενικά, πάντως, το Αμερικανικό fund έχει δυνατό εκχωρη-
μένο “χαρτί” στα χέρια του με ό,τι τούτο μπορεί να σημαίνει

σε εκβιαστικό επίπεδο- και ο νοών νοείτω».
Στο δικαστικό σκέλος, η υπόθεση βρίσκεται στην 24η Πται-

σματοδίκη, η οποία κάλεσε τον κ. Νικολόπουλο να καταθέ-

σει αν υπήρξε δόλος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της

Τράπεζας και αν υπήρξαν ηθικοί και άλλοι φυσικοί αυτουρ-

γοί πίσω από την εκχώρηση των κομματικών δανείων σε

εξευτελιστική τιμή σε Αμερικανικό fund.

Ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλά-

δος κατέθεσε και τόνισε μεταξύ άλλων: Πιστεύω ότι οπωσ-
δήποτε πρέπει να κληθεί ο κ. Ιωάννης Στουρνάρας αφού
λέγεται ότι έχει στα χέρια του, το υπόμνημα του κ. Πανα-
γιώτη Ρουμελιώτη, αυτό που έχει δημοσιευθεί στο γνωστό
έγκυρο τραπεζικό site banking news, το οποίο έγγραφο από
μόνο του, όπως λένε έγκυροι νομικοί, μπορεί να  αποτελεί
τη βάση της δικαστικής έρευνας, μαζί με την ανακοίνωση
που είχε τον Ιούλιο δοθεί στα ΜΜΕ από την τράπεζα Αττι-
κής  και στην οποία πάλιν ο ίδιος ο τότε Πρόεδρος κ. Πανα-
γιώτης Ρουμελιώτης κατήγγειλε σκαστές παράτυπες ή και
παράνομες διαδικασίες και πράξεις, που έκανε ο κ. Θεόδω-
ρος Πανταλάκης, οι οποίες αξίζει να διερευνηθεί.

“Στην Ελλάδα, βρισκόμαστε
μπροστά στον Τρίτο 
Καρχηδονιακό Πόλεμο”

«Στα “Ανοικτά γράμματα προς τους Γερμανούς καλλι-
τέχνες και συγγραφείς” του Μπρεχτ της δεκαετίας

του ’50 συμπεριλαμβάνεται ένα σύντομο ποίημα του

με τίτλο “Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ”, που μου θύμισε

σε πρόσφατη ραδιοφωνική εκπομπή ο δημοσιογράφος

Αντώνης Κοκορίκος.

Η μεγάλη Καρχηδόνα έκανε τρεις πολέμους. 

Μετά τον πρώτο ήταν ακόμη δυνατή.

Μετά τον  δεύτερο ήταν ακόμη κατοικήσιμη.

Μετά τον τρίτο δεν μπορούσες πλέον να τη βρεις.

Βάλτε στη θέση της λέξης «Καρχηδόνα» τη λέξη

«Αριστερά». Πλάι στον Πρώτο Καρχηδονιακό Πόλεμο,

την ημερομηνία 1968. Πλάι στον Δεύτερο, την πε-

ρίοδο 1989-1991. Τα προεόρτια

του Τρίτου ξεκίνησαν το καλο-

καίρι του 2015 και συνεχίζονται

μέχρι σήμερα…

…Πάντα μου πίστευα ότι ποτέ
δεν πρέπει να τα παρατάει κα-
νείς όταν πιστεύει σε κάτι, ότι
πρέπει να συνεχίσει ν’ αγωνίζε-
ται μέχρι και την τελευταία του
ανάσα. Ακόμα και σήμερα,  όταν

τόσο ως προς την ιστορία του 1989-1991 όσο και ως
προς τη σκοτεινή  περίοδο που άνοιξε το 2010 απο-
δειχθήκαμε όλοι τελικά, χωρίς εξαίρεση,  ο καθένας
απ’  τη δική του σκοπιά, κατώτεροι των ιστορικών πε-
ριστάσεων. 25 μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές
του 2019, ας μην ξεγελιόμαστε: Χωρίς οποιαδήποτε
εξαίρεση ό,τι σχήμα και όσοι και όσες έχουμε απομεί-
νει σε όλες της τις εκφράσεις από την κάποτε – το
2015 ακόμα - Μεγάλη Αριστερά στην Ελλάδα, βρισκό-
μαστε μπροστά στον Τρίτο Καρχηδονιακό Πόλεμο.»

Απόσπασμα από ομιλία της Ν.Βαλαβάνη

Υποψήφια βουλευτής με την ΛΑ.Ε.

Ενδιαφέρον απόσπασμα από συνέντευξη του Υφ.

Εξωτερικών  Τερενς Κουίκ, στην ΕΡΑ, στονΑλφόνσο

Βιτάλη.

Σε όλη μου τη δημοσιογραφικη καριέρα, ποτέ κανείς

δεν μπόρεσε να με κατηγορήσει, ότι είμαι «αριστε-

ροφοβικός». Απεναντίας, είχα μια

εξαιρετική σχέση από τον Χαρίλαο

Φλωράκη μέχρι τον Λεωνίδα Κύρκο

και μια εξαιρετική σχέση, πολύ πριν

κατέβω στη πολιτική με τον Πάνο

Καμμένο, με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά

ναί! Είμαι ένας άνθρωπος που προέρ-

χεται από τον χώρο τον Καραμαν-

λικό, ο οποίος τόσο πολύ

ταλαιπωρείται από τις μεταλλάξεις

που κάνει η σημερινή ηγεσία της

ΝΔ.

Ναι, είχα την υποχρέωση, να συνεχίσω αυτό που ξε-

κίνησα με τον Αλέξη Τσίπρα και το έκανα συνειδητά,

γιατί πράγματι πιστεύω στον Αλέξη Τσίπρα. 

Όσοι με λοιδορούν στο διαδίκτυο, αδιαφορώ. Καλά

κάνουνε με την άποψη που διατυπώνουν. Αυτό είναι

η Δημοκρατία και η ανοιχτή κριτική. Αρκεί να μην

είναι χυδαία. 

ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ ΝΕΡΩΝΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Και από την άλλη πλευρά έχω δηλώσει κατηγορημα-

τικά, ότι δεν θα συμβάλλω στο να επιστρέψουν οι

«πορτοφολάδες» του ελληνικού λαού, εκείνοι που

κλέψανε τα πορτοφόλια των Ελλήνων και των Ελ-

ληνίδων.  Εκείνοι, οι  οποίοι είναι συνυπεύθυνοι για

το πως φτάσαμε στα Μνημόνια. 

Το καλοκαίρι του ‘15, η κυβέρνησή μας  έκανε αυτό

που - τουλάχιστον εγώ έλεγα - την «Τριετή Συμφωνία

Εξόδου από τη Κρίση». Δηλαδή υπογράψαμε, συμ-

φωνήσαμε ένα πλαίσιο, το οποίο τηρήσαμε και φτά-

σαμε αισίως, όχι μόνο το περασμένο καλοκαίρι να

βγούμε από τα Μνημόνια, αλλά να έχουμε και θετικά

πρόσημα σε ό, τι αφορά στη πρόοδο της οικονομίας

μας και σε ό,τι αφορά στην ανεργία. Συνεπώς, κανέ-

νας δεν μπορεί τώρα να κατηγορήσει την κυβέρνηση

Τσίπρα. Και καλό θα είναι οι Νέρω-

νες τις Ελλάδας να μην μιλάνε για

καμένη γη. 

Ο Έλληνας ξέρει πολύ καλά το τι

παρέλαβε η κυβέρνηση του Αλέξη

Τσίπρα από μία περίοδο με πλήρη

υποταγή στις ορέξεις εκείνων οι

οποίοι είχαν επιβάλει τα μνημόνια

στην Ελλάδα. 

Πάμε λοιπόν πίσω στην εποχή του

Καστελόριζου... Εκείνης της αρνητικότατα ιστορικής

διακήρυξης που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου. 

Ας μη ξεχνάμε εκείνες τις εποχές όπου ακούγαμε

στελέχη κυβερνήσης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ να λένε: «Μην κα-
τηγορείτε τους δανειστές μας, εμείς είμαστε που
παίρνουμε τα μέτρα από μόνοι μας,..»!!! Και περηφα-

νεύονταν κιόλας που έπνιγαν τον Ελληνικό λαό. 

Λοιπόν, οι Νέρωνες της ελληνικής οικονομίας να μην

μιλούν για καμένη γη και ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς απεναντίας

προσπαθήσαμε πραγματικά να ανθίσουμε αυτήν την

καμένη γη και το πετύχαμε.

...Kαι εν πάση περιπτώσει αποδείξαμε ότι ναι, μπο-

ρούμε και στα δύσκολα να συμπεριφερόμαστε χωρίς

να υπολογίζουμε πολιτικό κόστος, γιατί στην πολι-

τική δεν μπορεί να πηγαίνεις με το τι ενδεχομένως

θα κερδίσεις σε κομματικά επίπεδα. Τα εθνικά επί-

πεδα είναι που μετράνε. 

Τερενς Κουίκ

«ΟΙ ΝΕΡΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΚΑΜΜΕΝΗ ΓΗ»

«Το… κόλπο με το ξεπούλημα των «κόκκινων 

δανείων» των κομμάτων σε ξένο fund ναυάγησε!
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Η Τουρκία, από τις αρχές Μαΐου, έχει εισβάλλει στην Απο-

κλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας και πραγματοποιεί παράνομη, σύμφωνα με το διεθνές

Δίκαιο της Θάλασσας, γεώτρηση, 37 ναυτικά μίλια δυτικά

της Πάφου, με το γεωτρύπανο Φατίχ (Πορθητής). Ένα δεύ-

τερο τουρκικό γεωτρύπανο, το Γιαβούζ (Σουλτάνος Γιαβούζ

Σελίμ), κατευθύνεται ήδη προς την κυπριακή ΑΟΖ για να

πραγματοποιήσει άλλη γεώτρηση, πιθανότατα στον κόλπο

της Καρπασίας. Προσοχή, τα ονόματα στα γεωτρύπανα δε

δόθηκαν τυχαία, έχουν τη σημειολογία τους. Η Ελλάδα πα-

ρακολουθεί και μαζί με την Κύπρο διαμαρτύρεται με διπλω-

ματικά μέσα αλλά δεν ενεργεί. 

Η Τουρκία δευτερευόντως ενδιαφέρεται αν θα ανακαλύψει

υδρογονάνθρακες κι αν θα υπερασπιστεί τα οικονομικά

συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Το πρώτιστο ενδιαφέρον

της Άγκυρας είναι να ακυρώσει de–facto την ανεξάρτητη

υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας την οποία θεωρεί

«εκλιπούσα» και κατά συνέπεια δεν της αναγνωρίζει το δι-

καίωμα κυριαρχίας στην ΑΟΖ του νησιού. Η Τουρκία ισχυ-

ρίζεται ότι η ΑΟΖ της Κύπρου είναι τμήμα της

υφαλοκρηπίδας της Ανατολίας, η οποία συναντάει αυτές

της Αιγύπτου και της Λιβύης.

Με τον τρόπο αυτό η Άγκυρα διαμηνύει στα κράτη της πε-

ριοχής, στις Μεγάλες Δυνάμεις και στις πετρελαϊκές εται-

ρείες ότι καμιά διευθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν

μπορεί να γίνει χωρίς τη δική της καθοριστική συμμετοχή.

Επιχειρεί να επιβεβαιώσει  το ρόλο της ως ηγεμονική περι-

φερειακή δύναμη. Με ανάλογους ισχυρισμούς η Τουρκία

αμφισβητεί την εν δυνάμει ελληνική ΑΟΖ – δεν έχουμε τολ-

μήσει να την ανακηρύξουμε – υποστηρίζοντας ότι όλα τα

ελληνικά νησιά και ιδιαίτερα το σύμπλεγμα της Μεγίστης

(Καστελόριζο) κάθονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανα-

τολίας και κατά συνέπεια δε δικαιούνται ΑΟΖ, πέραν των

χωρικών υδάτων τους. Όλα αυτά δεν έχουν καμιά νομική

βάση σύμφωνα με τη διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θά-

λασσας. Γι’ αυτό η Τουρκία δεν έχει υπογράψει αυτήν τη

Σύμβαση.

Η νέα τουρκική εισβολή – Αττίλας 3 – στην κυπριακή ΑΟΖ

«νομιμοποιείται» μόνο με την προβολή αεροναυτικής

ισχύος. Τα δύο γεωτρύπανα και τα δύο ερευνητικά πλοία

συνοδεύονται και προστατεύονται από τουρκικές φρεγάτες

και μαχητικά αεροσκάφη. Αυτό το τονίζουν σε κάθε ευκαι-

ρία οι κυβερνητικοί παράγοντες της γείτονος, προκειμένου

να τρομοκρατήσουν ακόμη περισσότερο τη φοβική ελλη-

νική πλευρά.

Αθήνα και Λευκωσία, τελείως προβλέψιμες για την Άγκυρα,

αντέδρασαν με διπλωματικές ενέργειες και προσπάθησαν

να εκμαιεύσουν  δηλώσεις κυρίως από την ΕΕ και τις ΗΠΑ

που να καταδικάζουν τις πειρατικές ενέργειες της τουρκι-

κής πλευράς. Όντως στα συμπεράσματα  του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου  της ΕΕ (20-6-19) αναφέρoνται μεταξύ άλλων

ότι:

n Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει σοβαρές ανησυχίες
σχετικά με τις τρέχουσες παράνομες δραστηριότητες γε-
ωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και εκ-
φράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει
ακόμη απαντήσει στις επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΕ να
σταματήσει αυτές τις δραστηριότητες.

n Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τις σοβαρές
άμεσες αρνητικές επιπτώσεις που έχουν αυτές οι παράνο-
μες ενέργειες σε ολόκληρο το φάσμα των σχέσεων ΕΕ-
Τουρκίας.
n Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να επιδείξει
αυτοσυγκράτηση, να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Κύπρου και να απέχει από τέτοιου είδους ενέργειες.
n Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει την πρόσκληση προς

την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δρά-

σης να υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση επιλογές για κατάλ-

ληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων μέτρων.

Πολύ λίγα, πολύ αργά
Όλη αυτή η λεκτική υποστήριξη προς την Κυπριακή Δημο-

κρατία δεν πρόκειται βεβαίως να σταματήσει την υλοποίηση

των τουρκικών σχεδιασμών. Τα μέτρα (κυρώσεις κατά προ-

σώπων και εταιρειών, πάγωμα συνεργασίας σε ορισμένους

τομείς κλπ)  που τυχόν ληφθούν, αν ληφθούν, θα είναι πρα-

κτικά ανώδυνα – δε θα έχουν «σιδερένια δόντια» – μπρο-

στά στα γεωπολιτικά οφέλη της Τουρκίας που στο μεταξύ

θα έχει διαμορφώσει νέα δεδομένα, μετά το έδαφος, και

στη θάλασσα της Κύπρου. Μόνο πολιτικά αφελείς μπορούν

να ελπίζουν ότι η «έκφραση σοβαρών ανησυχιών», η προ-

τροπή «σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύ-

πρου» και η πρόθεση μελλοντικής εφαρμογής

«στοχευμένων μέτρων» θα σταματήσουν ή έστω θα επιβρα-

δύνουν τη νεο-οθωμανική επέλαση.

Θυμίζουμε ότι ο «πολιτικός χυλός» της ΕΕ επί 45 χρόνια

ανέχεται την κατοχή του 37,5% του εδάφους ενός κράτους

– μέλους της από μια τρίτη χώρα (Τουρκία) χωρίς καμιά ου-

σιαστική αντίδραση. Αντίθετα, με μεγάλη ευκολία, επέβαλε

οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία για την Κριμαία και στη

Βενεζουέλα για τις δημοκρατικές ελευθερίες των πολιτών

της. Καθόλου τυχαία ο Αττίλας 3 εξελίσσεται όταν η Ελ-

λάδα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο και η ΕΕ είναι ακέ-

φαλη, με τις διάφορες πολιτικές φατρίες να συγκρούονται

για το διαμοιρασμό  των ηγετικών πόστων (Πρόεδρος της

Επιτροπής, Πρόεδρος του Συμβουλίου, Πρόεδρος του Κοι-

νοβουλίου, Επίτροπος Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας,

Πρόεδρος ΕΚΤ).

Κάποιοι θα αναρωτηθούν: Τι μπορούσε να γίνει; Η μητέρα

πατρίδα έχει ηθική και πολιτική υποχρέωση να υπερασπι-

στεί την ΑΟΖ της Κύπρου. Η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύ-

ναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας και οφείλει να την

υπερασπιστεί όπως ακριβώς ισχυρίζεται ότι κάνει η Τουρκία

για τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Σε διαφορετική πε-

ρίπτωση καταρρέει η οποιαδήποτε αποτρεπτική αξιοπιστία

του Ελληνισμού στο σύνολό του.

Το πολιτικό προσωπικό στην Αθήνα επιχειρεί να καθησυχά-

σει τους πολίτες λέγοντας ότι διαθέτει εγκεκριμένο επιχει-

ρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης μιας σοβαρής τουρκικής

πρόκλησης που θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τετελε-

σμένα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ο υπουργός

Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος δήλωσε πρόσφατα: «Η
Άγκυρα ούτε να διανοηθεί δεν πρέπει, να προσπαθήσει να
μεταφέρει τη συμπεριφορά της σε δικά μας νερά. Εμείς
έχουμε Πολεμικό Ναυτικό και έχουμε στείλει παντού τα
αναγκαία σήματα ότι δεν πρέπει κανείς να διανοηθεί να
έρθει στα δικά μας νερά». Ανάλογες δηλώσεις έκανε και ο

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενώ η ΝΔ και ο, συνήθως

λαλίστατος, αρχηγός της Κυριάκος Μητσοτάκης «ποιούν

την νήσσαν», κοινώς κάνουν την πάπια.

Τα αμείλικτα ερωτήματα είναι: Τα νερά της Κύπρου δεν

είναι ελληνικά; Μήπως είναι τουρκικά; Τα αναγκαία σήματα

γιατί δεν εστάλησαν εγκαίρως και για την ΑΟΖ της Κύ-

πρου; Το Πολεμικό Ναυτικό υπερασπίζεται μόνο τον ελλα-

δικό χώρο ή τα συμφέροντα όλου του έθνους; Αποτελεί ή

όχι προδοσία να εγκαταλείπονται οι 800.000 Ελληνοκύπριοι

στις ορέξεις της Τουρκίας και τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα

να «κρύβονται» πίσω από το γεγονός ότι η μικρή Κύπρος

δε διαθέτει Πολεμικό Ναυτικό. Μήπως γι’ αυτό από την

εποχή Σημίτη εγκαταλείφθηκε το «Ενιαίο Αμυντικό

Δόγμα»;

Mετά την Κύπρο έρχεται το Καστελόριζο!

Τα ετεροπροσδιορισμένα κόμματα «εξουσίας» στην Αθήνα

δε θέλουν να αντιληφθούν ότι μετά την κυπριακή ΑΟΖ το

Φατίχ και το Γιαβούζ θα βρεθούν έξω από το Καστελόριζο,

νότια της Κρήτης και στο μέσον του Αιγαίου αλλά τότε θα

είναι πολύ αργά για οποιαδήποτε αποτρεπτική δράση. Το

διακύβευμα δεν είναι οι υδρογονάνθρακες αλλά η ανα-

τροπή των γεωπολιτικών δεδομένων και η μετατροπή της

Ελλάδας σε δορυφόρο των Νεο-οθωμανών. Οι ελληνικές

φρεγάτες και τα υποβρύχια έπρεπε να βρίσκονται στην

ΑΟΖ της Κύπρου, να κάνουν επίδειξη σημαίας και να μην

αφήνουν τα τουρκικά πλοία να βολτάρουν ανενόχλητα σαν

να πρόκειται για δικά τους νερά. Και αυτό όχι για να γίνει

πόλεμος αλλά για να μη χρειαστεί να γίνει. Μόνο μια αξιό-

πιστη αποτρεπτική δράση μπορεί να σταματήσει ένα ανα-

θεωρητικό κράτος. Η Τουρκία αντιπροσωπεύει για τον

Ελληνισμό μια  «απέραντη απειλή» που δεν έχει όρια, παρά

μόνο αν εμείς  βάλουμε όρια.

Τα τελευταία δέκα χρόνια η Τουρκία υλοποιεί ένα τεράστιο

εξοπλιστικό πρόγραμμα αναπτύσσοντας παράλληλα την εγ-

χώρια αμυντική βιομηχανία της. Στην Ελλάδα τα μνημο-

νιακά κόμματα επέλεξαν την παραμονή στην Ευρωζώνη,

την εξυπηρέτηση του χρέους και αναπόφευκτα τον περιο-

ρισμό, μεταξύ πολλών άλλων και των αμυντικών δαπανών.

Έτσι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης

σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του δήλωσε: «Η ανα-

λογία δυνάμεων (σ.σ. με την Τουρκία) έχει διαταραχθεί.

Αυτά που ξέραμε για τους συσχετισμούς έχουν αλλάξει».

Το 2018 η Ελλάδα πλήρωσε μόνο για τόκους, όχι για χρεο-

λύσια, του ευρω-χρέους 5,7 δις ευρώ. Μ’ αυτά τα χρήματα,

ενός μόνο έτους, θα μπορούσαν να αγοραστούν, ενδεικτικά

αναφέρονται, 4 γαλλικές φρεγάτες Fremm, με αντιαεροπο-

ρική άμυνα περιοχής (όχι σημείου όπως οι υπάρχουσες

φρεγάτες) και τουλάχιστον 30 αμερικανικά F-35 Stealth.

Από το 2010  πληρώσαμε μόνο για τόκους 77,7 δις. ευρώ.

Αν μόνο το 1/3 του ποσού αυτού δινόταν τμηματικά για την

αγορά οπλικών συστημάτων και την ανάπτυξη της εγχώ-

ριας αμυντικής βιομηχανίας η Τουρκία σήμερα «θα καθόταν

στα αυγά της».

Αρκεί μια ματιά να ρίξει κανείς στο χάρτη για να αντιλη-

φθεί ότι ο Ελληνισμός για να υπερασπιστεί το Αρχιπέλα-

γος και την Κύπρο χρειάζεται αεροναυτική ισχύ

τουλάχιστον ίση μ’ αυτήν της επιδρομικής Τουρκίας.

Ο χρόνος επιβίωσης του έθνους τελειώνει. Ακούει κανείς;

Καταλαβαίνει κανείς; Ή το μόνο που ενδιαφέρει τα κόμματα

«εξουσίας» είναι η ψηφοθηρία προκειμένου να διαχειρι-

στούν μια μικρή και εξευτελισμένη Ελλάδα;

* Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας του βι-

βλίου «Στρατηγικές Επιλογές Επιβίωσης του Ελληνισμού» που κυ-

κλοφορεί από τις εκδόσεις «Στοχαστής».

Η νέα προδοσία

της Κύπρου
του Νίκου Ιγγλέση*
https://greekattack.wordpress.com

“Το πρώτιστο ενδιαφέρον της Άγκυρας

είναι να ακυρώσει de–facto  την 

ανεξάρτητη υπόσταση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας”.

“Το διακύβευμα της Τουρκίας είναι 

η ανατροπή των γεωπολιτικών δεδομένων

και η μετατροπή της Ελλάδας 

σε δορυφόρο των Νεο-οθωμανών”
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Δ/νση: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα: Μελετών & Έργων
Ταχ .Διευθ.: Λ. Αθηνών – Σουνίου 37
Ταχ. Κώδικας: 19001, Κερατέα
Πληροφορίες: Ι. ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ
Τηλ: 22993 20221
Fax: 22990 67900
Λαύριο, 20.06.2019
Αρ. Πρωτ: 10461

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσ-
σει τη διενέργεια Επαναληπτικού
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου της προμή-
θειας και τοποθέτησης οργάνων και
εξοπλισμού παιδικής χαράς Ο.Τ. 219,
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής των ειδών
του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμ-
βασης (με στρογγυλοποίηση) ανέρ-
χεται σε 130.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%), το οποίο αναλύεται ως:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 104.838,00 €
Φ.Π.Α. 24%: 25.161,12 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 130.000,00 €
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομι-
κού έτους 2019, στον ΚΑ 30-7135.010

με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση
οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 219
της ΔΕ Κερατέας».
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
από την υπογραφή της και για ΕΝΕ-
ΝΗΝΤΑ (90) ημέρες. Προβλέπεται δι-
καίωμα χρονικής παράτασης μέχρι
και τρεις (3) μήνες από τη λήξη της
σύμβασης, με τους ίδιους όρους της
αρχικής, ύστερα από συμφωνία των
συμβαλλομένων μερών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ: 20 Ιουνίου 2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών:  22 Ιουνίου 2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 8 Ιουλίου 2019
Συστημικός Αριθμός:  76080
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προ-
σφορά για το σύνολο των ειδών του
προϋπολογισμού των ζητουμένων
ειδών.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλ-
λουν μαζί με την προσφορά τους εγ-
γύηση συμμετοχής, το ύψος της
οποίας υπολογίζεται επί της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης, μη συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ, για ποσό
που ανέρχεται σε ποσοστό 2%, ήτοι
2.096,76 €. 
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό
διάστημα εννέα (9) μηνών, το οποίο

υπολογίζεται από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρο-
νικής υποβολής των προσφορών στο
σύστημα. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του ανω-
τέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδε-
κτη. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λαυρεωτικής,
www.lavreotiki.gr. 
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχε-
τικά με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης παρέχονται από το Γρα-
φείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρε-
ωτικής (Δημοτικό Κατάστημα
Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Λαύ-
ριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ.
Μαργαρίτη (τηλέφωνο επικοινωνίας
2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e-
mail: nitsa@lavrio.gr) και από τη Διεύ-
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατά-
στημα Κερατέας, Λεωφ. Αθηνών –
Σουνίου 37, Κερατέα), αρμόδιος
υπάλληλος: κος Ι. Λιέπουρης (τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 22993 20 221,
fax: 2299 0 67 900, e-mail:
hm_lavrio@yahoo.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μαρκόπουλο.....24-06-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτοκ. 10018 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. τις διατάξεις του άρθρ.12, παρ. 5
του Ν. 1337/83, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και συμπληρωθεί με το
άρθρ.6, παρ. 4 του Ν. 2242/94,
2. την με αρ. 29881/3445/1984 από-
φαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως
συμπληρώθηκε με την με αρ.
93027/7188/1994 απόφαση Υπουρ-
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
3. το από 26-04-2012 ΠΔ σχετικά
με «Έγκριση πολεοδομικής μελέ-
της της πολεοδομικής ενότητας 5

και τμήματος της πολεοδομικής
ενότητας 3 του Δήμου Μαρκόπου-
λου Μεσογαίας (Ν.Αττικής), (πε-
ριοχή «Νότια» του οικισμού
Μαρκοπούλου)», ΦΕΚ 180ΑΑΠ/15-
05-2012,
4. το με αρ.πρωτ.: 262926/2017/07-
11-2018 έγγραφο της Περιφέρειας
Αττικής (Γενική Δ/νση Αναπτυξια-
κού Προγραμματισμού Έργων και
Υποδομών, Δ/νση Χωρικού Σχεδια-
σμού, Τμήμα Πολεοδομικών Θεμά-
των και Εφαρμογών),
5. την με αρ. 127/2019 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας,
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ
εγκρίνεται η Β’ Ανάρτηση της Πρά-
ξης Εφαρμογής που συντάχθηκε
στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη

Κτηματογράφησης-Πολεοδόμη-
σης-Πράξης Εφαρμογής Επέκτα-
σης Κατοικίας Νότια του Οικισμού
του Μαρκοπούλου», κατά το χρο-
νικό διάστημα από 01-07-2019 έως
14-07-2019.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων να
λάβουν γνώση (Δημαρχιακό Μέ-
γαρο Δήμου Μαρκόπουλου Μεσο-
γαίας, καθημερινά 09.00-14.00) και
να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις
– ενστάσεις μέσα σε προθεσμία 15
ημερών από την τελευταία δημοσί-
ευση της πρόσκλησης.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Βασίλειος Μεθενίτης
Πολιτικός Μηχανικός

Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης

και του Υπουργού Μεταφορών για την αύ-

ξηση των διοδίων που ανακοίνωση η Αττι-

κής οδός.

Με δελτίο τύπου που δημοσίευσε επισημαί-

νει ότι: «Κάποια συμφέροντα δεν μπορούν

να κρατηθούν ενόψει των εκλογών στις 7

Ιουλίου. Έτσι, ανακοίνωσαν μονομερώς αύ-

ξηση των διοδίων της Αττικής Οδού την 1η

Ιουλίου και μεγαλύτερες αυξήσεις στη συ-

νέχεια, παρότι βρίσκεται σε εξέλιξη Εισαγ-

γελική Έρευνα η οποία έχει επικεντρωθεί

στο θέμα των υπέρογκων εξόδων λειτουρ-

γίας και συντήρησης της Αττικής Οδού

καθώς και στο χρόνο απόσβεσης του

έργου, που σημαίνει ότι η Αττική Οδός πρέ-

πει να επιστρέψει άμεσα στο Δημόσιο, πι-

θανά εντός του 2019.

Είναι γνωστό ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα

αιτήματά τους εδώ και τέσσερα χρόνια για

χρονική παράταση της σύμβασης της Α.Ο.

Είναι γνωστό ότι δεν ανταποκρίθηκαν ούτε

στις δεσμεύσεις τους για μελέτες επέκτα-

σης του φυσικού αντικειμένου.

...Είναι γνωστό ότι για αρκετό καιρό γίνεται

διαπραγμάτευση για μείωση των διοδίων

της Αττικής Οδού.

...Οι μάσκες έπεσαν…

Aναστέλλεται η αύξηση με

νομοθετική πράξη

Τελικά μετά από εισήγηση του Υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρ-

τζη, με διάταξη που περιλαμβάνεται στην

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυ-

βέρνησης, αναστέλλεται η αύξηση διοδίων

της Αττικής Οδού Α.Ε. μέχρι την ολοκλή-

ρωση του ελέγχου που βρίσκεται σε εξέ-

λιξη.

Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το

Υπουργείο: «Η προάσπιση του δημοσίου
συμφέροντος και η υπηρέτηση των συμφε-
ρόντων των φορολογούμενων Ελλήνων
πολιτών υπήρξε αταλάντευτα απόλυτη προ-
τεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και της Κυβέρνησης.  
Ο Υπουργός έχει δηλώσει απερίφραστα και
κατηγορηματικά ότι δεν θα μπορούσαν να
γίνουν ανεκτοί καιροσκοπισμοί ιδιωτικών
συμφερόντων αποπειρώμενοι να πλήξουν
το δημόσιο συμφέρον οι οποίοι εκμεταλ-
λεύονται την προεκλογική περίοδο για να
εγκαθιδρύσουν ανυπόστατα δικαιώματα και
οικονομικά οφέλη σε βάρος των χρηστών
των αυτοκινητοδρόμων». 

Ανοιχτά τα διόδια στις εκλογές

Για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλο-

γικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης

Ιουλίου 2019, όλα τα οχήματα ιδιωτικής και

δημόσιας χρήσης θα διέρχονται ελεύθερα

χωρίς την καταβολή διοδίων από τους με-

τωπικούς σταθμούς διοδίων, από την 12.00

π.μ. της 6ης Ιουλίου μέχρι την 08.00 π.μ.

της 8ης Ιουλίου 2019.

O “πόλεμος” που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα
χρόνο, στο Δήμο Σαρωνικού, για τον ηλε
κτροφωτισμό με Led τεχνολογία, συνεχίζε
ται, μεταξύ του νυν δημάρχου Γιώργου
Σωφρόνη και του επόμενου, που θα αναλά

βει το Σεπτέμ
βριο, Πέτρου
Φιλίππου.
Ο δήμαρχος Π.
Φιλίππου θεω
ρεί  τη σύμβαση
«εξαιρετικά επι
βλαβή για το
Δήμο και το δη
μόσιο συμφέ
ρον» και γι’ αυτό
συνεπής στην

προεκλογική του δέσμευση «απέστειλε
εξώδικο στο απερχόμενο δήμαρχο Σαρωνι
κού Γιώργο Σωφρόνη, το οποίο παράλληλα
κοινοποίησε στην ανάδοχο εταιρεία και τον
Τύπο, προκειμένου να σταματήσει κάθε
πράξη εκτέλεσης της σύμβασης, ώστε να
μη δημιουργηθούν τετελεσμένα που θα
είναι δύσκολο να ανατραπούν», όπως μας
ενημερώνει με σχετικό δελτίο τύπου.

Κρίνει ότι η «η κατανομή οφέλους μεταξύ
Δήμου και Εταιρείας είναι μόλις 10,6%
υπέρ του Δήμου έναντι του «λεόντειου»
οφέλους 89,6 υπέρ του Αναδόχου» και το
νίζει ότι όταν αναλάβει η νέα διοίκηση του
Δήμου «θα επανελέγξει και θα επαναδια
πραγματευθεί τη σύμβαση, ώστε μαζί με
την ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου να

επιδιωχθεί και η διασφάλιση του δημο
σίου συμφέροντος».

Από την πλευρά του ο νυν Δήμαρχος Γιώρ
γος Σωφρόνης, θε
ωρεί ότι είναι «το
μεγαλύτερο έργο
ηλεκτροφωτισμού
που έγινε ποτέ
στην πόλη μας»
και κανένας δεν
μπορεί να τον στα
ματήσει γιατί «με
εξώδικα δεν ανα
τρέπονται οι επι
κυρωμένοι διεθνείς διαγωνισμοί από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ούτε οι  αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου».
Και συνεχίζει στο δελτίο του: «ο κ. Φιλίπ
που βιάζεται. Ξεχνά ότι αναλαμβάνει τα κα
θήκοντά του την 1η Σεπτεμβρίου. Ως την
ημέρα αυτή, είναι απλά αντιπεριφερειάρ
χης Αττικής, κι όχι δήμαρχος Σαρωνικού. Ας
φροντίσει λοιπόν να ασκήσει τις εβδομάδες
που απομένουν τα καθήκοντά του με επάρ
κεια και υπευθυνότητα...»

σημείωση: Οπως αντιλαμβάνεται ο καθείς,
για τη Δημοτική τετραετία του Δήμου Σα
ρωνικού προβλέπονται “υψηλές θερμοκρα
σίες” και σκληρές αντιπαραθέσεις στα
δημοτικά συμβούλια.
Ελπίζουμε να ηρεμήσουν τα πνεύματα και
να συνεργαστούν οι δύο πρώην συνεργάτες
για το καλό της πόλης και των κατοίκων.

“Εξώδικο του Πέτρου Φιλίππου για
τη σύμβαση των LED” 
στο Δήμο Σαρωνικού

Γ. Σωφρόνης: «Κανένας δεν μπορεί να
σταματήσει το μεγαλύτερο έργο ηλεκτρο
φωτισμού που έγινε ποτέ στην πόλη μας»

Προεκλογικές οι αυξήσεις στα

διόδια της Αττικής Οδού
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ZHTEITAI οικία κατά προτίμηση 2άρι προς ενοικίαση

στη περιοχή Βάρη, Βάρκιζα.

Πληροφορίες κυρία Ελπίδα 6949784217

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ZHTAEI κυρία από το Πανόραμα Βούλας, καθαρί-

στρια για δύο φορές το μήνα. Τηλ. 6951336660

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία, ζη-

τάει 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 ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αργυρούπολη Κατάστημα με πατάρι και

W.C. στην οδό Διγενή Ακρίτα 34 Αργυρούπολη. Πλη-

ροφορίες 6939220952, 210 9929.151 κα. Ελευθερία.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου, διαμ-

περές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ, 2 μπά-

νια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα

ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανοικτό

πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email c.car-

avias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπισθεν

της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμπορικό

κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο ή και

αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαι-

νισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από

το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικο-

νομικό (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, κατάλλη-

λος 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, περιφραγ-

μένο, θέση Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικο-

δομησιμότητας από την πολεοδομία, κλιμακωτός

συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοι-

κίας 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, βεν-

ζίνη, πολύ κοντά σε συγκοινωνίες, άμεσα διαθέσιμο. 

Τηλέφωνο: 6977186855

email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000

στα πεταχτά

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

ΕΦΚΑ 
(Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης)

Ανακοίνωση σχετικά με τις 

εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

Λανθασμένες εντυπώσεις στους ασφαλισμένους δημι-

ουργούν, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, δημοσιεύματα σχε-

τικά με το πλήθος των εκκρεμών αιτήσεων

συνταξιοδότησης.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα ο Φορέας επισημαίνει τα

εξής:

"Τον τρέχοντα μήνα οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις για

κύρια σύνταξη, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για πε-

ρισσότερο από τρεις μήνες στον ΕΦΚΑ, ανέρχονται σε

48.839, συνολικής δαπάνης 218,4 εκατ. ευρώ, και ο

αριθμός αυτός είναι μειωμένος σε ποσοστό 71% σε

σύγκριση με τις 168.900 εκκρεμείς συντάξεις που ήταν

την 1/1/2015.

Όπως έχει επίσης κατ’ επανάληψη τονιστεί, ο προϋπο-

λογισμός γίνεται με βάση όλες τις δαπάνες για τις μέλ-

λουσες συντάξεις του έτους  και επομένως κανένα

«στημένο» πλεόνασμα δεν προκύπτει, όπως σκόπιμα

αναφέρεται σε σειρά στοχευμένων δημοσιευμάτων.

Η μείωση του πλήθους των εκκρεμών αιτήσεων συντα-

ξιοδότησης αποτελεί στρατηγικό στόχο της Διοίκησης

του ΕΦΚΑ. Για τον σκοπό αυτό έχουν συσταθεί ομάδες

εργασίας με υπερωριακή απασχόληση, προκειμένου να

διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί περαιτέρω η  απονομή

των εκκρεμών συντάξεων."

Μεγάλο έλλειμμα ψηφιακών

δεξιοτήτων 

καταγράφεται στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του DESI 2019 που δημοσιεύει ο

ιστότοπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Επικοινωνιών Ελλάδας (www.sepe.gr), η χώρα μας κατα-

λαμβάνει μόλις την 25η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών

της ΕΕ στην κατάταξη του δείκτη που αφορά τις ψηφιακές

δεξιότητες. Η αντίστοιχη επίδοση για το 2018 ήταν η 26η

θέση και το 2017 η 26η. Στον αντίποδα της Ελλάδας, τις κα-

λύτερες επιδόσεις στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων

έχουν η Φινλανδία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η

Εσθονία.

Όσον αφορά την Ελλάδα, σχεδόν ένα στα δύο άτομα (46%)

ηλικίας 16 έως 74 διαθέτει τουλάχιστον τις βασικές ψηφια-

κές δεξιότητες έναντι 57% στην ΕΕ. Στο μεταξύ, ψηφιακές

δεξιότητες πέραν των βασικών διαθέτει το 22% του πληθυ-

σμού στην Ελλάδα έναντι 31% που είναι ο μέσος όρος στην

ΕΕ. Από το 54% των ατόμων, που δεν έχουν βασικές ψη-

φιακές δεξιότητες, το 31% δεν έχει καμία ψηφιακή δεξιό-

τητα (ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 17%). 

«Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει σημαντικό εμ-
πόδιο για την Ελλάδα όσον αφορά την επίτευξη των στό-
χων της από την άποψη των ευκαιριών ανάπτυξης και της
ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας. Η αύξηση του αριθμού
των Ελλήνων ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ και η μείωση του
χάσματος μεταξύ των φύλων αποτελούν πολύ σημαντικά
στοιχεία προκειμένου η χώρα να επωφεληθεί πλήρως από
την ψηφιακή οικονομία», αναφέρει ειδική έκθεση της Επι-

τροπής για τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας,

Digital Economy and Society Index -DESI 2019.

Πηγή: www.sepe.gr

Ο ΑΡΤΙΝ ΣΕΚΕΡΤΖΗΣ του ΜΙΡΑΝ και της ΣΕΤΑ, το

γένος ΙΠΕΚ, που γεννήθηκε στ Μαρούσι Αττικής και

κατοικεί στα Σπάτα Αττικής και η ΚΙΟΣΕ ΝΕΡΙΜΑΝ,

του ΛΟΥΤΦΗ και της ΧΑΪΡΙΕ το γένος ΕΜΙΝ, που

γεννήθηκε στην Ξάνθη Ελλάδας και κατοικεί στα

Σπατα Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στα

Σπάτα.

ΓΑΜΟΙ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εχοντας υπόψιν τα άρθρα 11 και 17 του Καταστατικού που διέπει

τη λειτουργία του Α.Ο. Βουλιαγμένης και σύμφωνα με το υπ’

αριθμόν 25/21.6.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Καλούνται

Όλα τα μέλη του Α.Ο. Βουλιαγμένης που έχουν εκπληρώσει τις κα-

ταστατικές (ταμειακές) τους υποχρεώσεις σε Τακτική Γενική Συνέ-

λευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα

18:00 – 21:00 στα γραφεία του Ομίλου, Αγίου Γεωργίου 2.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2. Απολογισμός Διοικητικών Πεπραγμένων και συζήτηση επί αυτών

3. Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβου-

λίου, ανάγνωση της Εκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συ-

ζήτηση επί αυτών.

4. Ψηφοφορία έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού και των

Διοικητικών Πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Διοι-

κητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής τριών (3) μελών και δύο (2)

αναπληρωματικών

6. Προκήρυξη Αρχαιρεσιών για την Εκλογή:

α) Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εννέα (9) τακτικών και τριών

(3) αναπληρωματικών

β) Εξελεγκτικής επιτροπής, τριών (3) τακτικών και δύο (2) ανα-

πληρωματικών

γ) Πειθαρχικού Συμβουλίου τριών (3) τακτικών και δύο (2) ανα-

πληρωματικών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως αυτή προβλέπεται από το κα-

ταστατικό, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, με

τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανε-

ξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

O Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Ασλανίδης Ιωάννης Χρυσούλη Φωτεινή
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
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Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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 

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

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Μην ακυρώνετε το έργο του ΕΚΑΒ!
Επιστολή διαμαρτυρίας για όσα ακούστηκαν στην

εκπομπή του Αιμ. Λιάτσου στο Kontra Channel (22/6),

από τον υποψήφιο Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ  Θ. Ασκητή

σχετικά με το ΕΚΑΒ, ελάβαμε από το γραφείο

Τύπου του υπουργού υγείας Παύλου Πολάκη, της

οποίας δημοσιεύουμε απόσπασμα γιατί η αλήθεια

πρέπει να λέγεται.

«Στην τηλεοπτική σας εκπομπή στο κανάλι KONTRA

που προβλήθηκε στις 22/6 τις πρώτες πρωινές ώρες,

ο υποψήφιος βουλευτής με το ΚΙΝ.ΑΛ. και γιατρός

(!!!) κ. Ασκητής αναφέρθηκε στο ΕΚΑΒ λέγοντας επί

λέξει "το ΕΚΑΒ σήμερα είναι άθλιο. Δηλαδή ξέρετε
ότι 6 στους 10 πεθαίνουνε μέσα στα ασθενοφόρα
μέχρι να πάνε στα νοσοκομεία βάσης, στα οξέα συμ-
βάματα;"
Στον παραπάνω εξωφρενικό και παντελώς ψευδή

ισχυρισμό ο οποίος δεν προκύπτει από πουθενά και

εκστομίζεται από υποψήφιο βουλευτή και μάλιστα

γιατρό, έχουμε να απαντήσουμε ότι οι διασώστες

και το ιατρικό προσωπικό που στελεχώνουν τα ασθε-

νοφόρα και τις κινητές ιατρικές μονάδες του ΕΚΑΒ

παρέχουν καθημερινά άμεσες και εξειδικευμένες

υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντί-

δας προς όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της

χώρας, αντιμετωπίζοντας και σώζοντας καθημερινά

εκατοντάδες συνανθρώπους μας στο πεδίο του συμ-

βάντος πριν από τη διακομιδή τους στα εφημε-

ρεύοντα νοσοκομεία.

Τον πληροφορούμε επίσης ότι το ΕΚΑΒ δεν είναι

"άθλιο". Σε κατάσταση διάλυσης όμως ήταν το ΕΚΑΒ

που παραλάβαμε από τη συγκυβέρνηση στην οποία

συμμετείχε το κόμμα του, και το οποίο με αρκετό

κόπο και με τη συμπαράσταση και την αφοσίωση των

εργαζομένων έχουμε καταφέρει να αναπτυχθεί και

να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερες και ποιοτι-

κότερες υπηρεσίες προς του πολίτες.

Συνοπτικά υπενθυμίζουμε τα παρακάτω: 

- Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2015 στο ΕΚΑΒ

αυτή τη στιγμή υπηρετούν 200 υπάλληλοι περισσό-

τεροι (στην πλειοψηφία τους Διασώστες-Πληρώ-

ματα Ασθενοφόρων)

- Έχει ενισχυθεί ο στόλος ασθενοφόρων με 327 νέα

οχήματα και αναμένονται επιπλέον 128 οχήματα

από διαγωνισμούς σε εξέλιξη

- Έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους 5 νέες βάσεις

σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Κρήτη και Θάσο, έχουν ανοί-

ξει βάσεις αεροδιακομιδών σε Σύρο, Άκτιο και Θεσ-

σαλονίκη 

- και τέλος είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της δω-

ρεάς του ΙΣΝ για την ενίσχυση των αεροδιακομιδών

με 2 νέα αεροπλάνα και την επισκευή 2 υπαρχόντων

και καθηλωμένων στο έδαφος ελικοπτέρων (για την

καθήλωση των οποίων στο έδαφος, ευθύνεται

άμεσα το κόμμα του που όσο κυβερνούσε ή συγκυ-

βερνούσε υπέγραφε προμήθειες και συμφωνίες ανύ-

παρκτης συντήρησης)».

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398
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. . . γ ια την υγειά μας

γράφει ο Φραγκίσκος Γονιδάκης*  

Η παχυσαρκία στον 21ο αιώνα αποτελεί, ιδιαίτερα στις ανα-

πτυγμένες χώρες, ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και δυσεπίλυτο

ιατρικό πρόβλημα με σοβαρές ψυχολογικές και κοινωνικές

προεκτάσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρά τον

τίτλο του άρθρου η παχυσαρκία δεν θεωρείται, με τα μέχρι

στιγμής δεδομένα, ψυχική νόσος αν και φαίνεται να έχει

στενή και αμφίδρομη αλληλεπίδραση με την ψυχική υγεία

του ατόμου. Αν και οι ψυχολογικές παρεμβάσεις στοχεύουν

στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου η παχυ-

σαρκία σε καμία περίπτωση δεν είναι μόνο αποτέλεσμα

λανθασμένων επιλογών και μη βοηθητικής διατροφικής

συμπεριφοράς καθώς ξέρουμε ότι γενετικοί, μεταβολικοί

και ορμονικοί παράγοντες συμμετέχουν σημαντικά στην αι-

τιοπαθογένεια και διαιώνισής της.

Η οργάνωση των συμπεριφορικών παρεμβάσεων

Οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις που θα αναφερθούν παρα-

κάτω συνήθως είναι μέρος μια γενικότερης προσπάθειας

που μπορεί να γίνεται σε νοσοκομειακό πλαίσιο, σε ιδιωτι-

κές μονάδες δευτεροβάθμιας περίθαλψης, σε κάποια προ-

γράμματα αυτοβοήθειας ή ακόμα και σε παρεμβάσεις που

υλοποιούνται μέσω του Διαδικτύου. Οι συμπεριφορικές πα-

ρεμβάσεις μπορούν επίσης να συνδυάζονται με άλλες πα-

ρεμβάσεις για την παχυσαρκία όπως είναι η χορήγηση

φαρμακευτικής αγωγής, προγράμματα που παρέχουν στους

ασθενείς τα γεύματα της ημέρας ή διατροφική καθοδήγηση

ταυτόχρονα με τη χορήγηση υποκατάστατων γεύματος. Η

αποτελεσματικότητά τους έχει βρεθεί ότι είναι μεγαλύτερη

όσο πιο εντατικό και μεγαλύτερης διάρκειας είναι το πρό-

γραμμα παρέμβασης. Έχει τέλος βρεθεί ότι οι συμπεριφο-

ρικές παρεμβάσεις όταν είναι επιτυχημένες μπορούν να

οδηγήσουν σε απώλεια περίπου του 10% του αρχικού

βάρος αν και δεν υπάρχουν δεδομένα για την μακροχρόνια

διατήρηση της απώλειας αυτής.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων είναι:

• Η ενεργοποίηση του ατόμου ως θεραπευτή του εαυτού

του (ψυχοεκπαίδευση, αύξηση της αυτοπαρατήρησης, ορ-

γάνωση ρεαλιστικών στόχων).

• Η οργάνωση της συμπεριφορική παρέμβασης (έλεγχος

των ερεθισμάτων που προκαλούν απώλεια του ελέγχου

στην πρόσληψη τροφής, μεταβολή της διατροφικής συνή-

θειας, αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, εκμάθηση

τεχνικών ρύθμισης των αρνητικών συναισθημάτων, ενί-

σχυση της προόδου).

• Η αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων (εκπαίδευση στη

διεκδικητική συμπεριφορά, εκμάθηση των αρχών της επί-

λυσης προβλήματος, αύξηση της κοινωνικής υποστήριξης).

• Η εκπαίδευση στην διαχείριση των υποτροπών και την δια-

τήρηση μακροπρόθεσμα της προόδου.

Αναλυτικότερα θα παρουσιαστούν τρεις κατηγορίες συμπε-

ριφορικών παρεμβάσεων: αυτές που αφορούν τη διατρο-

φική συμπεριφορά, αυτές που αφορούν την ίδια τη δια-

τροφή με στόχο την απώλεια βάρους και τέλος αυτές που

αφορούν τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των παχύσαρ-

κων ασθενών.

Συμπεριφορικές παρεμβάσεις στη διατροφική συμπερι-

φορά ξεκινάνε με την ανάλυση της συμπεριφοράς αυτής.

Αυτό γίνεται μέσω της ημερήσιας καταγραφής της. Στο

ημερολόγια που ο θεραπευόμενος καλείται να τηρήσει κα-

ταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

• Η ώρα που έφαγε.

• Ο χώρος που έφαγε. Αν τρώει μέσα στο σπίτι καταγράφε-

ται και το δωμάτιο που τρώει.

• Το γεύμα που κατανάλωσε. Να σημειωθεί ότι ο θεραπευό-

μενος δεν καλείται να καταγράψει το βάρος της τροφής

(για παράδειγμα 300γρ κρέας από μοσχάρι) αλλά την πο-

σότητα σε μερίδες. Η απόλυτη ακρίβεια δεν είναι το ζητού-

μενο σε αυτή την μορφή καταγραφής.

• Αν ένιωσε παρόρμηση να φάει παραπάνω και πόσο έντονη

ήταν η παρόρμηση αυτή (0: καθόλου έως 10: ακατανίκητη

παρόρμηση).

• Τα κυριότερα συναισθήματα που ένιωθε όταν έτρωγε.

• Διάφορες παρατηρήσεις που αφορούν σκέψεις, συμπερι-

φορές ή εξωτερικούς παράγοντες και αφορούν τη διάρκεια

του γεύματος.

• Τέλος στο ημερήσιο ημερολόγιο καταγράφεται και ο χρό-

νος της άσκησης (περπάτημα και εκγύμναση).

Βάσει της πληροφορίας που λαμβάνεται από το ημερήσιο

ημερολόγιο οργανώνεται και η παρέμβαση έτσι ώστε να δι-

ευκολυνθεί η οποιαδήποτε προσπάθεια θα γίνει στο μέλλον

με στόχο την απώλεια βάρος.

Αναλυτικότερα:

Η τροποποίηση αυτών των συμπεριφορών γίνεται σε τέσ-

σερα στάδια όπως φαίνεται και από το παρακάτω παρά-

δειγμα ενός θεραπευόμενου που το βράδυ κατανάλωνε

σημαντικά μεγάλες ποσότητες φαγητού την ώρα που

έβλεπε κάποια ταινία ή σειρά στον υπολογιστή του. Για

εκείνον η στιγμή της βραδινής υπερφαγίας κατείχε ένα χα-

ρακτήρα «ιερότητας» καθώς ήταν λίγες οι στιγμές προσω-

πικού χρόνου και χαλάρωσης που διέθετε μέσα στην ημέρα

του.

• Καθορισμός της συμπεριφοράς στόχου: «Να μην τρώω
μπροστά στον υπολογιστή μου».
• Κατακερματισμός του στόχου: «Να μην τρώω μπροστά
στον υπολογιστή μου δύο φορές την εβδομάδα».
• Απόσβεση της συμπεριφοράς: Εκπαίδευση στο να τρώει

με επίγνωση έτσι ώστε η απόλαυση του φαγητού να είναι

μεγαλύτερη (θετική ενίσχυση) σε σχέση με το να τρώει

χωρίς επίγνωση παρακολουθώντας κάτι στον υπολογιστή

του. Διπλασιασμός του προσωπικού χρόνου (θετική ενί-

σχυση) καθώς δεν θα γίνονται μαζί δύο ευχάριστες δρα-

στηριότητες. Μείωση της αρνητικής συναισθηματικότητας

που συνοδεύει την υπερβολική κατανάλωση τροφής (αρνη-

τική ενίσχυση).

• Αξιολόγηση των δυσκολιών και του αποτελέσματος: «Δεν

μπορώ να τα καταφέρω όταν το άγχος μου είναι μεγαλύ-

τερο του 6 (σε κλίμακα από 0-10).

Τα τελευταία έτη προάγεται ένα διεπιστημονικό μοντέλο

στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με τον ιατρό, τον δια-

τροφολόγο και τον ειδικό της ψυχικής υγείας να έχουν δια-

κριτούς ρόλους και να συνεργάζονται έτσι ώστε να αυξηθεί

η πιθανότητα ο θεραπευόμενος να επιτύχει τόσο την απώ-

λεια κιλών όσο και την μακροχρόνια σταθεροποίηση σε χα-

μηλότερο σωματικό βάρος. Σε αυτό το διεπιστημονικό

μοντέλο ο ρόλος του ειδικού της ψυχικής υγείας είναι πε-

ρισσότερο να βοηθάει στην τροποποίηση της διατροφικής

συμπεριφοράς και στην ενίσχυση της αλλαγής και λιγότερο

να παρεμβαίνει στη διατροφή του ατόμου.

Συμπεριφορικές παρεμβάσεις στην ψυχική υγεία

Η παχυσαρκία είναι μια ιατρική κατάσταση που επηρεάζει

και επηρεάζεται σημαντικά από την ψυχική υγεία του

ασθενή. Θα γίνει αναφορά σε δύο ψυχιατρικές διαταραχές

που έχουν ίσως την στενότερη σχέση με την παχυσαρκία.

Στην κατάθλιψη και στην διαταραχή υπερφαγίας.

10η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Κ.Υ.ΒΑΡΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ     

Κυριακή  30/6/2019 ώρα 12.00-14.00

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Π.Ο.Υ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Προεδρείο : π. Μιχαήλ Δανδουλάκης, Διευθυντής Γε-

νικής Ιατρικής, Συντονιστής Ε.Λ. Κ.Υ.Βάρης, κ. Πρό-

δρομος Χαριτωνίδης, Διευθυντής ΕΣΥ

Παθολόγος-Διαβητολόγος,  Ελευθέριος Θηραίος, Δι-

ευθυντής Γενικής Ιατρικής. Αναπληρωτής Συντονιστής

Ε.Λ. Κ.Υ.Βάρης, κα Πασχαλιά Τιμαγένη, Πρόεδρος

Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας». 

• 12.00-12.30: Κάπνισμα και Υγεία, Ομιλητής: Καθη-

γητής Π. Μπεχράκης

• 12.30-13.00: Πρόληψη και θεραπεία της υπέρτα-
σης, Ομιλητής: κ Α.Σκύρλας MD, PhD Επικ. Καρδιολό-

γος Κ Υ Βάρης

• 13.00-13.30: Παγκόσμια ημέρα Αυτισμού, κ. Ε.Πα-

παβασιλείου, Παιδίατρος Διευθύντρια ΕΣΥ Κ.Υ. Βάρης

• 13.30-14.00  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Συμπεριφορικές παρεμβάσεις στην παχυσαρκία
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Με απόλυτη επιτυχία και πολλά

χαμόγελα, ολοκληρώθηκε το

3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Cheerleading στο Κλειστό Πα-

λαιού Φαλήρου (TaeKwonDo),

το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.

Περίπου 700 αθλητές και αθλή-

τριες του cheerleading, έλαβαν

μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα, παρουσιάζοντας 125

προγράμματα, εκπροσωπώντας

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

τα 21 Αθλητικά Σωματεία και

Συλλόγους, μέλη της Ε.Ο.

Cheerleading.

Τους αγώνες παρακολούθησε

ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γε-

ώργιος Βασιλειάδης, ο προπο-

νητής Παναγιώτης Γιαννάκης

και άλλοι εκπρόσωποι φορέων.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής

Ομοσπονδίας Cheerleading, Μι-

χάλης Φουντεδάκης, αφού συ-

νεχάρη όλους τους αθλητές

και τα αθλήτριες ανέφερε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για

την επιτυχημένη διοργάνωση

του 3ου Πανελλήνιου Πρωτα-

θλήματος. Η χαρά και η ευτυ-

χία στα πρόσωπα των παιδιών

μας, αποτελεί την προσωπική

μας ικανοποίηση. Εκ μέρους

του ΔΣ της Ομοσπονδίας, θέλω

να ευχαριστήσω τον Υφυ-

πουργό που βρέθηκε στους

αγώνες μας, τον φίλο Πανα-

γιώτη Γιαννάκη, τον δήμαρχο

Παλαιού Φαλήρου, αλλά και

όλους όσους συμβάλουν στην

διοργάνωση».

Μέρος των αποτελεσμάτων

του 3ου Πανελλήνιου Πρωτα-

θλήματος Cheerleading:
Freestyle Pom Senior

1) Αμαζόνες Ηλιούπολης

2) Αμαζόνες Βάρης

3) Τέχνη και Άθληση Ρεθύμνου

4) Σειρήνες του Βορρά-Κέρκυρα

5) Ελληνικό Αστέρι

6) ΑΓΟΠ Μυρτάλη (Myrtali Elite)

7) ΑΓΟΠ Μυρτάλη (GoldenStars)

8) Αίολος Πατρών 

9) Αθλητικός Σύλλογος Ναυσικά

Freestyle Pom Team Junior

1) Αμαζόνες Ηλιούπολης

2) Αμαζόνες Βάρης

3) Μωβ Κινήσεις Αιγίου

4) Σειρήνες του Βορρά-Κέρκυρα

5) ΑΠΣ Οι Αμπελόκηποι

6) ΑΓΟΠ Μυρτάλη

7) Αποσπερίδες Νέας Σμύρνης

8) Πλοηγός Αντιπάρου

9) Νέμεσις Ικαρίας

Freestyle Pom Team Junior A

1) Σειρήνες Του Βορρά 

2) Αμαζόνες Ηλιούπολης

3) Μωβ Κινήσεις Αιγίου

4) ΑΓΟΠ Μυρτάλη

5) ΓΑΣ Ιλισος (BurnThe Floor)

6) ΑΚΟ Λιβαδειάς 

7) Νηρηίδες Θεσσαλονίκης

Cheer Hip Hop Ζευγάρια Junior A

1) Μπαρμποπούλου-Σμέρου (Απο-

σπερίδες Νέας Σμύρνης)

2) Μανταρτζίδου-Σαλέ (Θεσ/νίκης)

3) Μοσχαντώνη Αθ.-Μοσχαντώνη

Κατ. (Νηρηίδες Θεσσαλονίκης)

Cheer Hip Hop Ζευγάρια Junior B

1) Βουδούρη-Διγενάκη (Αμαζόνες)

2) Κυπριώτη-Παϊπέτη (ΑΣ Ναυσικά)

3) Βερύκοκκου-Τσιρογιώργη (ΑΣ

Ολύμπιος Ζευς)

Cheer Jazz Team Junior A

1) ΑΠΣ Αμπελόκηποι

2) Ακαδημία Ρυθμ. Γυμν. Λαμίας
3) ΑΓΟΠ Μυρτάλη (Fairies)

4) Μωβ Κινήσεις Αιγίου (Estrellas)

5) Νηρηίδες Θεσσαλονίκης 

Σημαντικές επιτυχίες και διακρί-

σεις έφεραν οι έφηβοι και νεάνι-

δες που συμμετείχαν στο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20

Εφήβων - Νεανίδων, που πραγμα-

τοποιήθηκε στην Κατερίνη (22-

23.6.19), με μεγάλη συμμετοχή

ομίλων από όλη την Ελλάδα.

Ο Αθλητικός Ομιλος Βουλιαγμέ-

νης εκπροσωπήθηκε επάξια από

την Λαβασά Δάφνη-Ευτυχία κατα-

κτώντας ένα χρυσό και ένα αρ-

γυρό μετάλλιο. 1η  στα 5.000 μ.

Νεανίδων με χρόνο 17.23.92, 2η η

στα 3.000 μ. Νεανίδων με χρόνο

9.50.44 (Φετινό ρεκόρ).

O Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος συμμε-

τείχε με έντεκα αθλητές και αθλή-

τριες. Κατέκτησε δε τρία

πανελλήνια μετάλλια, ένα αργυρό

και δύο χάλκινα.

2ος   ήρθε ο Μαθιόπουλος Γιώρ-

γος  στα 800μ. Εφήβων,

3η   η ομάδα Σκυταλοδρομίας

4x100  Νεανίδων και

3η   η ομάδα  Σκυταλοδρομίας

4x400 Εφήβων.   

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος κατέ-

κτησε την δεύτερη θέση στα 800μ

με νέο ατομικό ρεκόρ 1.55.52  και

οι Σκυταλοδρομίες 4x100 Νεανί-

δων και 4x400 Εφήβων την τρίτη

θέση τις δύο  ημέρες του Πανελ-

ληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων/

Νεανίδων, που διεξήχθη στη Κατε-

ρίνη  22/6 ως 23/6/2019.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 Εφήβων - Νεανίδων

Διακρίσεις  στο 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα CheerleadingΚαλύτερος της σεζόν

ο Γ. Αντετοκούνμπο
Με ιδανικό τρόπο ολοκληρώθηκε η σεζόν στο ΝΒΑ για

τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που αναδείχθηκε καλύτερος

παίκτης (MVP) στο επαγγελματικό αμερικανικό πρωτά-

θλημα μπάσκετ. Ο Ελληνας παίκτης των Μιλγουόκι

Μπακς ήταν υποψήφιος για το βραβείο μαζί με τους

Τζέιμς Χάρντεν (Χιούστον Ρόκετς) και Πολ Τζορτζ

(Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ). Στη σχετική ψηφοφορία ανά-

μεσα στους εκπροσώπους

των ΜΜΕ πρώτευσε, συγ-

κεντρώνοντας το 77%, και

έντονα συγκινημένος πα-

ρέλαβε το έπαθλο του ΜVP

του πρωταθλήματος στην

τελετή βραβείων του ΝΒΑ.

Η διάκριση αυτή αποτελεί

το επιστέγασμα της μέχρι

τώρα καλύτερης χρονιάς

του Γιάννη Αντετοκούνμπο

στο ΝΒΑ, σε προσωπικό και

ομαδικό επίπεδο.

Ατομικά ο Αντετοκούνμπο

μέτρησε κατά μέσο όρο

27,7 πόντους, 12,5 ριμπάουντ, 5,9 ασίστ, 1,3 κλεψίματα

και 1,5 κοψίματα, και έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους,

ριμπάουντ και ασίστ. Σε ομαδικό επίπεδο δε «άγγιξε»

τους τελικούς του NBA, καθώς αποτέλεσε τον βασικό

συντελεστή της πορείας των Μπακς μέχρι τους τελικούς

της Ανατολικής Περιφέρειας (για πρώτη φορά από το

1972, όταν είχαν στεφθεί πρωταθλητές), όπου μετά από

συναρπαστική σειρά αγώνων έχασαν και αποκλείστηκαν

από τους μετέπειτα πρωταθλητές Τορόντο Ράπτορς.

Νίκος Γεωργόπουλος

Η Λαβασά Δάφνη-Ευτυχία με τον προ-
πονητή της Ιακωβάκη Θωμά.
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2οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ξεκίνημα με διακρίσεις για την ελληνική αποστολή

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησαν για την ελληνική αποστολή οι 2οι

Ευρωπαϊκοί Αγώνες στο Μινσκ. Μόλις τη δεύτερη ημέρα της

αθλητικής δράσης πανηγύρισε 5 μετάλλια - 2 ασημένια και 3

χάλκινα - σε τέσσερα σπορ: Σκοποβολή, σάμπο, τζούντο και

στίβο.

Στόχευσε... χρυσό η Κορακάκη

Μπορεί όπως δηλώνει η Αννα Κορακάκη το αγαπημένο της

αγώνισμα να είναι το αεροβόλο πιστόλι από 10 μέτρα και

όχι το αεροβόλο από 25 μ., αυτό όμως δεν την εμπόδισε να

πάρει το χρυσό μετάλλιο στα 25 μ. στους Ευρωπαϊκούς

Αγώνες που διεξάγονται στο Μινσκ και παράλληλα να εξα-

σφαλίσει την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του

Τόκιο το 2020.

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

στο πιστόλι από 10 μ., η Ελληνίδα σκοποβόλος παρά το

πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε εμφανίστηκε

σαφώς βελτιωμένη στον τελικό από τα 25 μ. και κατέλαβε

την πρώτη θέση με 35 (+3) βολές, ενώ πραγματοποίησε

ρεκόρ αγώνων με 9.717 πόντους. Το ασημένιο μετάλλιο κα-

τέκτησε η Ντίτελμ Γκέρμπερ από την Ελβετία και το χάλ-

κινο η Αντοανέτα Μπόνεβα από τη Βουλγαρία.

Εξαιρετική παρουσία στο άθλημα του σάμπο είχε ο Σάββας Κα-

ρακιζίδης, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγο-

ρία των 62 κιλών. Ο Καρακιζίδης ξεκίνησε με δύο νίκες

απέναντι στους Γκαράγιεφ (Αζερμπαϊτζάν) και Ανισκέβιτς

(Λευκορωσία), οι οποίες του εξασφάλισαν μετάλλιο και την πα-

ρουσία στον τελικό, όπου ηττήθηκε 2-0 από τον Ρώσο Ρουσ-

λάν Μπαγκασαριάν.

Διάκριση υπήρξε και στο τζούντο, με τον Γιώργο Αζωίδη μετά

από σπουδαίες εμφανίσεις να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο

στην κατηγορία των 72 κιλών. Ο Ελληνας τζουντόκο ξεκίνησε

με ένα εντυπωσιακό σερί νικών, με πτώσεις απέναντι στους

Χόιακ (Σλοβενία), Γκιακόβα (Κόσοβο) και Χαϊντάροφ (Αζερμ-

παϊτζάν), πριν ηττηθεί στον ημιτελικό από τον Αζέρο Ορού-

γιοφ. Στο κρίσιμο παιχνίδι για το χάλκινο μετάλλιο νίκησε με

πτώση τον Ισραηλινό Μπουτμπούλ.

Σε ατομικό επίπεδο αυτός που ξεχώρισε από ελληνικής

πλευράς ήταν ο Κώστας Δουβαλίδης, που στη δεύτερη

κούρσα του στα 110 μ. εμπόδια κατάφερε να πιάσει το όριο

για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα τον

ερχόμενο Σεπτέμβρη. Ο Δουβαλίδης τρέχοντας στον εξω-

τερικό διάδρομο και δίπλα στον καλύτερο αθλητή στην

κούρσα στον Α' γύρο, Ιταλό Φοντάνα, που πρώτευσε και

πάλι, τερμάτισε στη δεύτερη θέση με χρόνο 13.46. Θα είναι

η 6η φορά που ο Ελληνας σπρίντερ θα δώσει το «παρών»

σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Στην τοξοβολία, στην φάση των «32» του Ολυμπιακού

Τόξου ολοκληρώθηκε η παρουσία στους αγώνες της Ευαγ-

γελίας Ψάρρα, η οποία ηττήθηκε 6-4 από την Κροάτισσα Τι-

χάνα Κόβασιτς.

Στα υπόλοιπα αγωνίσματα της 2ης ημέρας των Αγώνων,

άτυχη στάθηκε η Μαρία Πρεβολαράκη στην κατηγορία των

53 κ. της ελευθέρας πάλης, μένοντας εκτός ημιτελικών.

Από τις υπόλοιπες μέχρι τώρα ελληνικές παρουσίες ξεχώρισε

η Ελένη Κελαϊδίτη στη γυμναστική, τερματίζοντας 4η στον τε-

λικό του στεφανιού με 18.750 βαθμούς και 5η στον τελικό της

μπάλας με 19.400 βαθμούς.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στον «αέρα» παραμένει η Super League 2
Με το θέμα του τηλεοπτικού συμβολαίου και της ενδεχόμενης

συμφωνίας με την ΕΡΤ να είναι στον «αέρα» και αυτό που ου-

σιαστικά καίει τις ΠΑΕ, πραγματοποιήθηκε το ΔΣ της Λίγκας

των ομάδων που θα συγκροτήσουν τη νεοσύστατη κατηγορία

Super League 2. Oπως ειπώθηκε, εάν δεν λυθεί το συγκεκρι-

μένο θέμα και δεν δοθεί αναλυτικά το χρηματικό ύψος των τη-

λεοπτικών οι ΠΑΕ απειλούν να μην κατέβουν στο πρωτάθλημα.

Με αυτά τα δεδομένα φαντάζει αρκετά δύσκολο η σέντρα του

νέου πρωταθλήματος να γίνει πριν από τις 15 Σεπτέμβρη. Στο

ΔΣ πάντως συζητήθηκε και ο τρόπος διεξαγωγής της νεοσύ-

στατης κατηγορίας, όποτε τελικά αρχίσει αυτή. Αυτός θα πε-

ριλαμβάνει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα είναι η κανονική

περίοδος, η οποία θα περιλαμβάνει 10 αγωνιστικές, δηλαδή

δύο γύρους των 5 αγωνιστικών, ενώ η δεύτερη τη διεξαγωγή

αγώνων πλέι οφ και πλέι άουτ. Στα πλέι οφ θα πάρουν μέρος

οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1 έως 6 στη βαθμολογία

της κανονικής σεζόν, ενώ στα πλέι άουτ θα συμμετάσχουν

όσες ομάδες κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως 12.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Την ώρα που οι διοικούντες τον Ηρακλή ψάχνουν

για την εξαγορά ΑΦΜ ομάδας από τη Super League 1 (η φη-

μολογία κάνει λόγο για τον ΝΠΣ Βόλου) προκειμένου να απο-

φύγουν την παρουσία στη Γ' Εθνική, το Διαιτητικό Δικαστήριο

της ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιείται η ποινή αφαίρεσης 18

βαθμών για οφειλές σε πρώην παίκτες της ομάδας. Συγκεκρι-

μένα, αυτές αφορούν τους Ηλιάδη, Κυνηγόπουλο, Ρούσο,

Μπαρέτα, Βοσνακίδη και Γιαννίκογλου, για τους οποίους ο Γη-

ραιός τιμωρείται με -3 β. για την κάθε περίπτωση. Οι «κυανό-

λευκοι» έχουν περιθώριο τριών εργάσιμων ημερών για την

τακτοποίηση του θέματος.

ΠΟΛΟ

Πειραματισμοί Βλάχου στο Πότσνταμ
Με τρεις ήττες ολοκλήρωσε την παρουσία της στο διεθνές

τουρνουά του Πότσνταμ η Εθνική πόλο ανδρών, στο πλαίσιο

της προετοιμασίας της για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα υγρού στίβου που αρχίζει τον άλλο μήνα στη Νότια

Κορέα. Η Ελλάδα, αγωνιζόμενη χωρίς τους βασικούς Φουν-

τούλη και Βλαχόπουλο και με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Θο-

δωρή Βλάχο να πειραματίζεται εκτεταμένα σε σχήματα και

αγωνιστικά πλάνα, ηττήθηκε κατά σειρά από τη Γερμανία (17-

16), το Μαυροβούνιο (11-7) και την Ιταλία (17-9).

Η Σερβία νίκησε 12-11 την Κροατία στον τελικό του World

League και πήρε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

του 2020.

ΒΟΛΕΪ

Σοκ από το θάνατο του Μ. Φαλάσκα
Σοκ και θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ προκάλεσε ο ξαφνικός και

πρόωρος χαμός του Αργεντινού, με ισπανικό διαβατήριο,

πρώην σπουδαίου παίκτη και μετέπειτα προπονητή Μιγκέλ Φα-

λάσκα σε ηλικία 46 ετών λόγω καρδιακού επεισοδίου. Βρισκό-

ταν με την οικογένειά του στο Βαρέζε για μία κοινωνική

εκδήλωση και αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε στο νοσο-

κομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών απεβίωσε. Ο

Φαλάσκα ήταν προπονητής της ιταλικής Μόντσα, ενώ είχε πε-

ράσει και από τον πάγκο της Σκρα και της Εθνικής Τσεχίας.

Εκανε μεγάλη καριέρα ως αθλητής, αγωνιζόμενος ως πασα-

δόρος με την Εθνική Ισπανίας από το 1993 μέχρι το 2009. Σε

συλλογικό επίπεδο, αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στη Μαγιόρκα

και στη Σκρα, με τις οποίες σάρωσε τους τίτλους.

ΕΣΑΠ: Αίσθηση στις τάξεις της ΕΣΑΠ προκάλεσαν οι δηλώσεις

του προέδρου του ΤΑΑ ΑΕΚ και β' αντιπροέδρου της Λίγκας,

Αλέξη Αλεξίου, που πρότεινε τη διάλυση της Volleyleague αν-

δρών και τη μετατροπή της σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα όπως

συμβαίνει στο πόλο και το χάντμπολ. Ο «κιτρινόμαυρος» παρά-

γοντας έκανε λόγο για ένα τύποις επαγγελματικό πρωτάθλημα

που μαστίζεται από τα οικονομικά προβλήματα των περισσότε-

ρων ομάδων, που επιφέρουν κάθε χρονιά ρευστό τοπίο όσον

αφορά τις συμμετοχές, οδηγώντας σε αποχωρήσεις. Μάλιστα,

πάνω σε αυτό ανέφερε το φετινό παράδειγμα του Εθνικού Αλε-

ξανδρούπολης που αν και κέρδισε την παραμονή του παραμένει

στον «αέρα» η συμμετοχή του στο νέο πρωτάθλημα.

BASKET LEAGUE

Στο μέλλον τα σπουδαία για τον ΕΣΑΚΕ

Για το προσεχές μέλλον παρατείνονται τα φλέγοντα ζητή-

ματα, που απασχολούν τον ΕΣΑΚΕ και γενικότερα το πρω-

τάθλημα της Basket League, αφού στη συνεδρίαση

(25.6.19) του ΔΣ του Συνδέσμου δεν υπήρξε ουσιαστική

εξέλιξη για την πλειοψηφία των ζητημάτων αυτών. Αξίζει

να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε απόντων

των εκπροσώπων του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και

του Χολαργου.

Δόθηκε έτσι συνέχεια στην οξύτατη κόντρα των «αιωνίων»,

με επίκεντρο πλέον την ποινή υποβιβασμού του Ολυμπια-

κού στην Α2 λόγω μη παρουσίας του στον πρώτο αγώνα

για τα πλέι οφ με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι για τους

«ερυθρόλευκους» εκκρεμούν οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ για

τις δύο προσφυγές που έχει καταθέσει, κατά της έναρξης

των πλέι οφ και κατά της ποινής του υποβιβασμού που του

επιβλήθηκε. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός με ανα-

κοίνωση της ΚΑΕ πριν από λίγες μέρες άφησε να εννοηθεί

ότι σε περίπτωση μη υποβιβασμού του Ολυμπιακού δεν θα

πάρει μέρος στο νέο πρωτάθλημα.

Οσο για τον επίσης απόντα Χολαργό, οι διοικούντες του

γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να μη συμμετάσχει η

ομάδα στο νέο πρωτάθλημα, παρότι κέρδισε την παραμονή

της, και μάλιστα βρίσκονται σε συζητήσεις για την εξαγορά

του ΑΦΜ τους από άλλον σύλλογο, ο οποίος φέρεται να

είναι το Λαύριο.

Κατά τ' άλλα, εξέλιξη στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ

υπήρξε μόνο για το ζήτημα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και

συγκεκριμένα παρουσιάστηκε στη Λίγκα η σχετική μελέτη που

είχε ανατεθεί σε αρμόδια εταιρεία για την κατανομή του ποσού

της κεντρικής διαχείρισης. Για κάτι τέτοιο όμως απαιτείται η

έγκριση από όλα τα μέλη της Λίγκας.

Εχουμε, πολλές φορές γράψει, ότι, η ΔΟΕ, οι Παγκόσμιες

Αθλητικές Ομοσπονδίες, και οι Εθνικές Ομοσπονδίες,

λειτουργούν ακριβώς, όπως κινείτε το Κεφάλαιο στον Καπιτα-

λισμό, μαζί με τον Εθνικισμό, το Ρατσισμό, το Φασισμό, και

λοιπά μπουμπούκια που φυτρώνουν πάνω σε αυτό το έδαφος,

και συναντάνε το  “εύφορο” γήπεδο του εμπορευματοποιημέ-

νου Αθλητισμού, των επιχειρηματικών συμφερόντων των ποι-

κίλων εγκλημάτων, των στρατών, των οπαδών και των κάθε

είδους μηχανισμών. Πρωταγωνιστικός ο ρόλος, των μεγάλων

Παγκόσμιων Αθλητικών Ομοσπονδιών, με επικεφαλής τη

ΔΟΕ…  Κα να μην ξεχνάμε, ότι, δεν έχουμε Παιδεία και Υγεία,

δεν έχουμε Πολιτισμό και Αθλητισμό…. ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ του

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ την κάνουν τη ΔΟΥΛΕΙΑ τους. 

Έχω ένα ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο Πρόεδρος της δικής μας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΟ κ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ, ο οποίος προτάθηκε από την Κυ-

βέρνηση για τη ΔΟΕ πως δέχτηκε να έχει συμμετοχή σ’ αυτό

τον... Οργανισμό;;;  

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




