Υπάρχει μια γυναίκα
στην αρχή όλων των μεγάλων πραγμάτων.
Alphonse de Lamartine
Γάλλος συγγραφέας, ποιητής

Οι αριθμοί και τα

ΝΟΥΜΕΡΑ
«Το δανείζεσθαι της εσχάτης αφροσύνης και μαλακίας εστίν»
Πλούταρχος
Στο άρθρο της περασμένης εβδομάδας, έβαλα «να
μιλήσουν οι αριθμοί», γιατί οι αριθμοί είναι εκείνοι που αποτυπώνουν
την πραγματικότητα.
Οι λέξεις «πολύ» - «λίγο», «μεγάλο» - «μικρό», «αυξήθηκε» - «μειώθηκε» ΔΕΝ λένε σχεδόν τίποτα, αν
δεν απαντηθεί το «πόσο». Το “πόσο”
είναι μέτρηση, δηλαδή αριθμοί. Και
του Κώστα οι αριθμοί πάλι, μόνοι τους, δεν αποΒενετσάνου τυπώνουν την αλήθεια, αν δεν συσχετισθούν με άλλους αριθμούς.
Εξηγούμαι: Αν πω, χρωστάω 1000 ευρώ ή 50.000
ευρώ δεν λένε από μόνοι τους αυτοί οι αριθμοί
πολλά πράγματα, αν δεν πω, για ποιο χρονικό διάστημα – Ενα (1), πέντε (5), ή 15 χρόνια. Με τί επιτόκιο; 2%, 5% ή 10%, και πόσα εισοδήματα έχω το
έτος. Αν, για παράδειγμα χρωστάω στην πιστωτική
μου κάρτα 1000 ευρώ (με επιτόκιο 18%!) και έχω
εισοδήματα 6.000 ευρώ το χρόνο, χρωστάω πάρα
πολλά. Ενώ ο άλλος που χρωστάει 50.000 € (με
επιτόκιο 4%) και έχει εισοδήματα 100.000 € το
χρόνο – όσα δηλαδή ένας βουλευτής – χρωστάει
λίγα. Γι’ αυτό δεν μπορεί να με νιώσει και ψηφίζει
ό,τι του πούνε.
Κατανοητό φαντάζομαι.
Έτσι γίνεται και με το Δημόσιο Χρέος (Δ.Χ.) Η Ελλάδα χρωστάει τριακόσια τόσα δις € (κατ’ άλλους
353 δις, ή 317, ή 312 δις). Ανάλογα πως το μαγειΣυνέχεια στη σελ. 2
ρεύει ο καθένας.

Τέλη ελλιμενισμού στους
ψαράδες της Βάρκιζας
Μία απόφαση του
Δήμου 3Β
για τους ψαράδες
της Βάρκιζας,
που ανοίγει
τον ασκό του
Αιόλου, για όλα τα
παραδοσιακά
δημοτικά
λιμάνια

Σελίδα 6

Τριπλέτα μεταλλίων για την Επανεξέταση του σχεδιασμού
για τα Αστυνομικά Τμήματα
ελληνική αποστολή
Σελίδα 22

Σελίδες 7, 17

Σελίδα 7

Απολογισμός Δημάρχου 3Β
Σελίδες 12,13

Εφυγε από τη ζωή
ο Αγγελος Αποστολάτος

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

Οι αριθμοί και τα
νούμερα
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η Γερμανία χρωστάει πολύ περισσότερα, 2,3 τρισεκατομμύρια €. Ναι, αλλά έχει 2,9 τρις Α.Ε.Π. (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). Δηλαδή 600 δις
περισσότερα.
Εδώ πρέπει να πούμε εμβόλιμα ότι η Γερμανία χρωστάει και στην Ελλάδα και παριστάνει την πάπια, ζητάει και τα ρέστα. Σύμφωνα με συγκλίνοντα στοιχεία
από πολλές πηγές, χρωστάει στην Ελλάδα, προ
τόκων 162 δις. Αν το υπολογίσεις με 1% μόνον, επιτόκιο, μάς χρωστάει κάπου 330 δις! Αλλά οι πολιτικοί
μας, που εμείς ψηφίζουμε και... χειροκροτάμε (τρομάρα μας), που «χαίρουν» μηδενικής εκτίμησης, εκ
μέρους μου τουλάχιστον, οι πολιτικοί μας, λοιπόν,
είναι τα θλιβερά «νούμερα», γιατί δεν έχουν τα κότσια, να τα εγγράψουν τουλάχιστον στον προϋπολογισμό μας, και βέβαια να τ’ απαιτήσουν.
Στο περασμένο άρθρο μου έγραψα με πολύ επιφύλαξη τόσους αριθμούς, γιατί φοβήθηκα πως θα γίνω
απεχθής.

Με χαρά μου όμως είδα ότι έτυχε ευμενέστατης, ενθουσιώδους, τολμώ να πω, υποδοχής, από ένα κοινό
υψηλού πνευματικού επιπέδου, προβληματισμένων
ανθρώπων. Αυτό είναι ελπιδοφόρο.
Απέφυγαν βέβαια, να το διαβάσουν εκείνοι που διαβάζουν μόνο ότι περιέχει το όνομά τους ή ικανοποιεί
τις ψυχολογικές ή ιδιοτελείς παρορμήσεις τους.
Έτσι παίρνω το θάρρος ν’ ασχοληθώ άλλη μια φορά
με τους αριθμούς!

γανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους), που διπλασίασε αυτή την εβδομάδα τους μισθούς της «για να
κάνουν καλά τη δουλειά τους» μη μας φύγουν οι άνθρωποι και τί θα κάνουμε!
Έλεγε, λοιπόν, στις 30.4.2015, ο ΟΔΔΗΧ, τότε που
φρόντιζαν να φοβίζουν τον Βαρουφάκη, του καλού
ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές του, που οι περισσότεροι
είναι ανίδεοι και απολαμβάνουν με δέος τις ηδονές
της εξουσίας, όπως και οι άλλοι.

Η Ελλάδα παίρνει «ασημένιο»

Έλεγε, λοιπόν: Το 2015 έπρεπε ν’ αποπληρώσουμε
38,3 δις και τ’ αποπληρώσαμε, ως «έντιμοι» ηλίθιοι!
Το 2016 πληρώσαμε μόνο 7,227 δις και φέτος θα σκάσουμε και θα «σκάσουμε» 9,648 δις!
Κοιτάξτε τη συνέχεια συγκεντρωτικά1.
Από το 2018 έως και το 2020 οφείλουμε 23,208 δις
Από το 2021 έως και το 2030 οφείλουμε 75.355 δις
Από το 2031 έως και το 2036 οφείλουμε 51.109 δις
Από το 2036 έως και το 2040 οφείλουμε 38.730 δις
Από το 2041 έως το 2057 οφείλουμε 68.963 δις.
Σύνολο 312.540 δις €. Τελειώσαμε; Όχι, βέβαια. Είναι
και το Δ.Ν.Τ, στο οποίο οφείλουμε μέχρι το 2024,
20,634 δις συνολικά από Απρίλιο του 2015.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που μπόρεσα να συλλέξω – τα οποία ποικίλουν, αλλά πάντως, μπορεί να
στερούνται ακριβείας, αλλά αποδίδουν την πραγματικότητα, έχουμε: Παγκοσμίως τα σκήπτρα κρατά η
Ιαπωνία με χρέος επί του ΑΕΠ 230%. Δεύτερη στο
βάθρο των υπερχρεωμένων κρατών είναι η Ελλάδα
με 181% επί του ΑΕΠ, που ανέρχεται στα 179 περίπου δις. (δες περιληπτικό πίνακα). Σε απόλυτο
αριθμό, αυτό σημαίνει 353 δις χρέος και το «ρολόι»
τρέχει...

Διαβάστε ακόμη
Εκδηλώσεις που έρχονται

Σελ. 4, 5

Εκλογές Προεδρείων στους ΟΤΑ

Σελ. 6,7

1821: η πρώιμη φάση του Ρήγα ΦεΣελ. 8
ραίου γιάννης κορναράκης
Ο ήλιος, οι πλανήτες, τα βαρυτικά κύματα Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Το πρώτο εκτυπωμένο σπίτι

Ηλέκτρα

Βενετσάνου

Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Νέοι Αντιδήμαρχοι στα 3Β

Σελ. 13

Θαλής: Το ύδωρ αρχή των πάντων
Πέτρου Ιωαννίδη

Σελ. 14

Αθλητισμός & Αναπηρία

Σελ. 17

Η Ελλάδα στην 4η θέση εξαθλίωσης
παγκοσμίως Βασίλης Κασιμάτης Σελ. 16
Σημαντικές θέσεις της Γυναίκας

Σελ. 18

Και, προσοχή, αυτό είναι μόνο το Δημόσιο Χρέος.
Υπάρχει και το συνολικό χρέος της Ελλάδας που
ανέρχεται σύμφωνα με εκτιμήσεις, στα 675 δις ευρώ
και αντιστοιχεί στο 375% του ΑΕΠ (Δημόσιο, Ευρύτερο Δημόσιο, Τράπεζες, Επιχειρήσεις, ιδιώτες). Σκεφθείτε τώρα λιγάκι, μόνοι σας – χωρίς να χρειάζεστε
τον ... κ. Μπάμπη – αν αυτό το χρέος μπορεί ποτέ να
ξεχρεωθεί. Σας προλαβαίνω με τη δική μου έρευνα
και σας λέω ότι μπορεί(!) να εξοφληθεί, αν πάρουν οι
δανειστές ΟΛΗ τη δημόσια περιουσία και κάτι ψιλά
από την ιδιωτική, ή το 58% περίπου του συνόλου της
ιδιωτικής περιουσίας. Ίσως μάλιστα το έχουν στο
μυαλό τους, γι’ αυτό φροντίζουν με κάθε τρόπο (μείωση αντικειμενικής και εμπορικής αξίας, φορολογικές
επιβαρύνσεις, ΕΝΦΙΑ, κλπ.) να απομειώσουν την αξία
της, για να τη «φάνε» φθηνότερα. Σιγά – σιγά, έχουν
υπομονή...
Όταν ακούτε να λένε πως το χρέος είναι «βιώσιμο»,
«εξυπηρετήσιμο»... να ξέρετε ότι εννοούν πως μπορούμε να πληρώνουμε τους τόκους, όχι τα χρεολύσια.
Ρίξτε μια ματιά στα στοιχεία που δίνει ο ΟΔΔΗΧ (Ορ-

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

Συνολικά λοιπόν, 333.174 δις €.
Ε, τώρα θα μου πείτε, τελειώσαμε.
Τελειώσαμε, αν δεν δανειστούμε και άλλα. Κι εδώ,
έχουν λυσάξει «να βγούμε στις αγορές!». Και θα
θριαμβολογήσουν όταν θα βγούμε, γιατί θα βγούμε,
δυστυχώς. Και δεν θα βγούμε στην αγορά ως αγορητές, αλλά ως αγοραίοι. Οποία κατάντια· οποία αφροσύνη, οποία μαλάκυνση).
Προκαλώ οποιονδήποτε βουλευτή, Υπουργό, αρχηγό,
να μου πει, να πει στους αναγνώστες, στο λαό, αν
είναι όπως τα λέω κι αν λέω ψέματα. Του παραχωρώ
τη στήλη μου στην εφημερίδα. Τον προκαλώ σε δημόσιο διάλογο, οπουδήποτε, οποτεδήποτε.
(Κορόιδα είναι ν’ ανταποκριθούν και να «σηκώσουν»
το γάντι; Αυτοί εξ’ άλλου έχουν μεγαλύτερη ακροαματικότητα στα κανάλια.
Το θέμα όμως δεν είναι να σε «βλέπουνε», αλλά να
σε πιστεύουν. Και οι αναγνώστες μου περιλαμβάνονται στους δεύτερους.
――――――
1. www.bankingnew.gr

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου
Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Σύμβουλος Σύνταξης: Βασίλης Κασιμάτης
Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου
(Διακριτικός τίτλος)

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

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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«Κορωπιώτες
αγωνιστές του ‘21»
Στις 18 Μαρτίου 2017 το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και
Πολιτισμού διοργανώνει εκδήλωση τιμής στους ήρωες
της Επανάστασης του ΄21 που εξελέγησαν και πρώτοι
δήμαρχοι στα Μεσόγεια.
Στις 6 μμ. θα πραγματοποιηθεί Επιμνημόσυνη δέηση στο
σήμα (τάφος) του Μήτρου Μερκούρη που βρίσκεται
στον Ι .Ν. Αναλήψεως Κυρίου Κορωπίου.
Στη συνέχεια 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν.
Αναλήψεως Κυρίου Κορωπίου «Γεώργιος Σ. Σουρλαντζής» ο εισηγητής Δημήτρης Μακρής, ερευνητής τοπικής ιστορίας, θα αναφερθεί στην ίδρυση του Δήμου
Αραφήνος, τη σχέση του με τους γειτονικούς δήμους
Κεκρωπίας - Κρωπίας, Μυρρινούντος, Σπάτων και
Βάρης, στους πρώτους δήμαρχους του δήμου Αραφήνος που ήταν αγωνιστές του ΄21 με καταγωγή από τα
Μεσόγεια.
Ο εισηγητής Σεραφείμ Κόλλιας, τοπογράφος–μηχανικός-ερευνητής τοπικής ιστορίας, θα παρουσιάσει τα γεγονότα και τις μάχες της Επανάστασης που έλαβαν
χώρα στα Μεσόγεια καθώς και τους Κορωπιώτες Αγωνιστές του ΄21.

”Φάροι - Οι άγνωστοι φίλοι
των ναυτιλλομένων“
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας προσκαλεί
την Πέμπτη 16 Mαρτίου σε εκδήλωση με θέμα: ”Φάροι Οι άγνωστοι φίλοι των ναυτιλλομένων“.
Ομιλητής είναι ο Νίκος Σφαντός, Στέλεχος Τραπέζης.
H εκδήλωση γίνεται στο ξενοδοχείο “OASIS HOTEL
APARTEMENTS” (Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα),
(Τηλ. 2108941662, 2108940495)
Ώρα προσέλευσης 7μμ. Έναρξη 7.30 μμ. - Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

«Μία πόλη δίπλα στη θάλασσα»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει την δραματική ταινία «Μία πόλη
δίπλα στη θάλασσα», έως και την Τετάρτη, 15
Μαρτίου 2017.
Προβολές: 6.45 μ.μ. και 9.15 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Κένεθ Λόνεργκαν
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Κέισι Άφλεκ, Κάιλ Χάντλερ,
Μισέλ Γουίλιαμς
Ο Λι επιστρέφει στη μικρή πόλη όπου γεννήθηκε με αφορμή τον
θάνατο του αδελφού του. Εκεί θα έρθει αντιμέτωπος με την αποξενωμένη γυναίκα του και όλες τις ανοιχτές υποθέσεις του παρελθόντος.

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια
στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

ΕΒΔΟΜΗ

70 Χρονια Ελευθερα Δωδεκανησα - Επετειακή εκδήλωση
Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου,

στις 18:30, πραγματοποιείται επετειακή εκδήλωση
από τον Σύνδεσμο Επιτελών Εθνικής Άμυνας
(Σ.Ε.ΕΘ.Α.) και το Ναυτικό
Μουσείο της Ελλάδος,
στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών με θέμα: «70 Χρόνια

Ένωση της Δωδεκανή σου με την Ελλάδα.
Ιστορική και Πολιτική
Διάσταση».
– Ο Ιωάννης Παλούμπης
Αντιναύαρχος ε.α. (ΠΝ),
με θέμα εισήγησης: «Η
Γεωστρατηγική Αξία της
Περιοχής και η Σύγ -

γος», με θέμα: «Το Χρο νικό της Ενσωμάτωσης
των Δωδεκανήσων» .
Μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου οπτικοακουστι-

κού υλικού, αποτελεί προϊόν έρευνας και θα παρουσιασθεί για πρώτη φορά
στο ευρύ κοινό.

«Η σημασία του περιβάλλοντος
στην ανάπτυξη & ο ρόλος
των τοπικών κοινωνιών»
Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Νέας Δημοκρατίας οργανώνουν συζήτηση με θέμα:
«Η σημασία του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη & ο
ρόλος των τοπικών κοινωνιών», την Κυριακή 12
Μαρτίου 2017, ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Σαρωνικού (Οδός Λεωφόρος Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια)

Ελεύθερα Δωδεκάνησα»
Ομιλητές θα είναι:
– Ο Δρ Σωτήρης Ριζάς
Διευθυντής ερευνών του
κέντρου έρευνας Ιστορίας
Νεωτέρου
Ελληνισμού
της Ακαδημίας Αθηνών, με
«Η
θέμα
εισήγησης:

κρουση του Β΄ Παγκο σμίου Πολέμου».
Στην εκδήλωση εντάσσεται και η προβολή επίκαιρου
επετειακού
ντοκιμαντέρ από την Πολιτιστική Ομάδα «Αρχιπέλα-

«Από τη Μεταρρύθμιση του
Λούθηρου στη σύγχρονη
πολιτική κοινωνία»
O Eυρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου διοργανώνει επιστημονική και ερευνητική ημερίδα με
θέμα: «Από τη Μεταρρύθμιση του Λούθηρου στη
σύγχρονη πολιτική κοινωνία» (1517 - 2017: 500
χρόνια μετά), Τετάρτη 15 Μαρτίου στις 6.30μ.μ στις
εγκαταστάσεις του, Ρωμαϊκή Αγορά (οδό Διοσκούρων και πλατεία Ποικίλης στην Πλάκα). Eίσοδος
ελεύθερη.
Στην ημερίδα συμμετέχουν:
Σπ. Φλογαΐτης καθηγητής δημοσίου δικαίου Εθν. Παν/μίου
Αθηνών.

Ισμήνη Κριάρη Πρ. Παντείου Παν/μίου, καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου.

Κων/νος Δεληκωσταντής, ομ. καθηγητής θεολογικής
σχολής Παν/μίου ΑΘηνών

Χάρης Μελετιάδης καθηγητήςιστορίας Π. Παν/μιου
Θεόδωρος Γεωργίου, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας
Παν/μιου Θράκης

Την ημερίδα συντονίζει ο επ. καθηγήτης Παν/μίου
Αθηνών Μιχάλης Σταθόπουλος.

Bιβλιοπαρουσιάσεις
“Tου νου κλωθογυρίσματα”
Το νέο της βιβλίο με τίτλο “Του νου κλωθογυρίσματα” παρουσιάζει η Αντιγόνη Καμπέρου, την Τετάρτη 15 Μαρτίου στις 8μ.μ. στο Δίκτυο
Αλληλεγγύης (Ηρώς Κωνσταντοπούλου & Ηρακλείτου 1) στην Ηλιούπολη.
Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν η Ευ.
Διαμαντή - Βοσινάκη και ο Λεων. Παπαγιαννόπουλος.
Θα πλαισιωθεί η εκδήλωση με μουσική από τον κιθαρίστα Γ. Αναγνωστόπουλο.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τριλογία των Αθηνών
“Μετά φόβου”
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του ΝΠΔΔ “Σφηττός” και οι
εκδόσεις Καστανιώτης οργανώνουν παρουσίαση βιβλίου της Ελένης Πριοβόλου την Κυριακή 12 Μαρτίου στις 6.30μ.μ. στην αίθουσα της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Κορωπίου (πεζόδρομος Γ. Παπασιδέρη 3).
Θα παρουσιαστούν τα μυθιστορήματα που απαρτίτουν την Τριλογία των Αθηνών: Οπως ήθελα να
ζήσω - Για τ’ όνειρο πως να μιλήσω - το τέλος του
γαλάζιου ρόδου και το νέο της μυθιστόρημα Μετά
φόβου.
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ΕΒΔΟΜΗ

Συνομιλία της γλυπτικής
του Rodin με την τέχνη
της αρχαίας Ελλάδας
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο υποδέχεται την
Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα για μια
διάλεξη στο αμφιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, την Δευτέρα 13 Μαρτίου και ώρα
18:30, με θέμα τη συνομιλία της γλυπτικής του
Rodin με την τέχνη της αρχαίας Ελλάδας.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο φιλοξενεί από το
καλοκαίρι του 2016 έργα του Auguste Rodin στους
μόνιμους εκθεσιακούς του χώρους, τα οποία στάλθηκαν ως «δώρα» με τη μορφή δανεισμού για την
επέτειο των 150 χρόνων του Μουσείου από το National Museum of Western Art του Τόκιο, την Εθνική
Πινακοθήκη και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος
Σ. Ωνάσης. «Ο Σκεπτόμενος», «Ο άσωτος υιός» και
«Το φιλί» συνδιαλέγονται με εκθέματα από διαφορετικές εποχές της αρχαίας τέχνης, αναδεικνύοντας μέσα από τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά
όψεις της ανθρωποκεντρικής παράδοσης στη γλυπτική, η οποία έφτασε σε κορυφαίες εκφάνσεις της
στην αρχαία Ελλάδα και αποτέλεσε έμπνευση για
μεταγενέστερες μορφοπλαστικές αναζητήσεις. Τα
έργα θα παραμείνουν στο μουσείο έως τις 3 Απριλίου.
Η διάλεξη θα συνδυαστεί με περιήγηση στις αίθουσες όπου εκτίθενται τα τρία έργα του Rodin. Είσοδος ελεύθερη από την οδό Τοσίτσα 1. Δελτία
προτεραιότητας θα δίνονται από τις 18:00.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα
Τηλ: 213214 4891, email: eam@culture.gr
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13:00-20:00, Τρίτη-Κυριακή 09:00-16:00

Δωρεάν Ξεναγήσεις
σε Αρχαιολογικούς χώρους
και Γειτονιές της Αθήνας
Οι δωρεάν ξεναγήσεις είναι μία περιήγηση στον πολιτιστικό πλούτο και τις ομορφιές της Αθήνας, Αθλητισμού του
Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών. Έτσι:
• Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, ώρα 11.00
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Νεοφύτου
Δούκα 4, Κολωνάκι
Ξεναγός: Kασσάνδρα Ποριώτη (έως 35 άτομα)
• Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, ώρα 10.30
Η γειτονιά του Ψυρρή
Σημείο συγκέντρωσης: Έναντι σταθμού ΗΣΑΠ, πλατεία Μοναστηρακίου
Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 50 άτομα)
• Σάββατο 18 Μαρτίου 12.00, Νότια Κλίτυς Ακροπόλεως
Σημείο συγκέντρωσης: εκδοτήρια εισιτηρίων θεάτρου Διονύσου. Ξεναγός: Άννα Μπενάκη (έως 50 άτομα)

Μουσικό ραντεβού
στον «Παρνασσό»
Ο Όλγα Βενέτη (Βουλιώτισσα) συνεπής στο ραντεβού με το κοινό της θα μας ταξιδέψει μουσικά στην
πιο ιστορική αίθουσα της Αθήνας στον «Παρνασσό»
με μία παράσταση που φέρει τον τίτλο «Stage and
Screen» και περιλαμβάνει μουσικές από το θέατρο
και τον κινηματογράφο στις 11 Μαρτίου 2017 και
ώρα 8.30 μ.μ. στην αίθουσα «Παρνασσός» του Φιλολογικού Συλλόγου, πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8,
Αθήνα.

«Άρωμα Γυναίκας»
Εκδήλωση με τίτλο «Άρωμα Γυναίκας» διοργανώνει
ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής (ΟΑΠΠΑ), και η Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το Σάββατο
11 Μαρτίου στις 19.00, στο πλαίσιο του γιορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στην αίθουσα «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).
Στην εκδήλωση θα βραβευτούν οι πολίτισσες Μαρίνα Μαρτίνου, Κατερίνα Παναγοπούλου, Μαρία
Μαλεύρη και Στέλλα Χρίστοβα για την κοινωνική
τους προσφορά στην πόλη.
Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη
συμμετοχή του κουαρτέτου εγχόρδων της Αθηναϊκής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, (ΑΣΟΝ), τη μουσικό – τραγουδίστρια Χαριτίνη Πανοπούλου στο
έντεχνο τραγούδι και τον Ανδρέα Σίβερα στο σαξόφωνο.
Στο χώρο θα λειτουργεί έκθεση ζωγραφικής με
έργα της ζωγράφου Gilda Frumkin.

Ημέρα Γυναίκας
Μια βραδιά με κέντρο τα ανάμεικτα συναισθήματα
μιας γυναίκας όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση σε
έργα των Cole Porter, Andrew Lloyd Weber, Πλέσσα
και πολλών ακόμα σημαντικών συνθετών.
Ενθουσιασμός, χαρά, λύπη,μητρότητα… έρωτας,
εναλλάσσονται μουσικά μέσα από την ερμηνεία της
Όλγας Βενέτη.
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ Εισιτηρίων Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου
39, Τηλ.: 210 7234567 Online: www.ticketservices.gr

Χορευτική συνεστίαση
O Φορέας Συλλόγων Οικισμών Δήμου Κρωπίας,
Αγ. Γεωργίου και Αμπελώνα προσκαλεί και φέτος
στον ετήσιο χορό που διοργανώνει. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 το
μεσημέρι στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ» πάροδος Αγ. Μαρίνας 3 Παιανία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική με ορχήστρα,
τραγούδι, πλούσιο μενού με πολύ καλό και προσεγμένο φαγητό, απεριόριστο κρασί και αναψυκτικά.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ ΜΕΝΟΥ
Ώρα προσέλευσης 13:00 μμ.
Τιμή Πρόσκλησης κατά άτομο 20€ και για τα παιδιά
έως 12 ετών 10€. ΤΗΛ : 6937617105 - 6976433876

Επίσκεψη στην
Παναγιά Γοργοεπηκόου
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας θα
μεταβεί στην Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου στη
Μάνδρα Αττικής, για να συμμετάσχουν στους Γ’
χαιρετισμούς, την Παρασκευή 17 Μαρτίου
Πληροφορίες Τηλ. 6937120050

Ο Όμιλος UNESCO Πειραιώς και Νήσων προσκαλεί
στη μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στις γυναίκες, με
αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που οργανώνεται για 3η συνεχή χρονιά.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19
Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30, στο Αμφιθέατρο του
Ιδρύματος Τεχνών και Μουσικής Θεοχαράκη (Μέρλιν 1 και Βασ. Σοφίας).
Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος θα βραβευτούν
σημαντικές κυρίες από διάφορους χώρους (τηλεόρασης, αθλητικό, επιχειρηματικό, πολιτισμού, γραμμάτων, τεχνών κ.α) όπου η καθεμία έχει ξεχωρίσει.

Επίσκεψη στην Παναγιά Γοργοεπηκόου
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας θα
μεταβεί στην Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου στη
Μάνδρα Αττικής, στους Γ’ χαιρετισμούς, την Παρασκευή 17 Μαρτίου. Πληροφορίες Τηλ. 6937120050

"Το πρώτος μας πάρτυ”
Eπίσης, στις 22 Μαρτίου πάνε θέατρο στο έργο:
"Το πρώτος μας πάρτυ”, στο θέατρο “Βέμπο”, μια
μουσικοχορευτική υπερπαραγωγή. Τηλ. 6937120050

«Μάχη του Μαραθώνα.
Η Ανατροπή»
Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα
προσκαλούν την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα
11 π.μ. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, στη
διάλεξη των Δρ. Κωνσταντίνου Λαγού και Φώτη
Καρυανού για τη νέα θεώρηση της μάχης του Μαραθώνα (490 π.Χ.) και της αναπαράστασής της,
όπως τεκμηριώνεται στο βιβλίο τους «Μάχη του
Μαραθώνα. Η Ανατροπή».
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Τέλη ελλιμενισμού
στους ψαράδες
της Βάρκιζας!
Η αρχή ιδιωτικοποίησης...
Απόφαση για επιβολή τέλους στους ψαράδες της Βάρκιζας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση
της 1/3/17, μετά από εισήγηση του δημάρχου.
Το “αναγκαίο” κατά το δήμαρχο επιβολής τέλους, είναι
γιατί έχουν αναλάβει οι Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης και οι ελεγκτές και «ξεσκονίζονται Δήμος και υπάλληλοι». «Προσπαθούμε να μπαλώσουμε την κατάσταση
για να μην έχει ευρήματα η έκθεση των Επιθεωρητών»
τόνισε ο Δήμαρχος και μ’ αυτή την παραίνεση οδήγησε
τους συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ της επιβολής τέλους στους παραδοσιακούς ψαράδες της Βάρκιζας.
σ.σ. Οι ελεγκτές και οι Επιθεωρητές δεν ελέγχουν αυτά
που θα συμβούν αύριο. Κυρίως και ιδιαίτερα ελέγχουν
αυτά που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα!!
Η πρόταση ψηφίστηκε μόνο από τους συμβούλους της
πλειοψηφίας, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση αντέδρασε
σ’ αυτή την απόφαση, γιατί έτσι ανοίγει η κερκόπορτα
της ιδιωτικοποίησης τη λιμανιού, που σήμερα είναι δημοτικό. «Είναι η αρχή του τέλους», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κ. Πασακυριάκος.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν πολλοί ψαράδες μαζί με
το Σωματείο τους, που διαμαρτυρήθηκαν έντονα στην
επιλοβή τελών, τονίζοντας ότι υπάρχουν μέρες που δεν
έχουν φαΐ στο τραπέζι τους...
Ο Δημήτρης Δαβάκης ζήτησε αναβολή του θέματος, κάνοντας λόγο για για ατελή και βεβιασμένη εισήγηση.
Ο Θάνος Ματόπουλος πρότεινε “να στηρίξουμε την τελευταία επαγγελματική ομάδα πρωτογενούς παραγωγής
στον Δήμο μας” και τόνισε πως η ατέλεια ισχύει παντού.
Ο Δημοσθένης Δόγκας πρότεινε “Η Βάρκιζα να γίνει ευρωπαϊκό ψαροχώρι” και κατέθεσε σημαντικά στοιχεία
για παραδοσιακά λιμάνια, ψηφίζοντας αρνητικά στην επιβολή τελών.

ΕΒΔΟΜΗ

Νέο Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β
Πρόεδρος ο Νίκος Ψαλλίδας
Νέα προεδρεία και συνθέσεις Επιτροπών (Δημαιρεσίες) πραγματοποίησαν όλοι οι Δήμοι την Κυριακή
5 Μαρτίου, βάσει του νόμου
3852/2010 του “Καλλικράτη”.
Η θητεία του νέου προεδρείου
διαρκεί μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές.
Ο πρόεδρος προτείνεται από την
πλειοψηφία, ο αντιπρόεδρος από
τη μείζονα αντιπολίτευση και ο
Γραμματέας από τις άλλες παρατάξεις της μειοψηφίας.
Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης συνεδρίασε την Κυριακή 5/3
στις 10 το πρωί.
Στην συνεδρίαση αυτή προέδρευσε
ο πρώτος σε σταυρός σύμβουλος
στις προηγούμενες εκλογές Χρ. Βαδάσης.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έπλεξε το εγκώμιο της απερχόμενης προέδρου Λυδίας Αργυροπούλου
για την «επιμέλεια, μεθοδικότητα και
αποτελεσματικότητα που επέδειξε τα
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τον επόμενο πρόεδρο» και
ευχαρίστησε όλο το προεδρείο διότι
«διεκπεραίωσαν με υπερεπάρκεια το
καθήκον τους».

«Η Βάρκιζα να γίνει ευρωπαϊκό ψαροχώρι”
Ο Δημοσθένης Δόγκας τόνισε ότι η δραστηριότητα των
ψαράδων της Βάρκιζας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως παραδοσιακό επάγγελμα που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απαλλάσσεται από τη φορολογία.
Σημείωσε ακόμη ότι το λιμάνι της Βάρκιζας δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους ψαράδες που σήμερα αποτελούν μια δοκιμαζόμενη επαγγελματική κατηγορία της
πρωτογενούς παραγωγής, την οποία η Δημοτική Αρχή θα
έπρεπε να προστατεύει.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης σημείωσε ακόμη
ότι «η διοίκηση Κωνσταντέλλου ανοίγει τον Ασκό του
Αιόλου για όλα τα Αλιευτικά Καταφύγια και τους ψαράδες της χώρας, μιας και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που
επιβάλλει τέλη ελλιμενισμού για τους επαγγελματίες».
“Πραγματικά λυπάμαι, γιατί αντί να ψηφίζουμε επιβολή
τελών, θα έπρεπε να ψηφίζαμε να γίνει η Βάρκιζα ένα Ευρωπαϊκό Ψαροχώρι, που φέρνει εκατομμύρια τουρίστες
από όλο τον κόσμο, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην
Ανάβυσσο. Έτσι μπορεί να προστατευτεί η πρωτογενής
παραγωγή και να αναπτυχθεί ο τουρισμός”, κατέληξε ο
Δ. Δόγκας, δικαιολογώντας την αρνητική του ψήφο.
Ο Δημοσθένης Δόγκας παρουσίασε σημαντικά στοιχεία
για την κατάσταση στο λιμάνι. Ακούστε τα:
https://www.youtube.com/watch?v=T270BjQrxI8&feature=youtu.be

Η τ. πρόεδρος Λυδία Αργυροπούλου ευχαρίστησε το δήμαρχο και
ιδιαίτερα τους δύο γραμματείς
υπαλλήλους για την εξαιρετική συνεργασία τους.
Ως πρόεδρος η Λυδία Αργυροπούλου κράτησε μία “σφιχτή” διαδικασία που ναι μεν συντόμευε τη
διαδικασία, αλλά πολλές φορές
στέρησε το λόγο στον πολίτη, που
γι’ αυτόν εργάζεται η δημοτική
Αρχή!
Για τη θέση του προέδρου ο δήμαρχος πρότεινε την Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η οποία ευχαρίστησε για την

τιμή που της έγινε, αλλά δεν απεδέχθη, διότι η οι επαγγελματικές
της υποχρεώσεις την κρατούν πολύ
συχνά μακριά από την πόλη. Ετσι ο
δήμαρχος προχώρησε στη νέα πρόταση για τον Νίκο Ψαλλίδα, ο
οποίος απεδέχθη και ακολούθησε η
διαδικασία ψηφοφοριών.
Στη συνεδρίαση απουσίαζαν τέσσε-

Μαρία Σίνα- Χόβρη, Δημοσθένης Δόγκας.
Αναπληρωματικά Μέλη:πλειοψηφίας:
Φιλάρετος Χατζηστεφάνου, Δημοσθ.
Βαμβασάκης, Μιχαήλ Ανδριόπουλος.
μειοψηφίας: Νικόλαος Κασιδόκωστας,
Αθανάσιος Ματόπουλος.

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πρόεδρος ο Νίκος Ψαλλίδα, Αντιπρόεδρος η Μαρία Σίνα – Χόβρη, Γραμματέας ο Σπύρος Βαλάτας.

ρις ο Κώστας Πασακυριάκος και
τρεις σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Δρόσος, Κοντονής, Μπελετσιώτης. Συνολικά παρόντες 29.
Χωρίς εκπλήξεις εξελέγη νέος πρόεδρος ο Νίκος Ψαλλίδας με 28 ψήφους επί 29 παρόντων. Υπήρξε και
μία άκυρη.
Αντιπρόεδρος προτάθηκε και εξελέγη η Μαρία Σίνα – Χόβρη με 24
ψήφους (πέντε άκυρα)
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προτάθηκε και επανεξελέγη ο
Σπύρος Βαλάτας με 21 ψήφους
(επτά άκυρα και ένα λευκό).
Ακολούθησε η εκλογή των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής καθώς
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται
από 8 συμβούλους και το Δήμαρχο.
Οι πέντε σύμβουλοι προέρχονται
από την πλειοψηφία και οι 3 από τις
μειοψηφίες.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από 8 συμβούλους και το Δήμαρχο. Εξελέγησαν:
Τακτικά Μέλη: πλειοψηφίας:
Βασίλειος Μιχαλόπουλος, Παντελής
Κασιδόκωστας, Βασίλειος Παπαμιχαήλ, Λυδία Αργυροπούλου, Ιωάννης
Αγαλιώτης
μειοψηφίας Νικόλαος Κασιδόκωστας,
Παρασκευάς Δρόσος, Δημοσθένης
Δόγκας
Ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ευχήθηκε σε όλους τους νεοεκλεγέντες καλή και δημιουργική θητεία με
πλούσιο έργο προς όφελος της πόλης.
σ.σ. η εκλογή της Μαρίας Σίνα στην
θέση του αντιπροέδρου και της Οικονομικής Επιτροπής, ήταν μία έκπληξη
και θεωρώ ότι η Μαρία Σίνα δικαιώνεται και αποκαθίσταται, όσον αφορά το
πρόσωπό της, για τις φήμες όσον
αφορά τη διαχείριση στη Σχολική Επιτροπή.

Νέα Αντιπρόεδρος
στον ΟΑΠΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τακτικά Μέλη: Πλειοψηφίας:
Διονύσιος Γεωργουλόπουλος, Χρήστος Βαδάσης, Κωνσταντίνος Σφέτσας, Νικόλαος Βάσης
Μειοψηφίας: Σπυράγγελος Πανάς,

Αλλαγή έγινε και στον πρόεδρο
του ΟΑΠΠΑ. Στη θέση του Γιάννη
Αγαλιώτη τοποθετήθηκε η Μαρία
Μπραϊμνιώτη.
Αννα Μπουζιάνη
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Επανεξέταση του σχεδιασμού
για τα Αστυνομικά Τμήματα
Να παραμείνουν ως έχουν ζητάει ο Δήμος
Την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών / Προστασίας
του Πολίτη του Δημάρχου Σαρωνικού Γιώργου Σωφρόνη με τον Γεν. Γραμματέα Δ. Αναγνωστάκη και
παραδόθηκε η απόφαση υπ’ αριθμόν 29/17 του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είχε ληφθεί κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου με αίτημα να παραμείνουν και τα
δύο αστυνομικά τμήματα που λειτουργούν σήμερα,
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής
και της μεγάλης έκτασης του Δήμου.

Νέο Προεδρείο στο Σαρωνικό
με την ίδια Πρόεδρο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη η
Μαρία Κόλλια. “Αιώνιο” πρόεδρο θα μπορούσαμε να την
πούμε, αφού έχει θητεύσει και στη Δημοτική Αρχή του
Πέτρου Φιλίππου. Εχει μεγάλη εμπειρία, πραότητα και
οργανωτικό πνεύμα.
Αντιπρόεδρος του Δ. Σ. εξελέγη από τη μειοψηφία ο
Ευάγγελος Ζεκάκος και Γραμματέαςο Νίκος Βολάκος.
Οικονομική Επιτροπή: εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων:
1. Μπούτσης Βασίλης με 22 ψήφους
2.Αλεξόπουλος Βασίλης με 22 ψήφους
3.Αδάμης Μιχάλης με 19 ψήφους
4.Γκούμα – Παπασταμέλου Αικατερίνη με 19 ψήφους
5. Ζεκάκος Ευάγγελος με 20 ψήφους
6.Τζιβίλογλου Γιώργος με 20 ψήφους
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν:
1.Λιοδακάκης Δημήτρης με 20 ψήφους
2.Χαρίτος Εμμανουήλ με 20 ψήφους
3. Μπουκουβάλας Ηλίας με 19 ψήφους
4.Αποστόλου Απόστολος με 17 ψήφους
5.Τζιβίλογλου Γιώργος με 21 ψήφους
6. Κωσταντέλος Ανδρέας με 17 ψήφους

Nέοι Αντιδήμαρχοι
Γκίνης Σταμάτιος, Υπηρεσίες Εσόδων και Κοινωνικής
Προστασίας
Γκέραλης Σάββας, Υπηρεσίες Διεύθυνσης & Οργάνωσης Επιχε. Σχεδιαμσού
Χαρίτος Εμμανουήλ, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής.
Μπούτσης Βασίλειος Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αποστόλου Απόστολος Διεύθυνση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών
Γεωργοπούλου Παναγιώτα Τομέα Οργάνωσης ποιοτικής λειτουργίας και αποτελεσματικότας υπηρεσιών.
Το Δήμαρχο εν απουσία του αναπληρώνει ο αντιδήμαρχος Σάββας Γκέραλης.

Όπως σημειώνει σε δελτίο τύπου, ο δήμος Σαρωνικού
«η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου αποφάσισε να
προβεί σε επανασχεδιασμό της λειτουργίας των Α.Τ.
πανελλαδικά».
Για το Δήμο Σαρωνικού όμως, όπως είπε ο δήμαρχος,
«αυτός ο σχεδιασμός δεν μας βρίσκει σύμφωνους
και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την καλύτερη
αστυνόμευση της περιοχής μας και την ενίσχυση του
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών».
Υπήρξε δέσμευση του Γεν. Γραμματέα, για επανεξέταση του σχεδιασμού για το Δήμο Σαρωνικού και παραμονής της λειτουργίας των τμημάτων ως έχει
σήμερα.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Αντιστράτηγος Καραμαλάκης Μ. Επιτελάρχης Α.Ε.Α., ο Αντιστράτηγος
Μπάκας Α. Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου
Ελλάδος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Δ. Μπακολας, ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Καλυβίων Γ. Κολαξής, και ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας
Γ. Τζιβίλογλου

Πρόγραμμα επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών
στο Δήμο Σαρωνικού
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, διοργανώνει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
2EUROLEARNING, που λειτουργεί στο Δήμο Σαρωνικού.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, που έχει διάρκεια 36 ωρών,
υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών
Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Νέοι Αντιδήμαρχοι στο
Δήμο Κρωπίας
Ανδρέας Ντούνης με αρμοδιότητες τις Διοικητικές
και Οικονομικές υπηρεσίες
Θεόδωρος Γρίβας με αρμοδιότητες τις υπηρεσίες
Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού
Εμμανουήλ Γρινιεζάκης με αρμοδιότητες τις Τεχνικές υπηρεσίες
Γεώργιος Γκίκας του Νικολάου με αρμοδιότητες
Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Αγγελος Αποστολάτος
Έφυγε από τη ζωή
ο αναμορφωτής της Βούλας
O επί τρεις τετραετίες δήμαρχος του πρώην δήμου
Βούλας, Αγγελος Αποστολάτος, έφυγε από τη ζωή το
Σάββατο 4 Μαρτίου. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε
τη Δευτέρα 6 Μαρτίου στον Αγιο Νεκτάριο Πανοράματος.

Ο Αγγελος Αποστολάτος πέρασε πλέον στις μνήμες
μας, ως πρώην Δήμαρχος Βούλας και ως άνθρωπος.
Eξελέγη τρεις συνεχόμενες φορές Δήμαρχος Βούλας
(1986-1990 - 1994) αφήνοντας πίσω του σημαντικό
έργο.
Ν' αναφερθούμε μόνο σε ένα για το οποίο αισθανόταν
ιδιαίτερα υπερήφανος, αυτό της κατασκευής και διαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας της Βούλας, της
πλατείας Ιμίων. Ανθρωπος δυναμικός, εργατικός, πείσμων, δημιουργικός.
Στη Δημοτική συνεδρίαση της 5 Μαρτίου, ο δήμαρχος
ανακοίνωσε το θλιβερό γεγονός της απώλειας του
Αγγ. Αποστολάτου και ακολούθησε, ενός λεπτού σιγή.
Η κηδεία του αποθανόντος έγινε τιμητικά με δημοτική
δαπάνη.

Ευχαριστήριο
Σας ευχαριστούμε θερμά
για τη συμπαράσταση
σας στο βαρύ πένθος μας
για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας
Πατέρα & Παππού

ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
Τα Τέκνα
Ελισσάβετ
Ευάγγελος
Μελανί

Τα Εγγόνια
Άννα
Άγγελος , Γιώργος
Άννα, Αθηνά

Το 40ήμερο Μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 και ώρα 11 π.μ.
στον Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα στο Κοιμητήριο
Βούλας
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

1821: Η πρώιμη φάση της ζωής
του Ρήγα στην Βλαχία
Την πρώιμη φάση της ζωής του Ρήγα θα πρέπει να τη
συσχετίσομε με την επίδραση του Διαφωτισμού, που
ήδη κυριαρχούσε σε Βουκουρέστι και Ιάσιο.
Στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες από το 1709, και κάτω
από την επικυριαρχία του Σουλτάνου κυβερνούν οι Φαναριώτες, οι οποίοι και αποτελούσαν την ελληνική
εκείνη αριστοκρατία του Βυζαντίου, η οποία από πολύ
παλιότερες εποχές είχε καταφέρει να δίνει στην Υψηλή
Πύλη Δραγουμάνους· δηλαδή μεγάλους Διερμηνείς.
Αυτοί οι Δραγουμάνοι, ενίοτε μάλιστα όπως οι Σούτσοι
γίνονταν αντιπαθείς προς τον απλό λαό, και πολλές
φορές είχαν αποκτήσει τόση μεγάλη δύναμη ώστε να
ρυθμίζουν ακόμα και την εξωτερική πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι Μαυροκορδάτοι, οι Υψηλάντηδες, οι Καρατζάδες, οι Μουρούζηδες, και οι Σούτσοι
που προαναφέρθηκε. Αυτοί δε οι Δραγουμάνοι, ακόμη
από το 1709 έως το 1821 φαίνονται να έχουν διεκδικήσει αλλά και κατακτήσει τους θρόνους των ημιαυτόνομων ηγεμονιών των πριγκιπάτων, της Βλαχίας με το
Βουκουρέστι και στα πιο βορεινά, της Μολδαβίας με
πρωτεύουσα το Ιάσιο.
Εκείνη την περίοδο λέγεται, πως ο Ρήγας βρέθηκε να
ζει στην περιοχή της Vlasca της Βλαχίας, να έχει δικό
του μεγάλο αγρόκτημα, να διατρέφει και να εμπορεύεται χοιρίδια και κοπάδια.
Ο Ρήγας φεύγοντας από την Θεσσαλία είχε έρθει στην
Κωνσταντινούπολη, όπου κατά πληροφορίες γνώρισε
τον Υψηλάντη, τον άλλοτε ηγεμόνα στο Βουκουρέστι
(1774-1781), επηρεάστηκε από τις ιδέες του και σκόπιμα από αυτόν προωθήθηκε στην Βλαχία.
Πότε έγινε αυτή η μετακίνηση, δεν είναι ακριβές γνωστό, πλην κατά την μαρτυρία του Νέστορα Κουμαριανού
εικάζεται, ότι αυτό συνέβη κατά το 1785 και μάλιστα
μαζί με τον αδελφό του τον Κωνσταντίνο, που ήταν
ναυτικός στο επάγγελμα.
Στην Βλαχία τότε ηγεμόνας ήταν ο ονομαστός και σκληρός Έλληνας Μαυρογένης, έμπιστος του σουλτάνου
που απολάμβανε μια απεριόριστη εξουσία.
Ο Ρήγας το 1789 στην Βλαχία, γνωρίζοντας γαλλικά,
τουρκικά, ιταλικά, ίσως και γερμανικά, βρήκε θέση
γραμματικού στην Αυλή του Ρουμάνου βογιάρου και άρχοντα Νικολάου Μπρανκοβάνο. Αλλά και πριν από το
1788 ο Κιτρομιλίδης μας πληροφορεί, πως ο Ρήγας
είχε διατελέσει και διδάξει ως καθηγητής στην Αυθεντική Ακαδημία του Βουκουρεστίου.
Η οικογένεια των Μπρακοβάνο ήταν ιστορική γενιά λογίων και φιλομούσων, όσον δε αφορά τον Νικόλαο, ο
λόγιος και γραμματικός του Σούτσου Παναγιώτης Κοδρικάς γράφει, πως ήταν ένθερμος φιλελληνιστής αλλά
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και προστάτης των ελληνικών Γραμμάτων.
Με σκαλοπάτι λοιπόν το βιογραφικό του κοντά στον
Μπρανκοβάνο, προφανώς και μέσω του Υψηλάντη και
δια “πλαγίων μέσων”, όπως λένε σχετικά οι μελετητές,
ο Ρήγας προκαλεί το ενδιαφέρον του ηγεμόνα της Βλαχίας Μαυρογένη, και κοντά του τώρα σαν γραμματικός,
γίνεται το δεξί του χέρι. Και μάλιστα με τον χρόνο, ο
Μαυρογένης, προάγει τον Ρήγα σε “Καϊμακάμη”, δηλαδή τοπικό Έπαρχο ή Διοικητή στην Κραϊόβα της
Βλαχίας, πράγμα όμως που ο Κιτρομιλίδης το βάζει σε
αμφισβήτηση.
Ο Μαυρογένης όπως ήδη ελέχθη είναι μια μεγάλη δυναμική και σκληρή προσωπικότητα, αλλά όχι από τζάκι.
Από “δραγουμάνος του βασιλικού στόλου”, ανέβηκε στο
θρόνο του Οσποδάρου της ηγεμονίας στη Βλαχία, χάριν
στην εύνοια του Σουλτάνου. Αυτό είχε σαν συνέπεια να
επισύρει το μίσος των Φαναριωτών, που είδαν “ένα ασήμαντο ταξικά και παρακατιανό να σφετερίζεται” και
υφαρπάζει ένα θρόνο που τον θεωρούσαν a priori δικό
τους.
Ο Μαυρογένης είχε τότε μεγάλη εξουσία. Ανέβαζε και
κατέβαζε πασάδες και μπέηδες, σκότωνε ακόμα και
Τούρκους αξιωματούχους και όποιον στεκόταν εμπόδιο
στα σχέδια του, πάντοτε όμως με την πλάτη του Σουλτάνου.

Εκείνη την εποχή από πολλού η πολιτική κατάσταση
στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες είχε αρχίσει να γίνεται
κρίσιμη και γενικά έκρυθμη, όπως μας γράφει ο Περαιβός.
Και ο λόγος οφείλεται στην μεγάλη Αικατερίνη Β’, η
οποία μαζί με τους Αυστριακούς είχε συμμαχήσει και
προκαλέσει τον δεύτερο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, με
σκοπό να διαμελίσουν την Οθωμανική αυτοκρατορία και
μεταξύ τους να μοιράσουν τα ιμάτια της.
Βρισκόμαστε στο έτος 1786 και ο Μαυροκορδάτος που
είναι ηγεμόνας της Μολδαβίας διαβλέπει την επέλευση
του πολέμου και πριν ακόμη αυτός αρχίσει, το 1787 εγκαταλείπει τον θρόνο της ηγεμονίας του στα χέρια του
Αλέξανδρου Υψηλάντη, και φεύγει από το Ιάσιο. Μαζί
του δε σέρνει και ολόκληρη την Αυλή του και καταφεύγει στην Πολτάβα της Ρωσίας. “Φιραρή” δε από
τότε σκωπτικά τον κράξανε, δηλαδή “φυγάδα” και μάλιστα αποκοτιασμένο. Αλλά σε λίγο εγκαταλείπει και ο
Υψηλάντης και αυτομολεί προς τους Αυστριακούς.
Πιστός στον Σουλτάνο και μόνο νότια απομένει ο Μαυρογένης και κοντά του πάντοτε ο Ρήγας. Ο Μαυρογένης, παίρνει στη πλάτη του να αντιμετωπίσει όλο το
βάρος της επίθεσης των ρωσικών και αυστριακών δυνάμεων. Γρήγορα φτιάχνει έναν καινούριο στρατό ανα-

συντάσσοντας όλα τα υπολείμματα των Τούρκων, που
άτακτα υποχωρούν καθώς κατεβαίνουν από τον Δούναβη.
Κοντά του πάντοτε ο Ρήγας.
Ο Μαυρογένης μάχεται σκληρά βήμα προς βήμα, για τη
γη της ηγεμονίας του, μάχεται ηρωικά εν ονόματι του
Σουλτάνου. Μάλιστα αντεπιτίθεται και πολεμά και υπερασπίζεται τα Οθωμανικά εδάφη. Ο Σουλτάνος εκτιμά
τη στάση του και τον διορίζει ηγεμόνα Βλαχίας και
Μολδαβίας, ακόμα δε και “Σερασκέρη” δηλαδή γενικό
αρχιστράτηγο της μαχόμενης εκεί στρατιάς.
Η εξουσία τώρα του Μαυρογένη έχει πολλαπλασιαστεί.
Για όλους είναι ο φόβος και τρόμος. Αλλά όλα έχουν
πάντα κάποιο τέλος. Ο Μαυρογένης χάνει σε κάποιες
μάχες και γνωρίζει ήττες.
Ο Ρήγας μπροστά στην ανατροπή των ήδη δεδομένων,
εγκαταλείπει τον “αφέντη του”, αφού προηγουμένως
έχει φροντίσει μέσω της κρατικής εξουσίας να πουλήσει
τα υπάρχοντά του ικανοποιητικά. (Περαιβός).
Τα πράγματα όμως για τους Τούρκους χειροτερεύουν
ακόμα περισσότερο. Ο Σουλτάνος θυμώνει και παίρνει
το κεφάλι του πιστού του Μαυρογένη.
Λέγεται πως στον αποκεφαλισμό αυτόν, είχε παρευρεθεί και ο Ρήγας. Άλλοι πάλι το διαψεύδουν. Αυτοί λένε
πως ο Ρήγας είχε προλάβει να φύγει από το Βουκουρέστι και ήδη βρισκόταν στο Παρίσι, όπου τέσσερεις
μήνες μετά, φαίνεται να γίνεται γραμματικός στη δούλεψη του Βαρώνου Langenfeld.
Από την όλη ιστορία, την περίεργη αυτή και άγνωστη
αφήγηση θα έλεγα, τα σκοτεινά σημεία που προκύπτουν
είναι πολλά και τα ερωτήματα ακόμη περισσότερα.
Άραγε τι να επιζητούσε ο Ρήγας κοντά στο πλευρό του
φιλότουρκου Μαυρορογένη, «του ποταπού και αδυσώπητου», που έτσι ο ίδιος τον αποκαλεί στο χειρόγραφο “της Φυσικής του”, πλην εκ των υστέρων δια της
ιδίας του χειρός διαγεγραμμένο; Τι να γύρευε κοντά
σε αυτόν τον Έλληνα Οσποδάρο που μαχόταν υπέρ του
Σουλτάνου και εναντίον της μεγάλης Αικατερίνης, που
αυτή οπωσδήποτε ή τουλάχιστον έτσι διατεινόταν ότι
ήθελε την απελευθέρωση της Ελλάδος;
Κάποιοι λένε, πως ο Ρήγας ήταν πράκτορας και μυστικός πληροφοριοδότης των Γάλλων και είχε στηθεί
κοντά στον Μαυρογένη, για να μεταδίδει τις κινήσεις
του, ή και να προδίδει τις προθέσεις του. Άλλοι πάλι
λένε, πως η κάθοδος και επικράτηση των ρωσοαυστριακών βλέψεων, έβλαπτε και κατέστρεφε και τα πανσλαβικά σχέδια του Ρήγα, γι αυτό και τότε αναγκαστικά
στάθηκε με τη μεριά των Τούρκων. Ποιός όμως να ξέρει
την πραγματικότητα. Όλα είναι εικασίες. Εικασίες και
ενίοτε κακόβουλες.
Πολλοί πάντως είναι οι ιστορικοί μελετητές οι οποίοι
αποσιωπούν ή και απλά αντιπαρέρχονται τη άγνωστη
αυτή σελίδα της ζωής του Ρήγα. Άλλοι ίσως από ένα
απόλυτα δικαιολογημένο σεβασμό, άλλοι πάλι ως πιστοί στην πολιτική κομματική τους στράτευση. Αυτά
όμως για σήμερα.
――――――
Βοηθήματα
1) Πασχ. Κιτρομιλίδης: “Ρήγας Βελενστινλής”
2) Λ. Βρανούσης: “Ρήγας και Μαυρογένης” (Ελλ. Δημιουργία,
τευχ, 123 /1953
3) Κ. Παπαρρηγόπουλος: “Ιστορία Ελληνικού Έθνους”
2) Κ. Σάθας: “Ιστορία Τουρκοκρατουμένης Ελλάδος”
3 ) Σπ. Τρικούπης: “Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως”
4) Δ. Κόκκινος: “Η Ελληνική Επανάστασις”
5) “1821, Η Γέννηση ενός Έθνους”, Εκδ. Σκάι
6) Τ. Βουρνάς: “Ιστορία Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας”
7) Κ. Μεντελσον Μπαρτολντι: “Επίτομη Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης”
8) Γ. Φινλευ: “Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως”
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Τα φάουλ του Κωνσταντέλλου!!
Ο απολογισμός του δημάρχου των 3Β Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, συγκέντρωσε πλήθος κόσμου στο Ντιβάνι την περασμένη Κυριακή 5/3. Λεπτομέρειες γράφουμε στη σελ. 12
Δύο “φάουλ” όμως έκανε ο δήμαρχος. Το δεύτερο πιθανόν να ήταν ...απρόβλεπτο.
Το πρώτο λοιπόν είναι η επιμελώς παράλειψη αναφοράς
στον επί μία εικοσαετία δήμαρχο Βουλιαγμένης Γρηγόρη

Κασιδόκωστα, ενώ αναφέρθηκε στον προηγούμενο Πατρίκιο Καραγιώργο. Για ταα 20 χρόνια του Γρ. Κασιδόκωστα είπε ότι τα αξιοποίησαν οι «επόμενες διοικήσεις»!!!
Το δεύτερο ήταν η Σοφία Βούλτεψη, η οποία μίλησε εξ
ονόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη!!! κάνοντας ξεκάθαρη
κομματική προπαγάνδα. Πιθανόν να ήταν απρόβλεπτο, πιθανόν όμως να ήταν προσχεδιασμένο, στα πλαίσια του
κυνηγιού ψήφου που έχει ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία.
Όπως και να ‘χει κάτι τέτοια μόνο κακό κάνουν σε εκλεγμένους δημάρχους από πλατιές ιδεολογικές ομάδες.

Το ...πουλόβερ ξηλώνεται
Συζητιέται εδώ και δύο χρόνια περίπου ότι το μέλλον της
Ε.Ε. είναι αβέβαιο και έφτασε η ώρα που από τα επίσημα
χείλη των ηγετών των 4 χωρών Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία,
Ιταλία, αρχίζει το ξήλωμα αφού δημιουργούν Ε.Ε. πολλών

ταχυτήτων! Δήλωσαν σχετικά: «Η ενότητα δεν σημαίνει
ομοιομορφία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τάσσομαι
υπέρ της ύπαρξης νέων μορφών συνεργασίας, υπέρ νέων
σχεδίων, υπέρ αυτού που αποκαλούμε διαφοροποιημένες
συνεργασίες». (Ολάντ)
Αλλά και η Μέρκελ: «θα πρέπει να έχουν το θάρρος να
αποδεχτούν ότι ορισμένες χώρες προχωρούν πιο γρήγορα
από τις άλλες».
Καταλάβατε; θα χωριστούν οι ελίτ από τους πλειβίους...

Ο Ήλιος, οι πλανήτες, τα βαρυτικά κύματα,
οι μαύρες τρύπες και τα παράλληλα Σύμπαντα
Μια ερευνητική ομάδα που συντονίζεται από το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, δημοσίευσε μια τελευταία
ανακάλυψή της στο περιοδικό Science, η οποία αναφέρεται
για πρώτη φορά στο χρόνο, που υπολογίστηκε το πρωτογενές νέφος αερίου και σκόνης, το οποίο όταν κατέρρευσε,
δημιούργησε τον Ήλιο και τους πλανήτες του δικού μας
ηλιακού συστήματος. Έτσι εξιχνιάστηκε η αρχή του συγκεκριμένου ηλιακού συστήματος.
Πριν από 4,5 δισεκατομμύρια περίπου χρόνια, ένα τεράστιο
νέφος, το οποίο αποτελείτο από αέρια και κοσμική σκόνη,
υλικά προερχόμενα από την κατάρρευση ενός νεφελώματος, το οποίο δημιουργείται από ένα γερασμένο αστέρι, παρασύρθηκε από το βάρος του και αναγκάστηκε να
συμπιεστεί, δημιουργώντας ένα δίσκο.
Το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του δίσκου, συνθλίφτηκε
και συγκεντρώθηκε στο κέντρο του και μ’ αυτό τον τρόπο
προκλήθηκε ο σχηματισμός του Ήλιου!!!
Σύμφωνα με τον Benjamin Weiss, η κύρια δομή του ηλιακού
μας συστήματος, αποτελείται από τους γιγάντιους πλανήτες, τον Δία και τον Κρόνο, που η σύστασή τους είναι αέρια,
αλλά και από τους μικρότερους· τον Ουρανό κα τον Ποσειδώνα, που είναι μικρότεροι, από τους δύο προηγούμενους, αλλά είναι κι αυτοί αέριοι .
Αυτοί οι τέσσερις αέριοι πλανήτες διαμορφώθηκαν κατά
την διάρκεια των 4 πρώτων εκατομμυρίων χρόνων περίπου, μετά την κατάρρευση του νεφελώματος, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις πλανήτες που έχουν σύσταση όμοια με
της Γης και λέγονται γήινοι, ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και
ο Άρης, εξελίχθηκαν αργότερα.
Όλα αυτά ήταν περίπου γνωστά, εκτός από την ακριβή χρονολογία τους και έτσι η ανακάλυψη αυτή προσδίδει μια
πιο ακριβή εικόνα από τις προηγούμενες.
Η αέρινη μάζα του Ήλιου αποτελείται από τα αέρια: Υδρογόνο (Η) σε ποσοστό 73,5%, Ήλιο (Ηe) σε ποσοστό 25%,
Οξυγόνο (Ο) σε ποσοστό 0,77%, και από τα στερεά: Σίδηρο (Fe), Άνθρακα (C) και άλλα σε μικρότερα ποσοστά.
Στο πυρήνα του Ήλιου, επικρατεί τεράστια θερμοκρασία,
που φτάνει μέχρι 20.000.000 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην
επιφάνειά του μέχρι 6.000 βαθμούς Κελσίου, οπότε εξαερώνεται το σίδηρο και διασπά με σύντηξη τα άτομα του
Υδρογόνου, μετατρέποντάς τα σε άτομα Ηλίου, ενώ εκδηλώνονται τεράστιες συνεχιζόμενες ατομικές εκρήξεις, οι
οποίες παράγουν την ίδια θερμοκρασία, η οποία θα συνεχίσει την διάσπαση των ατόμων Υδρογόνου και αυτή η διαδικασία ίσως κρατήσει για άλλα 4.500 δισεκατομμύρια χρόνια,
σύμφωνα με επιστημονικά συμπεράσματα!!!
Το κέντρο του Ήλιου είναι ένας θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας, ο οποίος παράγει τεράστιες ποσότητες ενέργειας,
δημιουργώντας γιγάντιους μαγνητικούς ανεμοστρόβιλους!!!
Γύρω από τον πυρήνα υπάρχουν οι λεγόμενες ζώνες ακτινοβολίας και μεταφοράς, τις οποίες ακολουθεί η φωτόσφαιρα με τους κόκκους, τις κηλίδες και τους πυρσούς,

που όλα μαζί σχηματίζουν μια επιφάνεια με φουσκάλες, οι
οποίες σπάνε και δημιουργούν μια κατάσταση, όμοια με
την επιφάνεια ενός παχύρευστου υγρού, την ώρα που βράζει!!! Εξωτερικά της μάζας του Ήλιου, βρίσκεται η χρωμόσφαιρα, η οποία προσδίδει το χρυσοκόκκινο ηλιακό
χρώμα την οποία διακοσμεί ένα “στέμμα” με λαμπρές γραμμές!!!
Η αέρινη μάζα του ήλιου ονομάστηκε από τους επιστήμονες, με την ελληνική λέξη “πλάσμα” και αποτελείται κυρίως
από ελεύθερα πρωτόνια και ιονισμένο αέριο, που περιέχει
ελεύθερα ηλεκτρόνια Το πλάσμα είναι και το υλικό των
κεραυνών αλλά και των σύγχρονων τηλεοράσεων. Εκτός
από τους 8 γνωστούς πλανήτες υπάρχουν και άλλοι, που
ανήκουν στους πλανήτες νάνους, γιατί είναι πολύ μικροί
και ένας απ’ αυτούς ονομάζεται Δήμητρα. Πρόσφατα δε
ανακάλυψαν οι επιστήμονες οργανικά υλικά, που είναι
απαραίτητα για τη ζωή, τα οποία όπως πιστεύουν οι ειδικοί,
διαμορφώθηκαν αυθόρμητα στην επιφάνεια του πλανήτη και
είναι σχεδόν βέβαιο ότι δημιουργήθηκαν σε τοπικό επίπεδο
και δεν έχουν μεταφερθεί από κάποιο άλλο αντικείμενο. Η
ανακάλυψη αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, υπό
την καθοδήγηση της αστροφυσικού Marica Cristina De Sanctis του Ινστιτούτου Αστροφυσικής (INAF).

της Γενικής Σχετικότητας, στην οποία στηριζόταν η Φυσική
εδώ και έναν αιώνα, δηλαδή από το 1916.
Η θεωρία της Γενικής Σχετικότητας, αναφέρει ότι η βαρυτική δύναμη των καμπυλώσεων της σκοτεινής ύλης - ο χωροχρόνος - απετέλεσε την τετάρτη διάσταση του
Σύμπαντος. Οι άλλες τρεις είναι το μήκος το πλάτος και το
ύψος, με την παρουσία της μάζας ενός ουρανίου σώματος,
το οποίο έχει χάσει την προηγούμενη ελκτική του δύναμη
και βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης, σχηματίζει στη
σκοτεινή ύλη μια “μαύρη τρύπα” η οποία το ρουφάει, το καταπίνει και το εξαφανίζει. Έτσι όπως και η θεωρία του κοσμικού πληθωρισμού, η οποία αναφέρει ότι το Σύμπαν
διογκώθηκε από μια κουκίδα μέχρι τα γίνει η μεγάλη
έκρηξη, το Μπιγκ Μπάνγκ, δεν έχουν ακόμα επαληθευτεί,
ενώ η Φυσική προχωρά σε καινούργιες θεωρίες, που ανατρέπουν τις παλιές!!!

Η ομορφιά της επιστήμης, συμπεριλαμβάνεται όμως στα
“βαρυτικά κύματα”, των οποίων η ανακάλυψη συμπλήρωσε
ένα χρόνο!!! Τα βαρυτικά κύματα αποτελούν μια αόρατη
θάλασσα που είναι αυξομειώσεις του βαρυτικού πεδίο.
Όταν βρεθεί κάποιος μέσα στα βαρυτικά κύματα, αντί να
αυξομειωθεί το ύψος του, όπως συμβαίνει με τα θαλάσσια
κύματα, αυξομειώνεται το βάρος του. Δηλαδή στο ψηλότερο βαρυτικό πεδίο είναι βαρύτερος, ενώ στο χαμηλότερο
βαρυτικό πεδίο είναι ελαφρύτερος!!!
Βαρυτικά κύματα ονομάζονται οι καμπυλώσεις, που σχηματίζονται σε κάποιο βαρυτικό πεδίο της επιφάνειας της
αόρατης “σκοτεινής ύλης” του Σύμπαντος, όταν αυτή δεχθεί την επέμβαση, ξένου σώματος και θα μπορούσαμε να
παρομοιώσουμε τα βαρυτικά κύματα, με τις ρυτίδες, που
δημιουργούνται σε μια ήρεμη επιφάνεια νερού, όταν την
διαταράξει η ρήψη μιας πέτρας ή με τα θαλάσσια κύματα.
Βαρυτικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος στον οποίο αναπτύσσονται οι βαρυτικές δυνάμεις και βαρυτική δύναμη λέγεται
η ιδιότητα, την οποία έχουν τα υλικά σώματα, με την οποία
έλκουν και έλκονται, ενώ η δύναμη της έλξης λέγεται
βάρος και μονάδα μέτρησης του βάρους είναι το 1 Ν, που
προφέρεται ένα Νιούτον.
Το βάρος είναι διαφορετικό σε κάθε ουράνιο σώμα, π.χ.
στη Σελήνη το βάρος κάποιου αντικειμένου ζυγίζει το 1\6
από αυτό που θα ζύγιζε στη Γη!!! Τις βάσεις της βαρυτικής
θεωρίας τις έβαλε ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ και το 1687 τις συνέχισε ο Νιούτων (Νεύτων).Η θεωρία των βαρυτικών κυμάτων ανατρέπει την θεωρία

Με τις καινούργιες θεωρίες έχει αποδειχθεί ότι οι διαστάσεις δεν είναι 4 αλλά 10 και οι 6 παραμένουν σαν “διπλωμένες” από τη φύση για να ενεργοποιηθούν όταν χρειαστεί,
σύμφωνα με την θεωρία των Υπερχορδών και όλες οι διαστάσεις απεικονίζονται με μαθηματικές εξισώσεις που από
αυτές εξαρτώνται οι νόμοι της φύσης.
Το Σύμπαν αποτελείται από ορατή ύλη που καλύπτει το 4%
του συνόλου του, από αόρατη σκοτεινή ύλη, που βρίσκεται
παντού και αλληλοεπιδρά με τα άλλα σώματα, έχει τεράστια βαρυτική δύναμη (έλκει με δύναμη τα πάντα), είναι η
δημιουργός δύναμη όλων των ουρανίων σωμάτων, χρησιμεύει σαν στήριγμα τους και κατέχει το 23% του Σύμπαντος, ενώ το υπόλοιπο 73% του Σύμπαντος το συμπληρώνει
μια τεράστια συσσωρευμένη ενέργεια, την οποία ονόμασαν οι επιστήμονες “σκοτεινή ενέργεια”.
Η αόρατη σκοτεινή ύλη, που μερικοί επιστήμονες την λένε
και μαύρη ύλη, στη θεωρία της Γενικής Σχετικότητας, θεωρείται υπεύθυνη για την δημιουργία των μαύρων τρυπών
που καταπίνουν τα αδύναμα ουράνια σώματα, τα οποία είναι
ή μικρά ή γερασμένα. Αλλά η σύγχρονη θεωρία αποδεικνύει
ότι δεν υπάρχουν μαύρες τρύπες, που εξαφανίζουν την ύλη,
αλλά Πύλες του Σύμπαντος που οδηγούν σε άλλα παράλληλα Σύμπαντα που είναι περίπου 10 στην 500ή (δηλαδή
1με 500 μηδενικά). Την ύπαρξη άλλων Συμπάντων, πρώτος την ανέφερε ο μαθητής του Έλληνα Ίωνα σοφού Θαλή
του Μιλήσιου, ο φιλόσοφος ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ, καταδεικνύοντας ότι όσο περισσότερο προχωρά η επιστήμη, τόσο
πιο κοντά έρχεται με το αθάνατο και πρωτοπόρο ελληνικό
πνεύμα, το οποίο εκπολίτισε την ανθρωπότητα!!!

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Απάτη φιλίας μέσω Facebook
Νέο κόλπο βρήκαν οι επιτήδειοι για να αδειάσουν τις
τσέπες των θυμάτων τους και μέσω των social media.
Η νέα κομπίνα γίνεται μέσω facebook και ο άγνωστος εμφανίζεται ως φίλος, ζητώντας μια χάρη από
το θύμα του. Τί άλλο, παρά χρήματα λόγω ανάγκης!
Η κομπίνα έχει αποδώσει, έχουν πέσει πολλοί θύματα,
πιστεύοντας ότι μιλάνε με ένα φίλο τους.
Κάποιοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία προσπαθώντας να σπάσουν κωδικούς ή να εκμεταλλευτούν την
περιέργειά μας να αποδεχτούμε ένα μήνυμα και η νέα
μόδα τους θέλει να οικειοποιούνται τα στοιχεία των
φίλων.
Σας στέλνουν αίτημα φιλίας, στο οποίο βλέπεται έναν
φίλος σας, απορείτε καθώς το έχετε ήδη φίλο, αλλά
σας εξηγεί πως το κάνει γιατί προχώρησε στη δημιουργία νέου προφίλ επειδή ήθελε να κάνει εκκαθάριση του παλιού.

To πρώτο εκτυπωμένο
κατοικήσιμο σπίτι!!
περάστε στο εσωτερικό του!!

Η Apis Cor. έκανε λόγο για μια μέθοδο
«γρήγορη, φιλική στο περιβάλλον,
αποτελεσματική και αξιόπιστη». Όπως
είπε, ανάλογα με το αρχιτεκτονικό
σχέδιο, ο εκτυπωτής μπορεί να δώσει
διάφορα σχήματα στα σπίτια που παράγει.

Η πρώτη πλήρως εκτυπωμένη κατοικία είναι πραγματικότητα και βρίσκεται
στα περίχωρα της Μόσχας. Το σπίτι με
εμβαδό 37 τετραγωνικών μέτρων, δημιούργημα της νεοσύστατης τεχνολογικής εταιρείας Apis Cor., εκτυπώθηκε
σε μόλις 24 ώρες και κόστισε 10.134
δολάρια (9.525 ευρώ) ή 275 δολάρια
ανά τετραγωνικό μέτρο.

Δημιουργούν λοιπόν ένα καινούριο προφίλ με το ίδιο
σχεδόν όνομα ενός γνωστού σας και στη συνέχεια
σας ζητούν να τους κάνετε μια χάρη ανάγκης.
Ο γνωστός – αγνωστος σας ζητάει να του αγοράσετε
μια κάρτα τύπου paysafe των 50 ευρώ, που χρησιμοποιείται για αγορές μέσω διαδικτύου και να του αποστείλετε τον κωδικό γιατί ο άγνωστος-”φίλος” δεν
μπορεί να βγει από το γραφείο που εργάζεται λόγω
φόρτου εργασίας.
Μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι το απόγευμα θα
φροντίσει να πιείτε μαζί καφέ και θα σας δώσει και τα
χρήματα.
Πρέπει να τονίσουμε πως ο “φίλος” - απατεώνας
μέσω διαδικτύου γίνεται πολύ επίμονος, σχεδόν παρακαλάει για την εξυπηρέτηση και στο τέλος μπορεί
να σας πείσει, να του αγοράσετε την κάρτα και να
του αποστείλετε στο inbox του τον κωδικό.
Οι επιτήδειοι αυτοί χρησιμοποιούν, μέσω facebook,
κοντινά σας πρόσωπα ώστε η πίεση να έχει συναισθηματικό χαρακτήρα.
Και εσείς από την πλευρά σας βλέπετε ένα μήνυμα
από έναν φίλο, μη σπεύσετε να τον εξυπηρετήσετε!
Αν είναι υπαρκτό πρόσωπο, επικοινωνήστε μαζί του,
πριν από κάθε άλλη ενέργεια.

χεια μια ομάδα εργατών ολοκλήρωσε
το σπίτι, προσθέτοντας τη στέγη, τα
παράθυρα και ό,τι άλλο χρειαζόταν
στο εσωτερικό του.
Το οίκημα δεν έχει να ζηλέψει τίποτε
από ένα παραδοσιακό σπίτι, ενώ η
Samsung συνεργάσθηκε με την Apis
Cor. για να παρέχει τον οικιακό εξοπλισμό του σπιτιού σε λευκές συσκευές
και ηλεκτρονικά.

Ο εκτυπωτής δημιούργησε τους τσιμεντένιους τοίχους και τα εσωτερικά
χωρίσματα ως μια ενιαία δομή, αντί το
σπίτι να εκτυπωθεί σε επιμέρους τμήματα σε μια άλλη εγκατάσταση και
μετά αυτά να μεταφερθούν για συναρμολόγηση στο σημείο ανέγερσης.
Μετά την εκτύπωση ο εκτυπωτής απομακρύνθηκε από το σπίτι και στη συνέ-

Εθιστική η επίδραση της
τεχνολογίας στα παιδιά
Όταν το 2010 ο ιδρυτής της Apple, Στιβ Τζομπς, παρουσίασε πανηγυρικά στο κοινό το ipad, το περιέγραψε ως μία φανταστική συσκευή με εκπαιδευτικά
εργαλεία, που επιτρέπει στον χρήστη να σερφάρει
στο ίντερνετ, να αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους και να βλέπει βίντεο και όλα αυτά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Δύο χρόνια μετά ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν
τα παιδιά του λατρεύουν το ipad. Η απάντηση του
δεν ήταν αναμενόμενη: «Δεν επιτρέπω να υπάρχει
ipad στο σπίτι. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνο για τα
παιδιά».
Όπως εξηγεί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της
Νέας Υόρκης, Άνταμ Άλτερ, ο Τζομπς πίστευε ότι το
ipad είναι ιδιαιτέρως εθιστικό, επειδή ο χρήστης έχει
τη δυνατότητα να το έχει παντού μαζί του είτε είναι
σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε έξω, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχει μόνιμα πρόσβαση στις εθιστικές πλατφόρμες δικτύωσης και είναι δύσκολο να
του αντισταθείς.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Γι’
αυτό, η κατασκευαστική διαδικασία
χρειάζεται να γίνει γρήγορη, αποδοτική και ταυτόχρονα άκρως ποιοτική.
Προκειμένου αυτό να συμβεί, είναι
ανάγκη οι έξυπνες μηχανές να αναλάβουν τον κύριο όγκο της δουλειάς»,
δήλωσε ο ιδρυτής της εταιρείας και
εφευρέτης του μεταφερόμενου εκτυπωτή Νικίτα Τσεν-γιουν-τάι.

τεχνολογία, πέρα από τα καλά που μας προσφέρει, έχει και αρνητικά με σοβαρές πολλές
φορές επιπτώσεις. Πολλές από τις συσκευές
που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο σπίτι μας εκπέμπουν - άλλες πολύ και άλλες λίγότερο - ακτινοβολία
Η τηλεόραση, Η ενδοεπικοινωνία, Οι φούρνοι μικροκυμάτων, η ηλεκτρική κουζίνα, ο απορροφητήρας, το σεσουάρ για τα μαλλιά, Οι ασύρματες
τηλεφωνικές συσκευές
Γι’ αυτό καλό είναι να φροντίζουμε να μην είμαστε
συνεχώς εκτεθειμένοι σε αυτήν, να κρατάμε τις σωστές αποστάσεις από τις συσκευές και να δημιουργούμε ασπίδες προστασίας όπου μπορούμε.

H

Αποστάγματα του FACEBOOK
― Μόλις το 1545 μ.Χ. στη Σύνοδο του Τρέντο, η εκκλησία αποδέχθηκε ότι οι γυναίκες έχουν ψυχή!
Αλληλούια!!
― Ερωτεύεσαι μια “γαϊδάρα” και σε πληγώνει, πας στην
επόμενη, ένα αρνάκι, και της φέρεσαι σαν μουλάρι, πάει
στον επόμενο και του φέρεται σαν γουρούνι. Σταύλος
κύκλος.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Απάντηση στην «Ασφαλή
οδήγηση των Υπερηλίκων»
Προς τη Διεύθυνση της Εβδόμης
Παρακαλώ την εφημερίδα σας να μου επιτρέψει τη φιλοξενία για να απνατήσω στο δημοσίευμα της 4ης Μαρτίου 2017 του κου Βασίλη Κασιμάτη με θέμα την
«Ασφαλή οδήγηση των Υπερηλίκων».
Πρώτον, Δημόσιο κίνδυνο δεν αποτελεί ο αριθμός της
ηλικίας, αλλά η κακή υγεία του υπερήλικου οδηγού.
Δεύτερον. Συνιστώ στον κο Κασιμάτη να επικοινωνήσει
με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας και την Τροχαία για
να πληροφορηθεί υπεύθυνα τους στατιστικούς δείκτες
τροχαίων ατυχημάτων κατά ηλικία οδηγών.
Είμαι βέβαιος ότι αυτός ο “τεράστιος φόβος του” για
τους υπερήλικους οδηγούς, όπως διατυπώνει στο άρθρο
του, τουλάχιστον θα μετριασθεί και θα ηρεμήσει.
Τρίτον Δεν γνωρίζω την ηλικία του, αλλά εγώ ο 80χρονος τον διαβεβαιώνω ότι αυτής της έμπειρης ηλικίας
οδηγοί, έχοντας συναίσθηση των επίδόσεών των είναι

άκρως συντηρητικοί (θα το δει από τους αριθμούς) και
βραδείς, προπαντός χωρίς παραβάσεις...
Τέταρτον. Προτείνω στο φοβισμένο συντάκτη του άρθρου να κάνει τον κόπο να “πεταχτεί” ένα πρωινό ή ένα

βραδάκι μέχρι την παραλιακή μας, για να πεισθεί ποιοι
τρέχουν με 184 χλμ. και ευτυχώς συνήθως διασώζονται,
γιατί αλλού, όπως είδαμε πρόσφατα, τί και πώς έγινε...

Με εκτίμηση
Φώτης Καραβουσιάνης, Βούλα

Φοροεισπρακτικός βρόγχος για τον καθένα μας
Όλοι παρακολουθούμε την εδώ και χρόνια κατρακύλα του
ασφαλιστικού μας συστήματος. Μια κατρακύλα που έφερε
δραματική μείωση των συντάξεων και παράλογη αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών.
Εισφορών οι οποίες στην ουσία μετατράπηκαν σε νέο
...φοροεισπρακτικό βρόγχο για τον καθένα μας αφού συνδέθηκαν με το ύψος του εισοδήματός μας.
Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω τα αίτια αυτής της κατάρρευσης τα οποία όπως είναι γνωστό ξεκίνησαν από την δεκαετία του 80' δηλαδή τότε που τα αποθεματικά των

Πολιτική ή τεχνοκρατία;
Μια επίκαιρη και άκρως ενδιαφέρουσα φιλοσοφική
προβληματική για την πολιτική και τους πολιτικούς
αναπτύχθηκε από τον Βουλιώτη καθηγητή της πολιτικής φιλοσοφίας Θεοδ. Γεωργίου, σε ομιλία του
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, την
Πέμπτη 2 Μαρτίου, στα πλαίσια διαλέξεων της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταρείας.
Η πολιτική, ως θεωρία και πρακτική κυρίως επιστήμη, «συνδέεται άρρηκτα με την εγκαθίδρυση
μιας συλλογικής οντότητας, της κοινωνίας των πολιτών», όπως είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του
ο Θ. Γεωργίου, αναφερόμενος στην πολιτική “αρχαιογνωσία” του Πλάτωνα και Αριστοτέλη κ.ά. καθώς
και στους αναγεννησιακούς Μοντεσκιέ, Ρουσσώ και
στους νεωτερικούς Χέγκελ, Καντ και Μαρξ μέχρι
τους σύγχρονους και κυρίως τον Χάμπερμας και
Μπαντιού, που διαβλέπουν μια “απόσυρση” της πολιτικής και την μετατροπή της σε τεχνοκρατία.
Παρευρέθηκαν πολλοί Πανεπιστημαικοί καθιηγητές,
επιστήμονες, διανοούμενοι, καθώς και ο αν Πρύτανης
του Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Ναπολ. Μαραβέγιας. Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.
Κ. Βενετσάνος

ασφαλιστικών ταμείων άρχισαν να κατατίθενται στις τράπεζες (με μηδενικό επιτόκιο) οι οποίες όμως κερδοσκόπουσαν ασύστολα αφού δάνειζαν αυτά τα χρήματα με
υπέρογκα επιτόκια.
Μετά ήρθε η εποχή του Σημίτη όπου κάποιοι διοικητές των
ταμείων με παρότρυνση και οδηγίες πολιτικών προσώπων
(με το αζημίωτο φυσικά) και χωρίς να ρωτήσουν κανέναν
"επένδυσαν" και έχασαν μεγάλα ποσά των αποθεματικών
στην γνωστή φούσκα του χρηματιστηρίου!
Στην εποχή των μνημονίων ο μεγάλος συνταγματολόγος
που το έπαιξε και υπουργός οικονομικών ο κ. Βενιζέλος
κούρεψε για άλλη μία φορά τα εναπομείναντα κεφάλαια
των ταμείων με το περίφημο PSI!
Στην παρούσα φάση με 23℅ ανεργία (σύμφωνα με τα επίσημα δικά τους πλασματικά στοιχεία) η κατάσταση δείχνει
να μην είναι αναστρέψιμη μιας και η ανάπτυξη που μας υπόσχεται η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση μοιάζει με
όνειρο θερινής νυκτός!
Προσωπικά πιστεύω ότι υπήρχε λύση η οποία θα ήταν διαχρονικός αιμοδότης του ασφαλιστικού μας συστήματος.
Συγκεκριμένα θα μπορούσαν όλα αυτά τα χρήματα που
έφαγαν οι συστηματικοί και χωρίς τσίπα κλεφταράδες να
επενδυθούν σε μεγάλα έργα.
Π.χ στην κατασκευή μεγάλων εθνικών δρόμων αλλά και της
Αττικής οδού όπου είναι βέβαιο ότι έτσι θα πληρώναμε φθηνότερα διόδια και χωρίς γκρίνια, αφού θα ξέραμε ότι τα
χρήματα αυτά επιστρέφονται στους γονείς μας και αργότερα σε εμάς υπό μορφή σύνταξης.
Θα μου πείτε βέβαια έτσι πώς θα έπαιρναν μίζες οι διάφοροι
πολιτικοί από τους καναλαρχοεργολάβους που χρέωσαν
τρεις και τέσσερις φορές παραπάνω τις κατασκευές και συνεχίζουν να μας ληστεύουν και σήμερα με υπέρογκα ποσά
για τις διελεύσεις μας.
Ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθεί ο ηγέτης ο οποίος θα έχει
τα κότσια να ξαναπάρει πίσω την κλεμμένη Εθνική μας περιουσία για να την χρησιμοποιήσει προς όφελος του λαού
μας και ειδικότερα των απόμαχων της ζωής!
Γιάννης Δ. Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
To δρόμο δείχνουν οι νέοι
Αντί να πάνε εκδρομή οι μαθητές του 7ου ΕΠΑΛ προτίμησαν να βοηθήσουν μια οικογένεια από την Αγία
Παρασκευή.
Παραδόθηκαν τα χρήματα από τους Μαθητές του 7ου
ΕΠΑΛ Αθηνών στον Πατέρα του 5χρονου από την Αγία
Παρασκευή, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα
υγείας και νοσηλεύεται σε ειδική κλινική της Ιταλίας,
όπου και ακολουθεί ειδική νοσηλεία χημειοθεραπείας.
Τα χρήματα που μάζεψαν οι μαθητές από εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του σχολείου
τους, παραδόθηκαν στον πατέρα από τον Διευθυντή
του 7ου ΕΠΑΛ Αθηνών Χαράλαμπο Δημολιάτη.
Να σημειωθεί ότι τα χρήματα αυτά, είχαν ως πρωταρχικό σκοπό την πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής,
αλλά όταν έγινε γνωστό το θέμα της ασθενείας του
5χρονου, αμέσως οι μαθητές σε γενική συνέλευση
αποφάσισαν χωρίς δεύτερη σκέψη να βοηθήσουν την
οικογένεια.
Αξίζει να σημειωθούν οι χορηγίες ΔΩΡΕΑΝ προϊόντων
από τα Σουπερ Μάρκετ “Σκλαβενίτης”, των Σουπερ
Μάρκετ Προμηθευτικής (Κοντόπευκου Αγίας Παρασκευής), του Δήμαρχου Αγίας Παρασκευής Ιωάννη
Σταθόπουλου και του Πρόεδρου Δ.Σ Γεράσιμου Βλάχου
καθώς και του Ιδιοκτήτη της Καφετερίας «See You»
στο Νομισματοκοπείο που χωρίς την βοήθεια τους δεν
θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη
εκδήλωση.
Mε εκτίμηση
Εκ μέρους των Μαθητών του 15μέλους των Μαθητών
του 7ου ΕΠΑΛ Αθηνών
Φώτης Ν. Αλεξόπουλος
Πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής
Κιν 6942915786

Για τον Άγγελο Αποστολάτο
Με βαθύτατη λύπη πληροφορήθηκα το χαμό του
άξιου άνδρα Άγγελου Αποστολάτου, Δημάρχου επι
10 χρόνια στο Δήμο Βούλας.
Ο Άγγελος πάνω από όλα ήταν φίλος και άφησε
ανεξήτιλα τα σημάδια της δικής του πορείας στον
νεοσύστατο τότε Δήμο της Βούλας. Άσχετα αν κάποιος συμφωνούσε ή διαφωνούσε μαζί του ήταν αντικειμενικά μια ισχυρή προσωπικότητα ενός
ταλαντούχου ανθρώπου δεξιοτέχνη στις ανθρώπινες σχέσεις, άοκνου εργάτη, δημιουργικού νού, που
ό,τι οραματιζόταν σχεδόν πάντα με πείσμα, επιμονή
και μεθοδικότητα το υλοποιούσε.
Στο διάβα της ζωής του, επαγγελματική και πολιτική, δημιούργησε άπειρους φίλους και πολλούς εχθρούς, διότι μια πολύπλευρη και πολυτάραχη
προσωπικότητα σαν του Άγγελου δεν περνάει ένα
ταξίδι ζωής απαρατήρητα. Καλό ταξίδι φίλε Άγγελε.
Καλό ταξίδι ισχυρέ Δήμαρχε.
“Kύμα Ενωμένων Πολιτών”
Δημήτρης Δαβάκης
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Διαχειριστικός ο απολογισμός του Δημάρχου των 3Β
Η ανταπόκριση στο κάλεσμα του δημάρχου 3Β, Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου στον απολογισμό του έργου του στα
δυόμιση χρόνια θητείας του ήταν πράγματι εντυπωσιακή.
Η αίθουσα ξεχείλισε από κόσμο.
Αν προσπαθήσει κανείς να ερμηνεύσει το πλήθος μπορεί
να δει πως άλλοι παρευρέθηκαν γιατί είναι ενεργοί πολίτες και ήθελαν να ακούσουν, άλλοι για να τους δουν
ότι πήγαν, άλλοι γιατί είναι επαγγελματίες, άλλοι γιατί
ήταν κομματικοί κ.ά.
Πολύς ο κόσμος και γενικά καλή και η οργάνωση.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα βίντεο τραβηγμένο από
ψηλά, μια και είναι πιλότος, με τοπία μέσα από το πιλοτήριο.
Ξεκινώντας την ομιλία του ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, αναφέρθηκε στο θάνατο του πρώην δημάρχου Βούλας Αγγελου Αποστολάτου, που συνέβη το Σάββατο 4
Μαρτίου, λέγοντας: «ένας σημαντικός άνθρωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Αγγελος Αποστολάτος, ο επί
τρεις τετραετίες δήμαρχος Βούλας, έφυγε αφήνοντας
πίσω του μία σημαντική παρακαταθήκη του έργου αυτού
που μετέτρεψε την τότε Κοινότητα Βούλας, σε μια πόλη
σύγχρονη, λειτουργική, με αποτέλεσμα και ουσία».
Ακολούθησε ο απολογισμός του, ο οποίος σε γενικές
γραμμές ήταν διαχειριστικός. Αναπλάσεις πλατειών, ανακατασκευή παιδικών χαρών, αντικατάσταση φωτιστικών
και εκπόνηση μελετών.

Εντυπωσιακή η παρουσία του κόσμου.

Οι ελεύθερες παραλίες
στη διαχείριση του Δήμου

νητικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας».
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και χωριστά για κάθε δημοτική
ενότητα.

Το πιο σημαντικό έργο των δυόμισι ετών για το δήμαρχο
είναι οι συμβάσεις μέσω των οποίων θα παραχωρηθούν στο
Δήμο 3B για διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση, 500
στρέμματα παραλιακού μετώπου.
Ήδη έχει υπογράψει συμβάσεις για δύο από τις πέντε παραλίες που παραχωρούνται για είκοσι χρόνια, με μικρό μίσθωμα και με υποχρέωση συντήρησης και ανάπτυξης.
Έργο που επετεύχθη μετά από συντονισμένες προσπάθειες, πολλές συναντήσεις με την κεντρική εξουσία, από
το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι τα γραφεία της ΕΤΑΔ αλλά και
συνεργασία και άλλων δημάρχων του παραλιακού μετώπου.

Για τη Βάρη, ότι υπεγράφη και έγινε ΦΕΚ το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) το οποίο σημειωτέον έχει ξεκινήσει
επί δημαρχίας Καπετανέα και κινδυνεύει να πέσει, γιατί
έχουν προσφύγει οι κάτοικοι της περιοχής Φλέμινγκ.
Για το ρέμα του Κόρμπι, που έχει γίνει σαν το γεφύρι της
Άρτας, αφού ακόμα από την εποχή δημαρχίας του Κώστα
Μπαγλατζή οριοθετείται και φτιάχνεται. Ο δήμαρχος δήλωσε ότι «σήμερα βρίσκεται σε φάση έκδοσης ΦΕΚ οριοθέτησης και πιστεύουμε, ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα
ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου».
Ας το ελπίσουμε κι εμείς μήπως και προχωρήσει.
Αναφέρθηκε ακόμα σε άλλα έργα που βρίσκονται σε διαδικασία μελέτης, ολοκλήρωσης ή δημοπράτησης, όπως ανοιχτό
κολυμβητήριο,
ανάπλαση
πλατείας
Ηρώων
Πολυτεχνείου, οδοποιΐα κ.ά.

Διαχείριση απορριμμάτων

Στάθηκε ιδιαίτερα στην καλή σχέση Δήμου - Περιφέρειας και στον λόγο που τήρησε η Ρένα Δούρου στην
αρχή της θητείας της ότι «όποιος δήμος είναι επιμελής,
και έχει έτοιμες ώριμες μελέτες έργων, θα χρηματοδοτηθεί».
Και ο Δήμος 3Β έχει πάρει τις μεγαλύτερες και περισσότερες χρηματοδοτήσεις από τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Την ευχαρίστησε ιδιαίτερα «για τη
συνέπεια των λόγων της» καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Πέτρο Φιλίππου «γι’ αυτή την παραγωγική και διτή
σχέση».

Ο Δήμος στοιχίζεται στο Πρόγραμμα ανακύκλωσης, που
έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια, και ήδη έχει σημειώσει
επιτυχίες σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
το Παν/μιου Αιγαίου - όσον αφορά σχετικές μελέτες- και
έχει ήδη παράξει ο δήμος οργανικό λίπασμα το οποίο θα
αρχίσει να διοχετεύει σε λίγο προς τους δημότες.
Σύντομα, όπως ανακοίνσε ο δήμαρχος, θα τοποθετηθούν οι
καφέ κάδοι σε διάφορα σημεία της πόλης για τη συλλογή
υπολειμμάτων από τρόφιμα.
Ήδη εκδόθηκε -από το Δήμο- αναλυτικός κανονισμός καθαριότητας του Δήμου και σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων.
Ο Δήμος εφαρμόζει πιλοτικά πρόγραμμα «Δωρεάν υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, ως ανταμοιβή για την ανακύκλωση
των δημοτών» . Διανέμονται τα πρώτα πακέτα αποτελούμενα από ειδικές σακούλες με σήμανση.
«Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την καθημερινότητα, προμηθευόμαστε και τοποθετούμε συνέχεια νέους
κάδους σε όλη την πόλη και παράλληλα αναβαθμίζουμε τον
στόλο των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του
Δήμου».
Αναφερόμενος στην πώληση του “Αστέρα” σημείωσε: «Χαιρετίζουμε οποιαδήποτε επένδυση που φέρνει στην πόλη
μας την ανάπτυξη και δημιουργεί θέσεις εργασίας, αρκεί
αυτή να σέβεται το περιβάλλον και να μην επηρεάζει αρ-

Για τη Βούλα, αναφέρθηκε -κυρίως- σε εκπονήσεις μελετών
για έργα που θα δημοπρατηθούν: ανακατασκευές πεζοδρομίων, εργασίες στα σχολεία, ανάπλαση Κοιμητηρίου Βού-

E

ίναι γεγονός ότι τα χρόνια της κρίσης, των

Δήμων έχουν συρρικνωθεί τα έσοδά τους
και ο ρόλος τους γίνεται περισσότερο δια-

χειριστικός παρά δημιουργικός. Δύσκολα βρίσκεις
έργα πνοής πλέον στους Δήμους.
Ο απολογισμός του δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου ήταν κυρίως διαχειριστικός με πολλές εκπονήσεις μελετών, και αναγκαίων παρεμβάσεων για
να διατηρηθεί η πόλη σε ανθρώπινο επίπεδο.
Θετική είναι η εξέλιξη των συμβάσεων του παραλιακού μετώπου, εφόσον τις διαχειριστεί με
πρώτο μέλημα την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Στα θετικά του δημάρχου η παρέμβασή του στη
νήσο Υδρούσα καθώς και στο κλείσιμο του νυχτομάγαζου έναντι του Ασκληπιείου.
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Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
λας, τροποποίηση ρυμοτομικού στην
είσοδο του Ασκληπιείου Βούλας, αλλά
και στην τροποποίηση ρυμοτομικού
για την επέκταση του γηπέδου Βούλας, ανακατασκευή της εξέδρας, δημιουργία εντευκτηρίου και την
κατασκευή κλειστού προπονητηρίου
μπάσκετ.
Για τη Βουλιαγμένη το σημαντικό
έργο είναι η διευθέτηση ομβρίων υδάτων όλης της πόλης, ύψους 9 εκατ.
ευρώ που χρηματοδοτείται από την
Περιφέρεια.
Αναφέρθηκε και ευχαρίστησε δωρητές
της περιοχής, που ανέλαβαν την εκπόνηση για έργα στο Δήμο, τους οποίους
κατονόμασε:
Αθανάσιος
Μαρτίνος, 4 μελέτες, Γιώργος Προκοπίου 3 μελέτες, Στέλιος Παπαδημητρίου 1 μελέτη, Χρήστος Δαμβέργης
1 μελέτη.
Και για τις τρεις δημοτικές κοινότητες,
όπως είπε ο δήμαρχος, έχουν δαπανηθεί ή πρόκειται να δαπανηθούν τα παρακάτω κονδύλια:
Βαρη: 33.000.000€,
Βούλα: 2.800.000€ και
Βουλιαγμένη: 1.000.000€.

Για το ξενυχτάδικο
της Βούλας...
Το καλοκαίρι που πέρασε, τοποθετήθηκαν τεράστιες πινακίδες στο κέντρο
έναντι του Ασκληπιείου νοσοκομείου,
που ανακοίνωναν την έναρξη νυχτερινής διασκέδασης, εντελώς παράνομα
χωρίς καμία προβλεπόμενη άδεια.
Ο Δήμος και ο δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος
κινητοποιήθηκε
άμεσα και όπως τόνισε «Μετά από μεγάλο αγώνα, σε συνεργασία με τις
αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές,
η επιχείρηση σφραγίστηκε και δεν λειτούργησε».
Αναφέρθηκε διεξοδικά στην κοινωνική
υπηρεσία που προσφέρει ο Δήμος, σε
μικροεπεμβάσεις για καλύτερο περιβάλλον, αλλά και στην ψυχαγωγία και
στον αθλητισμό μέσω του ΟΑΠΠΑ.
Μετά την ομιλία του δημάρχου ακολούθησαν χαιρετισμοί του Αντιπεριφερειάρχη
Πέτρου
Φιλίππου,
παρευρισκομένων δημάρχων όμορων
περιοχών και βουλευτών.

Για τη νήσο Υδρούσα
Στις 6 Απριλίου, ξεκινάει στις αίθουσες των δικαστηρίων η υπόθεση της
Υδρούσσας.
Να θυμίσουμε ότι πέρυσι ξεκίνησε να
κατασκευάζει πάνω στο νησί εγκαταστάσεις με πλωτές εξέδρες, οικίσκους
και ομπρέλες η εταιρεία «Υδρούσσα
Αναπτυξιακή ΙΚΕ».
Και η εφημερίδα μας και οι σύλλογοι
αλλά και ο Δήμος αντέδρασαν με κινητοποιήσεις και δημοσιεύματα.
Ο δήμος, με ενέργειες σταμάτησε τις
εργασίες και άσκησε ποινική δίωξη
κατά του πρώην Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Λιακόπουλου,
των ιδιοκτητών της Υδρούσσας αδελφών Αλαμανή και κατά της Διευθύντριας της Κτηματικής Εταιρείας του
Δημοσίου.
Της υπόθεσης έχει επίσης επιληφθεί ο
Εισαγγελέας Διαφθοράς, ενώ ο φάκελος διαβιβάστηκε και στην Υπηρεσία
Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος προκειμένου, να διενεργηθεί έλεγχος για ενδεχόμενες
ποινικές και διοικητικές ευθύνες ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών, για
την έγκριση εγκατάστασης πλωτών
εξεδρών στο νησί.
Στις 15 Μαρτίου, εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή
της Δήμου που αφορά τη χρήσης γη
στη νησίδα.

Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης: «Η
Περιφερειάρχης κυρία Δούρου, είναι
μία νύφη που την έχουμε αγκαλιάσει
όλοι, αλλά δεν ξέρω ποιος θα την
πρωτοπαντρευτεί» .
Εδωσε όμως δείγματα γραφής, τονί-

ζοντας ότι «δεν είναι δυνατόν στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση οι πολιτικές μας
πεποιθήσεις να επηρεάζουν τη σχέση
μας και τη λειτουργία του Δήμου».
«...επειδή έχω μία πείρα τεσσάρων
εκλογικών περιόδων πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή, έχετε υπόψη σας,
γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουμε όλοι οι δήμαρχοι,
είναι, γιατί για το αυτονόητο σ’ αυτό
τον τόπο χρειάζεται μεγάλος κόπος».

Nέοι Αντιδήμαρχοι
στο Δήμο 3Β
Ανδριόπουλος, Βάσης, Κασιδόκωστας,
Παπαμιχαήλ, Χατζηστεφάνου
Με την 58/2017 απόφαση του Δημάρχου των 3Β, ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές
τους καθώς και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, για την
περίοδο από 7η Μαρτίου 2017 έως την 31η Αυγούστου
2019, όπου λήγει η θητεία της παρούσας δημοτικής
αρχής.
O Παντελής Κασιδόκωστας, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού
Έργου και Απασχόλησης, με αντιμισθία με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών :
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, γ) Ανθρώπινου Δυναμικού δ) Διοικητικής Μέριμνας
Βασίλειος Παπαμιχαήλ, Αντιδήμαρχος Οικονομικών,
Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρίς αντιμισθία με
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τις παρακάτω ενότητες:

Γ. Σωφρόνης: όλοι οι αυτοδιοικητικοί
θέλουμε και τη συναισθηματική και την
ψυχική στήριξη γιατί η σημερινή πραγματικότητα που βιώνουμε είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη.
Γ. Παπανικολάου: «Βιώνουμε μια
πολύ δύσκολη περίοδο, όχι μόνο στα
οικονομικά, αλλά λόγω αυτών λειτουργούν υποδεέστερα και οι υπηρεσίες,
φοβούνται
οι
διάφοροι
αρμόδιοι...».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου, συνεχάρη τον Δήμαρχο και το
Δημοτικό Συμβούλιο και αναφέρθηκε
στη συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Αττικής, η οποία αυτή την περίοδο χρηματοδοτεί προγράμματα και
έργα προς το δήμο συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ περίπου. Στο
μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης κάλεσε τους πολίτες να μετέχουν
ενεργά στο νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης που η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά άμεσα σε συνεργασία με τον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί και ευχές
από τους δημάρχους προς τον Γρ.
Κωνσταντέλλο καθώς και από τους
βουλευτές.
Είπαν:
Ο “πατριάρχης” της Τ.Α. δήμαρχος Π.

Σοφία Βούλτεψη: «Σήμερα εκπροσωπώ τον πρόεδρο της Ν.Δ. τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σας μεταφέρω
το χαιρετισμό του, όπως και το χαιρετισμό του συνόλου της κοινοβουλευτικής ομάδας...».
Παρευρέθηκαν οι δήμαρχοι: Γιώργος
Παπανικολάου Γλυφάδας, Γιάννης
Κωνσταντάτος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Διονύσης Χατζηδάκης Φαλήρου, Γ. Ιωακειμίδης Νίκαιας, Γιώργος
Σωφρόνης Σαρωνικού, Δημ. Λουκάς
Λαυρεωτικής και οι πρώην δήμαρχοι
Bούλας Γ. Μάντεσης, Κρωπίας Π. Παπαγιαννόπουλος, Δ. Μαναός Ψυχικού.
Από βουλευτές παρευρέθηκαν, ο Θ.
Μπούρας, η Σ. Βούλτεψη, ο Κώστας
Κατσίκης, ο Μ. Γεωργιάδης ο Δ. Καβαδέλλας και ο πρ. βουλευτής Νίκος
Καντερές.

Αννα Μπουζιάνη

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου - Εσόδων
και Περιουσίας - Προμηθειών - Ταμείου. Μεταβιβάζεται και η αρμοδιότητα υπογραφής όλων των ενταλμάτων πληρωμής.
Φιλάρετος Χατζηστεφάνου, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, με αντιμισθία
Ο Νικόλαος Βάσης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, χωρίς αντιμισθία με αρμοδιότητες:
α) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
β) Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης
γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Μελετών και Έργων β) Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών γ) Τεχνικών Συνεργείων
Ο Μιχαήλ Ανδριόπουλος, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης
Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, με αντιμισθία και
αρμοδιότητες Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος
Φιλάρετος Χατζηστεφάνου.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

Προσω-κρατικῶς
ζῆν

«ἄπιτε»!

Ανακάλυψε την Μικρή Άρκτο, σημαντικό αστερισμό του
Βορείου ημισφαιρίου, του οποίου ο τελευταίος αστέρας,
ο Πολικός χρησιμεύει για τον εντοπισμό του Βορρά.
Ο Καλλίμαχος αναφέρει στους “Ιάμβους” του: «Καί τῆς
Ἁµάξης* ἐλέγετο σταθµήσασθαι τούς ἀστερίσκους, ιἧ πλέουσι Φοίνικες».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος π.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, 23)

ΤΟ ΥΔΩΡ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
«Το µένοι πλῆθος καί τό εἶδος τῆς τοιαύτης
ἀρχῆς οὐ τό αὐτό πάντες λέγουσιν· ἀλλά
Θαλῆς µέν ὁ τῆς τοιαύτης ἀρχηγός φιλοσοφίας
ὕδωρ εἶναί φησιν· (διό καί την γῆν ἐφ᾽ὕδατος
ἀπεφαίνετο εἶναι), λαβών ἴσως τήν ὑπόληψιν
ταύτην ἐκ τοῦ πάντων ὁρᾶν τήν τροφήν ὑγράν
οὖσαν καί αὐτό τό θερµόν ἐκ τούτου γιγνόµενον
καί τούτῳ ζῶν (τό δ᾽ἐξ οὗ γίγνεται, τοῦτ᾽ἐστίν
ἀρχή πάντων). Διά τε δή τοῦτο τήν ὑπόληψιν
λαβών ταύτην, καί διά τό πάντων τά σπέρµατα
τήν φύσιν ὑγράν ἔχειν, τό δ᾽ὕδωρ ἀρχήν τῆς
φύσεως εἶναι τοῖς ὑγροῖς».
(Aριστοτέλης, 384-322, “Μετά τα Φυσικά”, 983b, 22-32)

[= όσον όμως αφορά τον αριθμό και το είδος αυτών των
υλικών αρχών δεν είναι όλοι σύμφωνοι· ο Θαλής ο ηγέτης της εν λόγω φιλοσοφικής κατεύθυνσης υποστηρίζει
ότι πρώτη αρχή είναι το ύδωρ (γι’ αυτό και αποφαίνεται
πως η γη κείται επί του ύδατος), σχηματίσας πιθανώς τη
γνώμη αυτή από το ότι είδε υγρή την τροφή όλων και
από το ότι και το ίδιο το θερμό γεννιέται από το υγρό
και ζει απ’ αυτό (αλλά αρχή όλων είναι φυσικά αυτό από
το οποίο γεννιούνται τα πάντα). Απ’ αυτά λοιπόν έχει
σχηματίσει τη γνώμη του και από το ότι τα σπέρματα
είναι εκ φύσεως υγρά και αρχή της φύσεως των υγρών
είναι το ύδωρ].

ΘΑΛΗΣ, ΕΞΑΜΥΟΥ
ΜΙΛΗΣΙΟΣ
640/624 - 546

«τίς εὐδαίμων, ὁ τό μέν
σῶμα ὑγιής, τήν δέ ψυχήν
εὔπορος, τήν δέ φύσιν
εὐπαίδευτος»

ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ - ΑΙΤΙΑ - ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ:
TO ΥΔΩΡ
ΘΑΛΗΣ = ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ

Θ.άλασσα (ύδωρ)
Α.στρονομία
Λ.ογική
Η.θική - Ηλιοστάσια - Ηλεκτρισμός
Σ.οφία

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
παράγεται από το ρήμα θάλλω μέλλ. θαλλήσω = ανθώ, ακμάζω, είμαι φορτωμένος από φύλλα, ανθούς και καρπούς.
το θάλος = ο θαλλός = βλαστός, κλωνάρι.
ΘΑΛΗΣ = ο Ανθηρός, Ακμαίος, Σφριγηλός, Θαλερός. Το
βλαστάρι, το γέννημα θρέμμα της Ιωνικής Φιλοσοφίας.

Ἐξ Ἑνισµοῦ*
Μονισµοῦ
ἄρχεσθαι &
Δυϊσµοῦ*,
Πλουραλισµοῦ*
παύεσθαι
«Τόνδε Θαλῆν Μίλητος Ἰάς θρέψασ᾽ἀνέδειξεν
ἀστρολόγον πάντων πρεσβύτατον σοφίῃ»

(= διαδιδόταν πως μέτρησε / υπολόγισε την πορεία των
μικρών αστέρων της Άμαξας* την οποίαν οι Φοίνικες την
έχουν ως οδηγό τους στη θάλασσα).
ΣΧΟΛΙΟ: Φανταστείτε πόσο βοήθησε τους “μεγάλους”
θαλασσοπόρους Φοίνικες ο Θαλής με αυτήν του την
εφεύρεση για να προσανατολίζονται όταν ταξίδευαν και
να φτάνουν στον προορισμό τους χωρίς να χάνονται.
Ο Θαλής συνέγραψε δύο πραγματείες “Περί Τροπής”
(Ηλιοστάσιο) και “Περί Ισημερίας”.
«δοκεῖ δέ κατά τινας πρῶτος ἀστρολογῆσαι καί
ἡλιακάς ἐκλείψεις καί τροπάς προειπεῖν».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος π.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, 23)

(= Φαίνεται πως είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε με την
αστρονομία, ο πρώτος που προανήγγειλε εκλείψεις
ηλίου και καθόρισε τα ηλιοστάσια).
Οι εκλείψεις του ηλίου παρουσιάζονται σε περιόδους
223 σεληνιακών κύκλων.

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος π.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, 34, 10-11)

(= αυτόν εδώ τον Θαλή τον ανέδειξε η Ιωνική Μίλητος,
αφού τον ανέθρεψε, ως τον αρχαιότερο αστρονόμο απ’
όλους στη σοφία).

«τί δῆτ᾽ ἐκεῖνον τόν Θαλῆν θαυµάζοµεν;»
(Αριστοφάνης, 445-386, “Νεφέλες”, 180 στιχ.)

(= γιατί λοιπόν θαυμάζουμε τον γνωστό Θαλή;)
ΣΧΟΛΙΟ: Ο Θαλής έχαιρε θαυμασμού και εκτιμήσεως απ’
όλους για τη σοφία του.

«Δικαίαρχος δέ τέσσαρας ὡµολογηµένους ἡµῖν
παραδίδωσι, Θαλῆν, Βίαντα, Πιττακόν, Σόλωνα».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος π.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, 41)

(= Ο Δικαίαρχος μάς αναφέρει τέσσερις σοφούς που
είναι αναγνωρισμένοι απ’ όλους· τον Θαλή, τον Βίαντα,
τον Πιττακό και τον Σόλωνα).

Πρώτος αυτός καθόρισε τη διαδρομή του ήλιου και της
σελήνης παρατηρώντας πως η φαινομένη διάμετρος του
ηλίου και της σελήνης συγκριτικά με τη φαινομένη τροχιά τους είναι το εν επτακοσιοστό εικοστό μέρος
(1/720).
Πρώτος ονόμασε την τελευταία ημέρα του μήνα τριακοστή, ακόμη υπολόγισε τη διάρκεια του έτους σε 365 ημέρες κατανέμοντάς τες σε 30 το μήνα, και το χώρισε σε
εποχές.
Η πιο λαμπρή ανακάλυψη / έμπνευση του Μεγάλου
σοφού Θαλή: «Θαλῆς γεώδη µέν ἔµπυρα δέ τα
ἄστρα».
(Πλούταρχος, 50-120, “Περί αρεσκόντων τοις φιλοσόφοις”, 888d,5)

«Θαλῆς γεώδη τήν σελήνην ἀπεφήνατο».
(Αέτιος ο Αντιοχεύς, Δοξογράφος, 1ος ή 2ος μ.Χ., “Ξυναγωγή
περί αρεσκόντων”, σελ. 356, 14)

«Θαλῆς γεώδη τόν ἥλιον».
(Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ., “Ανθολόγιο”, βιβλίο Α’, 25, 3b, 2)

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ
«Ἕλληνες δέ οὔτε παρ’ Αἰθιόπων οὔτε παρ᾽Αἰγυπτίων ἀστρολογίης πέρι οὐδέν ἤκουσαν, ἀλλά
σφίσιν Ὀρφεύς ὁ Οἰάγρου καί Καλλιόπης
πρῶτος τάδε ἀπηγήσατο, οὐ µάλα ἐµφανέως,
οὐδέ ἐς φάος τόν λόγον προήνεγκεν, ἀλλ᾽ἐς
γοητείαν καί ἱερολογίην, οἵη διανοίη ἐκείνου».
(Λουκιανός ο Σαμοσατεύς, 125-180, “Περί της Αστρολογίης, 10)

(= Οι Έλληνες ούτε από τους Αιθίοπες ούτε από τους
Αιγυπτίους διδάχτηκαν κάτι για την αστρονομία, μα πρώτος ο Ορφέας ο γιος του Οιάγρου και της Καλλιόπης
τούς την δίδαξε, όχι βέβαια ολοφάνερα, μήτε και διαφώτισε πολύ την ανακάλυψή του, μα συγκάλυψε τη διδασκαλία του με θαύματα/γοητείες και θεολογικά μυστήρια
/ ιερά πράγματα, για να υποστηρίξει τους σκοπούς του).
Ιδρυτής της Αρχαίας Ελληνικής Αστρονομίας θεωρείται
ο Θαλής ο Μιλήσιος, γνωστός επίσης ως ιδρυτής της
Ιωνικής Σχολής της Μιλήτου.
Στα επιτεύγματά του περιλαμβάνονται η πρόβλεψη της
έκλειψης του ηλίου την 28η Μαΐου του 585, κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να
σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ Λυδών και Μήδων.

Ο Θαλής θεωρούσε πως οι διάφοροι κόσμοι και οι αστέρες του σύμπαντος σύγκεινται από τα ίδια στοιχεία,
όπως και η γη.
Αυτό επικυρώθηκε μόλις τον 19ο αιώνα από τη μεγάλη
φασματοσκοπική ανακάλυψη του Γκούσταβ Ρόμπερτ
Κίρχοφ (1824-1887), Γερμανού φυσικού. Το 1854 μαζί με
τον Ρόμπερτ Μπούνσεν επινόησαν τη φασματική ανάλυση και μελέτησαν τη σύνθεση του Ήλιου.
Επίσης ήταν ο πρώτος που ερμήνευσε τις μαύρες κηλίδες που εμφανίζονται στο φάσμα του.

―――――
* Ενισμός = θεωρία αποδεχόμενη μία μόνο αρχή ή ύλη στη βαθύτερη ουσία των όντων, ότι δηλαδή τα πάντα στον κόσμο αποτελούν
ενότητα κατά την προέλευση, τη σύσταση και την ύπαρξή τους. Ή
ότι η ουσία αυτή συνίσταται από ένα βασικό συστατικό.
* Δυϊσμός = Θεωρία κατά την οποία η πραγματικότητα - κοσμολογική, κοινωνική, θρησκευτική - καθορίζεται από δύο θεμελιακές και
αντίμαχες μεταξύ τους ουσίες, δυνάμεις.
* Πλουραλισμός = θεωρία που αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τον
κόσμο με αναγωγή σε πολλαπλές και ανεξάρτητες οντότητες και
αρχές. Θεωρία αποδεχόμενη όχι μία αλλά πολλές βασικές αρχές,
ουσίες ή νόμους της πραγματικότητας.
* Άμαξα = σύνολο αστέρων που φαίνεται στον ουρανό να σχηματίζει άμαξα.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας
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“To άλλο μισό του ουρανού”
Την Ημέρα της Γυναίκας τίμησε ο Σύλλογος “Μεγάλη Ελλάδα” (Magna Graecia), στις 8 Μαρτίου στην αίθουσα Ιωνία
στη Βούλα.
Η εκδήλωση είχε πλούσιο πρόγραμμα με ομιλίες, απαγγελίες ποιημάτων για τη γυναίκα, θεατρικό δρώμενο εποχής
και μουσική συναυλία του κέντρου ελληνικής μουσικής κληρονομίας “ΛύρΑυλος”.

Την εκδήλωση συντόνιζε η ομότιμος καθηγήτρια του
Παν/μιου Αθηνών Βούλα Λαμπροπούλου, η οποία ήταν και

ομιλήτρια συγχρόνως.
O πρόεδρος του Συλλόγου Δημοσθένης Δόγκας έκανε το
άνοιγμα της εκδήλωσης με έναν χαιρετισμό και μια σύντομη ομιλία για το ρόλο της γυναίκας καθώς και απαγγελία
δικού του ποιήματος.
Ακολούθησε ομιλία του Παν. Αθανασόπουλου με θέμα: «Η
νοητική και συναισθηματική ευεξία της γυναίκας».
Στη συνέχεια μίλησε η Σωσώ Χονδρογιάννη φιλόλογος με
θέμα: “Η πρωτοπόρος φεμινίστρια Καλλιρόη Παρρέν”, μια
μεγάλη αγωνίστρια για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών και
το δικαίωμα ψήφου.
Η Βούλα Λαμπροπούλου εκφώνησε ομιλία καυτηριάζοντας
την εξέλιξη της γυναίκας σε αντικείμενο χτίζοντας γύρω
της μία βιομηχανία καταναλωτισμού, τεράστια. Έφτιαξαν
ένα είδος προορισμένο για κατανάλωση. Γυναίκες διαλεγμένες μόνο για την ομορφιά τους, αισθησιακές καλονές.
«Η κοινωνία μας θα μπορούσε να ήταν καλύτερη αν είχε
μια πλατιά και πιο πολύμορφη αντίληψη του τι σημαίνει επίτευξη και επιτυχία. Και αν ο καθένας μας αγαπούσε τους
άλλους αντί να σκέφτεται πως θα αναγκάσει τους άλλους
να τον αγαπήσουν», τόνισε η Β. Λαμπροπούλου.
«Ο αγώνας συνεχίζεται για να αποκτήσει η γυναίκα την

ολοκληρωμένη εκείνη προσωπικότητα που θα την κάνει ευτυχισμένη και ανεξάρτητη, που θα αποκτήσει τη δική της
αξία», κατέληξε η Βούλα Λαμπροπούλου.

Προβληθείτε στις
σελίδες μας
με μία συνδρομή
της εφημερίδας!
Πληροφορίες 6937153052
press@ebdomi.com
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Η Ελλάδα στην 4η θέση
στο δείκτη εξαθλίωση
παγκοσμίως;

πρακτορείο Bloomberg; Και ποιος ο σκοτεινός σκοπός πίσω
από αυτά; Δημιουργούν συνειδήσεις και νέα δεδομένα!
Έτσι κι λαός της χώρας «στόχου» αφού του αφαίρεσαν
πρώτη την εθνική κυριαρχία (νομοθετική εξουσία) και τον
καθυποτάξανε με χρέος, τον ετοιμάζουν σταδιακά να δεχτεί
το βασικό μισθό στα 190 ευρώ και τη σύνταξη στα 150
ευρώ. Και … αλυσίδες χειροπόδαρα!

Το Bloomberg, η Bilderberg
και οι ισχυροί
της παγκοσμιοποίησης

Επί του πρακτέου, δεν διαφωνεί κανείς, ότι την χώρα μας
την εξαθλίωσαν, την βεβήλωσαν, την πρόδωσαν, την ατίμασαν, την κατάκλεψαν... τα απατηλά και κάλπικα μνημόνια
μέσω των δήθεν «αλληλέγγυων» εταίρων μας στην Ε.Ε. και
σε «αγαστή» συνεργασία με ντόπιους δοσίλογους. Αλλά …
μη τρελαθούμε κιόλας!
Δεν γίναμε δα και Σομαλία! Τουλάχιστον όχι ακόμη. Ούτε
Αφγανιστάν, ούτε Αιθιοπία, ούτε Εκουαδόρ, ούτε Νιγηρία,
κλπ. Κι αυτές οι χώρες δεν εμφανίζονται καν στη λίστα του
Bloomberg, ο δείκτης της οποίας, διαμορφώνεται ανάλογα με τον πληθωρισμό και
την ανεργία. Σε αυτές τις χώρες ο πληθωρισμός και ανεργία είναι σε τόσο τεράστια
νούμερα που είναι σχεδόν αδύνατος ο υπολογισμός τους.
Εκεί κρύβεται και το μυστικό της πρόσφατης έκθεσης Bloomberg.
Διότι αν πάμε στα «ψιλά» γράμματα της
έκθεσης (βλέπε πίνακα) θα διαπιστώσουμε
στο κάτω μέρος, τη σημείωση που αναφέρει: «Χώρες δίχως επίσημα δεδομένα πληθωρισμού & ανεργίας για το 2016 δεν έχουν
συμπεριληφθεί στην παγκόσμια κατάταξη».
Και επειδή οι πραγματικά εξαθλιωμένες
χώρες όντως δεν παρουσιάζουν όπως προαναφέραμε τέτοια στοιχεία, το πρακτορείο
δράττεται της ευκαιρίας και παρουσιάζει
μια εντελώς αλλοιωμένη εικόνα κατά το
δοκούν … Bloomberg.
Είναι όμως φοβερό να στοχοποιούνται
χώρες όπως η Ισπανία, η Κροατία και η
Ιταλία, η … Ελλάδα, οι οποίες δεν έχουν
καμία σχέση με την Σομαλία ή την Αιθιοπία;;

του Βασίλη Κασιμάτη

Ο ιδιωτικός οργανισμός Bloomeberg γνωστός για την ανθελληνική του δράση «χτύπησε» και πάλι.
Την τέταρτη θέση σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg,
διατηρεί η χώρα μας στον παγκόσμιο πίνακα κατάταξης του
Δείκτη Εξαθλίωσης, που διαμορφώνεται βάσει του πληθωρισμού και των προοπτικών της ανεργίας.
Και τι στ’ανάθεμα είναι επιτέλους αυτός ο οργανισμός που
διασπείρει συνεχώς «fake news» (ψευδείς ειδήσεις), μας λοιδορεί ακατάπαυστα και εντούτοις παραμένει στο απυρόβλητο;
Μια ιδιωτική εταιρεία χρηματοοικονομικού λογισμικού, η
οποία εξαπλώθηκε στα media. Αυτό είναι όλο κι όλο. Και
αναρωτιέται κανείς, με ποιανής χώρας το συνταγματικό δικαίωμα, με ποιανού πλάτες βρ’αδερφέ, ξεστομίζουν κάποια
ιδιωτικά «μαγαζιά» τέτοιες μπαρούφες; Και γιατί πρέπει
εμείς οι υπόλοιποι να τους παίρνουμε στα σοβαρά;
Σοκαριστικό όμως είναι και το γεγονός ότι συλλήβδην τα
Εθνικά τηλεοπτικά μέσα παρουσίασαν προ ημερών την είδηση… ασχολίαστη!!! Για να τη φάει κι αυτή «αμάσητη» ο
Έλληνας καθημαγμένος τηλεθεατής; Τέτοια υποταγή στο

Συνήγορος
του Πολίτη:
Η οικονομική κρίση
εξελίσσεται σε βαθιά
ανθρωπιστική κρίση

οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, βρέθηκαν για άλλη μια
χρονιά στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.
Ο Συνήγορος κάνει ειδική αναφορά στο ζήτημα της
διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών
ροών, το οποίο χαρακτηρίζει ως «ανθρωπιστική κρίση
εν μέσω μιας ανθρωπιστικής κρίσης».

Διακριτά βαθιά χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης
έχει λάβει η οικονομική και δημοσιονομική δυσπραγία, μετά από οκτώ και πλέον συναπτά έτη ύφεσης,
συρρίκνωσης των εισοδημάτων, αλλά και των δικαιωμάτων, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας
Ποττάκης, στην έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για
το έτος 2016.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα
Στην έκθεσή του, την οποία παρέδωσε στον πρόεδρο
της Βουλής, ο Συνήγορος διαπιστώνει ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και αλληλεγγύης, οι προνοιακές δομές και πολιτικές, οι φορολογικές αρχές,

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, παρότι το
2016 δεν υπήρξε μια δραματική έκρηξη, όπως το
2015, με την μεγάλη αύξηση των ροών μεταναστών

Η αλήθεια πίσω από τις χρυσές ταμπέλες.
Αν κοιτάξουμε πίσω από τη «λαμπερή ούγια» θα διαπιστώσουμε ότι το πρακτορείο Bloomberg ανήκει στον Αμερικανό
Michael Bloomberg, ο οποίος αξίζει 47 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι από αυτούς που κινούν τα νήματα της παγκοσμιοποίησης, μαζί με τους υπόλοιπους Αμερικανούς όπως
ο Rockefeller, ο Rothschild, ο Soros, μέλη όλοι τους της πασίγνωστης πλέον … «μυστικής» Λέσχης Bilderberg. Κι
αυτό τα λέει όλα.
Κι αν τέλος ψάξουμε να βρούμε τι πρεσβεύει η Bilderberg
θα ανακαλύψουμε αυτό που παραδέχτηκε δημοσίως ο
υπουργός Πάνος Καμμένος μεταβαίνοντας πέρσι (Μάρτιος
2016) στις Η.Π.Α προσκεκλημένος του AIPAC (Αμερικανοϊσραηλινή Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων), όταν έκανε
τη δήλωση: «είναι το μεγαλύτερο κέντρο αποφάσεων του κόσμου, το Ισραηλιτικό Κέντρο των ΗΠΑ».

και προσφύγων στη χώρα, υπήρξε το πολύ δύσκολο
ζήτημα διαχείρισης όλων των συναφών θεμάτων που
ανέκυψαν και για το προσφυγικό και μεταναστευτικό,
αλλά και για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν
τους πολίτες, όπως το ασφαλιστικό, οι προνοιακές
υποδομές, το φορολογικό, η συρρίκνωση του πραγματικού εισοδήματος, καθώς και ζητήματα που παγίως απασχολούν το Συνήγορο και εντοπίζονται
κυρίως στο χώρο των μεταφορών, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκηση, στο χώρο των υπηρεσιών δόμησης κ.οκ.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τα προβλήματα των
πολιτών εντοπίζονται στην κοινωνική ασφάλιση, τη
χωροθέτηση και τη φορολογία. Μεγάλο ποσοστό
(29,11%) των προβλημάτων κακοδιοίκησης εξακολουθεί να εντοπίζεται στα ασφαλιστικά ταμεία και σε
ΝΠΙΔ που εποπτεύει το υπουργείο Εργασίας, ενώ
ακολουθεί η αυτοδιοίκηση (δήμοι και περιφέρειες) με
21,75%.
Το 11,88% των προβλημάτων αφορούσε το υπουργείο Εσωτερικών (όπου συμπεριλαμβάνονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και η Αστυνομία), 11,80% το
υπουργείο Οικονομικών και 7,80% το υπουργείο Παιδείας.
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Πρόγραμμα μείωσης πλαστικής
σακούλας στα 3Β
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εγκαινιάζει συνεργασία με το ευρωπαϊκό έργο «LIFE DEBAG: Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη
μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον
(LIFE14 GIE/GR/001127)» που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και αποσκοπεί στη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η συνεργασία επισφραγίστηκε με ένα ...Μνημόνιο.
Στόχος της συνεργασίας είναι υλοποίηση μιας σειράς στοχευμένων και αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων στο Δήμο
και η ευρεία ενημέρωση των δημοτών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πλαστικής σακούλας στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της
μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με τη χρήση εργαλείων
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFE DEBAG.
Σε αυτό το πλαίσιο την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στις
18:00, στην αίθουσα «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,
Βούλα) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με
το περιβαλλοντικό πρόβλημα των σακουλών και άλλων
πλαστικών απορριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον, των
καλών πρακτικών που μπορούν να εφαρμοστούν για την
επίλυσή του αλλά και των δράσεων που θα υλοποιηθούν
στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου και του LIFE
DEBAG.

ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Πόσες φορές έχουμε ακούσει κάποιους να αναφέρονται
στα ΑμΕΑ και στους ανάπηρους συνανθρώπους μας ως
«άτομα με ειδικές ικανότητες», ή «άτομα με ιδιαίτερα προτερήματα»; Είναι άραγε αυτοί οι προσδιοριστικοί χαρακτηρισμοί, ακριβείς, ορθοί, πραγματικοί, ειλικρινείς,
καλοπροαίρετοι; Για ποιο λόγο ευδοκιμούν και ποιο σκοπό
και ανάγκη εξυπηρετούν;
Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως, έχουν ιδιαιτερότητες,
ατομικά χαρακτηριστικά και κάποιοι ειδικές, εξαιρετικές
ίσως ικανότητες και ιδιαίτερα προτερήματα. Αυτό όμως
που διαφοροποιεί τον Ειδικό ή αναπηρικό πληθυσμό ,
έναντι του Τυπικού δεν είναι οι ιδιαίτερες ικανότητες
και προτερήματα, αλλά αυτή καθεαυτή η αναπηρία. Η
αναπηρία, για όσους ζουν μαζί της ή δίπλα της, είναι
μία σκληρή και πολλές φορές αδιάλλακτη πραγματικότητα. Εμφανίζεται με χιλιάδες μορφές, δημιουργώντας
σωρεία άμεσων και παρελκόμενων επιπλοκών. Επιδρά
αρνητικά και συχνά «καίει» ζωές και όνειρα. Δεν είναι
επιδεκτική ανέξοδων λεκτικών εξωραϊσμών και ούτε
πρέπει να χρησιμοποιείται (αναγορευόμενη σε ειδικό
προτέρημα) ως επίδειξη ευμένειας, για να γίνουμε αρεστοί ή για δημόσιες σχέσεις. Θυμάμαι προ ετών, την έντονη διαμαρτυρία ενός γονιού ΑμΕΑ, όταν (σε δημόσια
συγκέντρωση Ειδικής Αγωγής) ο προσκεκλημένος πολιτικός, τα προσφώνησε, «άτομα με ειδικές ικανότητες». Τότε
ο πατέρας του Φώτη, αφού πήρε το λόγο και απευθυνόμενος προς το βουλευτή, είπε: - Σας παρακαλώ να μη μας ειρωνεύεστε. Το δικό σας παιδί, ίσως, έχει «ειδικές
ικανότητες». Το δικό μου, δυστυχώς, έχει αυτισμό και
οζώδη σκλήρυνση. Από εσάς ζητούμε λύσεις, διεξόδους και
όχι πολιτικάντικες κολακείες!
Η ρεαλιστική λοιπόν αποδοχή του κάθε προβλήματος και

Συγχωνεύονται τα Αστυνομικά Τμήματα των 3Β
Για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της πόλης
δεσμεύτηκε στον Δήμαρχο ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ
O Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έκανε σειρά επαφών με την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ειδικά με τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη
Αναγνωστάκη και στη συνέχεια με τον αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα, όπου συζητήθηκαν τα σοβαρά θέματα αστυνόμευσης που απασχολούν την
πόλη με κυρίαρχα την επικείμενη συγχώνευση των τριών αστυνομικών τμημάτων και τη δημιουργία ενός, καθώς και την αντιμετώπιση των καταυλισμών Ρομά στις παραλίες, πρόβλημα που
εντείνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Για τη συγχώνευση των αστυνομικών τμημάτων, ο αρχηγός της
ΕΛ.ΑΣ. διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο ότι η κίνηση αυτή θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και των τριών δημοτικών ενοτήτων, αφού σήμερα στα τρία τμήματα, απαιτούνται
περίπου 45 άτομα να καλύψουν διοικητικές θέσεις, αλλά και θέσεις φύλαξης των κτιρίων, τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν
σε περιπολίες και καθήκοντα αστυνόμευσης. Όταν ολοκληρωθεί
η συγχώνευση, ο αριθμός αυτός θα μειωθεί περίπου στα 15
άτομα και θα επιτρέψει σε σημαντικό αριθμό αστυνομικών να
ασχοληθούν με τα καθήκοντα τους εκτός γραφείου.
Ο Δήμαρχος ζήτησε από τον Αρχηγό να δεσμευτεί, ότι θα αυξηθεί κατά το δυνατόν η συνολική δύναμη της αστυνομίας στην
πόλη μετά τη συγχώνευση και ότι όσοι αστυνομικοί ανήκουν
στην οργανική δύναμη του νέου τμήματος, θα ασχολούνται αποκλειστικά με την αστυνόμευση της πόλης και δεν θα είναι πλασματική δύναμη όπως συμβαίνει σήμερα με τις πολλές

δη προβλημάτων υγείας, αποτελεί το πρώτο, απαραίτητο
και αναγκαίο βήμα, για την ορθή και αποτελεσματική επίλυση ή διαχείρισή του. Το τελευταίο που χρειάζονται οι
ανάπηροι συνάνθρωποί μας και η ίδια η αναπηρία είναι λεκτικό μακιγιάζ ή μασκάρεμα. Αυτό που έχουν ανάγκη, που
δικαιούνται και τους οφείλουμε, είναι, θεραπευτικά δικαιώματα, προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης και μετακίνησης και κοινωνική αποδοχή. Δυστυχώς και για τις τρεις
αυτές, ευρείες κατηγορίες δικαιωμάτων, έχουμε πολύ
δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Γίνονται βήματα, προς τη
σωστή κατεύθυνση μεν, αλλά σε τέτοιο ρυθμό, ώστε προσομοιάζουμε ακόμα με αναπτυσσόμενη χώρα. Και αν, για
τα δικαιώματα θεραπείας, την επιδοματική, ασφαλιστική και

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΟΣΜΟ
Αλέξανδρος Καλοχριστιανάκης
Μουσικός - καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής

ταμειακή ασφυξία, ευθύνεται η οικονομική κρίση και η πολιτική της διαχείριση, για όλα τα υπόλοιπα η ευθύνη είναι
κοινωνική. Δηλαδή ΑΤΟΜΙΚΗ, αφού κάθε κοινωνικό φαινόμενο αποτελεί το άθροισμα ατομικών συμπεριφορών. Ατομικές συμπεριφορές οι οποίες, νομιμοποιούνται,
γενικεύονται και αναπαράγονται, καλυπτόμενες και ατιμώρητες πίσω από το άλλοθι και τη δειλή ασφάλεια του
όχλου, της αδιαφορίας, της πλειοψηφίας. Μία βρώμικη
πόλη ή παραλία, είναι βρώμικη, επειδή ο καθένας τη λερώνει και ο καθένας τη λερώνει επειδή το κάνουν όλοι! Τε-

αποσπάσεις σε άλλες υπηρεσίες και τη φύλαξη υψηλών προσώπων στην περιοχή και όχι μόνο. Ο Αρχηγός δεσμεύτηκε ότι στο
νέο αστυνομικό τμήμα του Δήμου 3Β θα απασχολούνται περίπου 120 άτομα αποκλειστικά για την αστυνόμευση της πόλης.
Σε ότι αφορά τους καταυλισμούς των Ρομά στις παραλίες, και

ειδικότερα στην παραλία της Βάρκιζας, ο αρχηγός διαβεβαίωσε
τον Δήμαρχο ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες της Ελληνικής
Αστυνομίας για την απομάκρυνση τους.
Ο δήμαρχος, εξέφρασε την πεποίθηση του, ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν απ’ αυτήν θα βελτιώσουν σημαντικά το
επίπεδο αστυνόμευσης στην πόλη.
σ.σ. Οι υποσχέσεις έχουν αποδειχθεί, πολλές φορές, φρούδες.
Μία τόσο μεγάλη έκταση και με τη “φτώχεια” που επικρατεί
στην ΕΛ.ΑΣ. είναι αβέβαιη η αστυνόμευση στην πόλη. Γι’ αυτό,
προφανώς, ο Δήμαρχος Σαρωνικού επιιμένει.

λικά όμως, ο κάθε ένας, ενοχλείται και ζημιώνεται από τη
βρωμιά που ο ίδιος έσπειρε.
Μία τέτοια βρώμικη συμπεριφορά, είναι ο αποκλεισμός,
όχι μόνο των αναπηρικών διαβάσεων, ή θέσεων στάθμευσης. Ο ηθικός αποκλεισμός, το λοξό βλέμμα, το σιωπηρό
υπονοούμενο, η λύπηση, η ηχηρή υποκρυπτόμενη σκέψη, η
αποστροφή, η απομόνωση, λες και η αναπηρία είναι λοιμώδες νόσημα! Αναφέρομαι για παράδειγμα, στο ιδιαίτερα
συχνό φαινόμενο, οι γονείς τυπικών παιδιών, αλλά και πολλοί εκπαιδευτικοί δυστυχώς, να δυσκολεύουν ή και να αρνούνται ακόμα, την ένταξη και ενσωμάτωση ΑμΕΑ, στα
τυπικά τμήματα με «παράλληλη στήριξη» (δηλαδή το ΑμΕΑ
να συνοδεύεται και να υποβοηθείται στην τάξη από Ειδικό
Παιδαγωγό), ακόμα και για περιπτώσεις ελαφριάς νοητικής καθυστέρησης.
Έτσι, όσοι ζουν και διαχειρίζονται αυτή την αγριάδα,
κλείνουν σιγά σιγά πόρτες και παράθυρά και η πόλη δίνει
την εντύπωση ότι έχει πολύ λιγότερους ανάπηρους, από
όσους πραγματικά έχει. Ψεύτικη εικόνα. Σαν την υπέροχη και πεντακάθαρη Αθήνα του 2004, χωρίς αδέσποτα
ζώα και άστεγους. Σκέτη ομορφιά! Ο εξωγήινος παρατηρητής, θα συμπέραινε ότι στην Ελλάδα, η αναπηρία, με
κάποιο τρόπο μαγικό, θεραπεύεται μετά τα πενήντα ή
εξήντα έτη! Τόσα πιτσιρίκια, μΕΑ, σε κέντρα εκπαίδευσης,
σε Ειδικά σχολεία, θεραπευτήρια, αθλητικούς χώρους και
διοργανώσεις, ή δε μεγαλώνουν και δεν εξηνταρίζουν ή
θεραπεύονται, ή κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει…
Η αλήθεια λοιπόν είναι, ότι ο εμφανιζόμενος Ειδικός
πληθυσμός (όλων των ηλικιών), είναι στην πραγματικότητα,
κατά πολύ μικρότερος του πραγματικού. Και για αυτό, είμαστε πρωτίστως εμείς υπεύθυνοι, που αφήσαμε το σπίτι
να κρυώσει και να δείχνει, ξένο και αφιλόξενο. Φίλες και
φίλοι μην έχετε καμία αμφιβολία. Πολλοί από τους ανάπηρους συνανθρώπους μας κρύβονται. Ντροπή μας.
Το επόμενο άρθρο θα ασχοληθεί με τα «κρυμμένα παιδιά», μικρά και μεγάλα, με την ανάληψη της αναπηρικής ευθύνης και το ενοχικό σύμπλεγμα.
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Σημαντικές θέσεις της Γυναίκας
στη μυθολογία, στην ιστορία, στην τέχνη
«Οι θηλυκές αξίες είναι η πηγή της ευτυχίας.
Γνώριζε το αρσενικό, μείνε στο δρόμο του θηλυκού»
(Λάο Τσε)
Η Ελευθερία είναι η πιο πολυτραγουδισμένη γυναικεία
μορφή προσωποποιημένη στον Εθνικό μας Ύμνο, και η σημαντικότερη Αξία υπέρ της οποίας όποιος αγώνας δικαιώνεται.
Η Ειρήνη είναι η «θηλυκή» αξία σε αντιπαράθεση με το
«αρσενικό» ο Πόλεμος. Κατά το απόφθεγμα του Λάο Τσε
μερικά παραδείγματα τεκμηριώνουν τη δύναμη που αποκτά
μια «θηλυκή» αξία ως πηγή ευτυχίας στη ζωή, όταν γνωρίσεις το «αρσενικό» ως έννοια γνωρισμάτων αντίθετης
αξίας. «Δεν γνώριζε το μέγεθος της αγάπης μέχρι την ώρα
του χωρισμού». Η αγάπη και ο χωρισμός είναι συναισθήματα που όταν γνωρίσεις το «αρσενικό» αντιλαμβάνεσαι
και συναισθάνεσαι βαθιά τη μεγάλη αξία του «θηλυκού»,
ώστε να μείνεις στο δρόμο της αγάπης και να προστατέψεις τη μεγάλη αξία της, γιατί ο χωρισμός της από την
ψυχή σου και η έλλειψή της από τη συμπεριφορά των
άλλων είναι επώδυνη, φέρνει τη θλίψη και τη δυστυχία.
Όμοια και τα δεινά του πολέμου όταν τα γνωρίσεις απογειώνουν τα καλά της ειρήνης ως πηγή ευτυχίας. Όπως επίσης και με την έννοια της εσωτερικής ελευθερίας όπου
ενδυναμώνεται η δημιουργικότητα και η εποικοδομητική
ευεξία σε αντιπαράθεση με τα δεινά που προσάπτονται στη
ζωή από το άγχος και όποια αρνητική διάθεση που δημιουργούν προσκόμματα και λάθη στη ζωή.
Έχει αναφερθεί για το γυναικείο μυαλό ότι γεννά ιδέες,
δίνει έξυπνες λύσεις και αυτό λόγω της ανεπτυγμένης θηλυκής ευαισθησίας ως μέριμνα για τους άλλους, την ηθική
αρχή του αλτρουισμού. Ο Α. Σοπενχάουερ, στο «Περί γυναικών», αναγνωρίζει ότι σε σχέση με τους άνδρες οι γυναίκες «είναι ικανές να νιώσουν περισσότερο οίκτο και να
εκδηλώσουν μεγαλύτερη συμπάθεια προς τους δυστυχείς».
Η δυναμική προσφορά των γυναικών έχει εκδηλωθεί πολλάκις στις ανάγκες της πατρίδος, όπως στον Β΄ Παγκόσμιο
πόλεμο, οι οποίες ανεφοδίαζαν το στρατό στις κακοτράχαλες πλαγιές τών βουνών κουβαλώντας πολεμοφόδια στις
πλάτες τους. Όμοια τις αναπαρέστησε ο χαράκτης-ζωγράφος Κ. Γραμματόπουλος και τις απεικόνισε σε αφίσες.
Οι Ελληνίδες στον πόλεμο του ’40 με ζήλο και κατάθεση
ψυχής ανταποκρίθηκαν άμεσα στις έκτακτες ανάγκες του
στρατού για την αντιμετώπιση του σφοδρού Χειμώνα στα
Ηπειρωτικά βουνά πλέκοντας ακατάπαυστα μάλλινα είδη,
φανέλες κάλτσες γάντια, για να προστατευθούν από το
δριμύτατο ψύχος τα παιδιά τους, τ’ αδέλφια τους, οι άνδρες
τους, συνοδεύοντας πάντα τα δέματα με δυο λόγια παρηγοριάς, λόγια αγάπης, ευγνωμοσύνης και θαυμασμού.
Η «Φανέλα του Στρατιώτη» είναι μια ακόμη αφίσα που μιλάει πανηγυρικά γι’ αυτή τη δυναμική δραστηριότητα των
Γυναικών.
Ηρωική και ξεχωριστή προσφορά στο πατριωτικό καθήκον
επέδειξε η «Κυρά της Ρω», η γυναίκα η οποία επί δεκαετίες
ύψωνε την Ελληνική σημαία στη «Ρω» νησίδα των Δωδεκανήσων, Δ. του Καστελόριζου, ως ένδειξη των ελληνικών
κυριαρχικών δικαιωμάτων σε αυτή.
Άλλες γυναικείες μορφές σε ύστατες στιγμές εμπόλεμης
κατάστασης της Πατρίδος είναι οι Σουλιώτισσες που προτίμησαν να σκοτωθούν πέφτοντας από το μεγάλο βράχο
μαζί με τα παιδιά τους για να μην παραδοθούν στα χέρια
των Τούρκων κατακτητών.
Επίσης μία Αθηναία γενναία μορφή η οποία ξεσήκωσε τις

γυναίκες με το μέρος της συλλαμβάνοντας ένα σχέδιο αντίστασης για να σταματήσει ο πόλεμος των ανδρών είναι η
«Λυσιστράτη» κωμωδία του Αριστοφάνη. Με το έργο του
αυτό απευθύνεται στις γυναίκες σαν τελευταία ελπίδα, με
την ιδέα ότι μόνο αυτές θα μπορούσαν με το δικό τους
τρόπο να επηρεάσουν τους άνδρες τους και να τους αποσπάσουν από τη μανία του πολέμου, ώστε ν’ ακολουθήσουν
το δρόμο της ειρήνης σταματώντας τον πόλεμο πριν να
είναι πολύ αργά για όλους τους Έλληνες. Περιγράφονται,
δε, στο έργο όλα τα καμώματα της γυναικείας φιλαρέσκειας, αλλά και η ερωτική αποχή, το μέγα γυναικείο όπλο.
Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη κάτω από το ευρηματικό χιούμορ και τη σάτυρα κρύβουν, αλληγορικά, μια αντιθετική
στάση σε όλα τα κακώς κείμενα της κοινωνίας και αναδεικνύουν τις ελπίδες του λαού για ειρήνη και δικαιοσύνη.
Εδώ θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τα γυναικεία όπλα αντίστασης κατά του πολέμου με το μοναδικό όπλο της γοητείας και της ομορφιάς της Θεάς Αφροδίτης η οποία

μπορούσε έτσι να ελέγξει την πολεμική δίψα του Άρη,
Θεού του πολέμου, χωρίς να συγκρουστεί μαζί του και ν’
απομακρύνει το πάθος του για τον πόλεμο. Από την ένωσή
τους, δε, γεννήθηκε η Αρμονία και ο Έρωτας.
Στη μυθολογία όσες θεότητες ήσαν προσωποποίηση της
Γης και προστάτευαν τη γονιμότητα, την οικογένεια, ήταν
εκείνες που εδέχοντο τις επικλήσεις των ανθρώπων, και
πρώτη η Θεά Ρέα προστάτιδα της γονιμότητας, κόρη του
Ουρανού και της Γαίας, γυναίκα του Κρόνου και μητέρα του
Δία και της Ήρας. Η ιδιότητα του γόνιμου, η ικανότητα αναπαραγωγής και απόδοσης καρπών έχει και την ευρύτερη
σημασία της παραγωγικότητας, όπως γόνιμη φαντασία, γόνιμη συνεργασία, με παράλληλες έννοιες των λέξεων καρποφόρος, δημιουργικός. Η Δήμητρα από τις πιο σεβάσμιες
θεές, αδελφή της Ήρας, ήταν η Θεά των δημιουργικών δυνάμεων της γης και προστάτιδα της γεωργίας εναλλάσσοντας με αρμονία τις εποχές, όπως π.χ. ο Χειμώνας να φέρνει
τη βροχή για ν’ απολαύσουν την Άνοιξη οι άνθρωποι την
ομορφιά και τους καρπούς της μάνας Γης. Η Ήρα αδελφή
και σύζυγος του Δία συμβόλιζε τους θεσμούς του γάμου,
προστάτιδα των αδικημένων συζύγων.
Βλέπουμε ότι στη μυθική ενανθρώπηση των θεών προσδίδονται και οι ευαισθησίες όπως και οι αδυναμίες των ανθρώπων. Η Εστία η θεά της οικογενειακής εστίας είχε το
σεβασμό των θεών και των ανθρώπων οι οποίοι στις θυσίες
τους την τιμούσαν πάντα πρώτη απ’ όλους τους θεούς και
συμβόλιζε το τζάκι, τη φωτιά που άναβαν στη μέση του
σπιτιού. Η θεά Αθηνά βγήκε από το κεφάλι του Δία με
δόρυ, ασπίδα και περικεφαλαία, όχι για να υπερασπισθεί
τον πόλεμο αλλά για να προστατεύσει το πνεύμα, έχοντας
την κουκουβάγια ως σύμβολο σοφίας, δώρο του Δία που

ήταν συγχρόνως πατέρας και μητέρα της. Η Αθηνά νίκησε
τον Ποσειδώνα σε αγώνα για την προσφορά του καλύτερου
δώρου στη μεγαλύτερη και ομορφότερη πόλη της Ελλάδας. Ο Ποσειδώνας με ένα χτύπημα της τρίαινάς του άνοιξε
μια πηγή πάνω σε ένα βράχο. Ήταν ένα καταπληκτικό και
αξεπέραστο δώρο για μια πόλη, εκτός από το δώρο της
Αθηνάς την αθάνατη ελιά, το μεγαλύτερο δώρο των θεών
στους ανθρώπους, που φύτρωσε στη βάση του ίδιου του
βράχου χαρίζοντάς της τη νίκη να ονομαστεί η πόλη με το
όνομά της «Αθήνα». Η Άρτεμις θυγατέρα της Λητούς και
αδελφή του Απόλλωνα, προστάτιδα των αδύναμων και ανυπεράσπιστων, όσο και των νεογέννητων που είναι η ζωή και
η ελπίδα όλων. Θεά της άγριας φύσης και τους κυνηγιού.
Ας θυμηθούμε με την πάροδο των αιώνων τη μητριαρχία ως
κοινωνικό θεσμό δικαίου κατά τον οποίον η κληρονομική
διαδοχή δεν ακολουθεί την πατρική γραμμή αλλά τη μητρική, και αυτό επεβλήθη για το λόγο ότι η γυναίκα ήταν η
υπεύθυνη για την οικογένεια σε όλα τα θέματα εφόσον οι
άνδρες για πολύ μεγάλα διαστήματα απουσίαζαν σε πολεμικές εκστρατείες.
Στους νεότερους χρόνους η γυναίκα κατέλαβε δυναμικά τη
θέση της, αξιοκρατικά σε όλους τους τομείς. Γυναίκες συγγραφείς, επιστήμονες, καλλιτέχνιδες έλαμψαν με το
πνεύμα τους, τη δραστηριότητα, τη δυναμικότητα και τα ταλέντα τους, όσο και στο φεμινιστικό κίνημα που είναι έργο
γυναικείας ορμητικότητας. Με την Καλλιρρόη Παρέν το
1936 είναι σημαδιακή χρονιά για το φεμινισμό. Ορόσημα
στο παγκόσμιο φεμινιστικό κίνημα στάθηκαν η 8η του
Μάρτη 1857, όταν οι εργάτριες της Ν. Υόρκης διαμαρτυρόμενες για τις άθλιες συνθήκες δουλειάς στα εργοστάσια
ιματισμού ξεσηκώθηκαν και η αστυνομία της κτύπησε. Η
Γερμανίδα Κλάρα Τσέτκιν ζήτησε να κηρυχθεί η επέτειος
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας η 8η Μαρτίου. Το
1872, η Μαρία Ντεραίν ίδρυσε την Ένωση υπέρ των Δικαιωμάτων των Γυναικών.
Τα κοινωνικά δικαιώματα μπορεί να κερδηθούν με αγώνες,
ενώ τα ψυχικά αισθήματα ανήκουν σε προσωπικό έλεγχο,
και ιδιαίτερα της μητρότητας, του μητρικού φίλτρου, της
έμφυτης αγάπης της μάνας για τα παιδιά της.
«Οι θηλυκές αξίες είναι η πηγή της ευτυχίας!».
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Πληροφορίες κ. Λιάκης
Θέμα: “Παροχή Πληροφοριών”
Λαύριο 5/Ιουνίου 1990
Αρ. Πρωτ. 1996
Προς κο Μυλωνά Θεοφάνη του
Αλεξίου, οδός Διαδόχου Παύλου
Γλυφάδα
Αθήνα
Κοιν.: 1) Δ/νση Δασών Αν. Αττικής
Μεσογείων 427 Αγ. Παρασκευή
2) Οικονομική Εφορία Κορωπίου
3) Δασονομείο Κερατέας
4) Βασ. Μαντέλο Δασοφύλακα
Σε απάντηση της από 6-3-1990 αιτήσεώς σας, σας γνωρίζουμε ότι,
όπως προέκυψε μετά από νέα αυΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 24, ΒΑΡΗ, 16672
Πληροφορίες: Κ. Κεχαΐδου, Μ. Σταματελάτου
Τηλ. 213 2030.41, 2132030.482,
Fax: 213 2030.456
Βάρη 9.3.2017
Αρ. Πρωτ. 8672
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ανακοινώνει ότι με την

τοψία και επανεξέταση, η έκταση
των 5.600 τ.μ. στη θέση “Λυκούριζα”, Καλυβίων για την οποία αναφέρεται το υπ’ αριθ. 40267/89
συμβόλαιο του Συμβ/φου Κρωπίας
Λυκούργου Παπαγιαννάκου και
απεικονίζεται με τα στοιχεία ΑΒ
...ΡΣΑ στο από Απριλίου 1989 τοπογραφικό κλίμακας 1:200 του Μηχανικού
Σωτηρίου
Γεωρ.
Καβασακιώτη χαρακτηρίζεται ως
εξής:
Το τμήμα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚαβγΝΞΟΠΡΣΑ, εμβαδού 5.293,50 τ.μ., είναι
μη δασικό.
Το τμήμα ΛΜΝγβαΛ, εμβαδού
306,50 τ.μ., είναι δημόσιο δασικό
και σ’ αυτό να απέχετε από διακατοχικές πράξεις. Το υπ’ αριθ.
2095/87 έγγραφό μας ανακαλείται.
Ο Δασάρχης
Γιάννης Διάκος
Δασολόγος
υπ’ αριθμ. 130420/40/14.10.2016
Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής
(ΑΔΑ: 6ΗΣΕ7Λ7-ΝΟΗ) κυρώθηκε η
Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Π.Ε.4 περιοχής
«Υπόλοιπο Ασυρμάτου», η οποία
μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο Κρωπίας στον τόμο 845 και με
αύξοντα αριθμό 383.
Η ανάρτηση θα λάβει χώρα στο κοινοτικό κατάστημα της Βάρης (Βασ.
Κων/νου 25, Βάρη) από 13.03.2017
έως 28.03.2017. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση.
Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
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Το ΣτΕ εξαιρεί της φορολογίας τα
ακίνητα από χρησικτησία!
Το Β' τμήμα του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ), έκρινε ότι τα ακίνητα, τα οποία αποκτώνται μετά από
χρησικτησία (μετά από χρήση 20
ετών) δεν υπόκεινται σε φορολογία,
καθώς δεν καταβάλλονται χρήματα
για την απόκτησή τους, δεν επέρχεται προσαύξηση του φορολογητέου
εισοδήματος, αλλά ούτε και η κυριότητα τους αποτελεί τεκμαρτή δαπάνη.
Αναλυτικότερα, το ΣτΕ αναφέρει
ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το θεσπιζόμενο
τεκμήριο
φορολογητέου
εισοδήματος, λόγω δαπάνης για την
αγορά ακινήτου, εφαρμόζεται μόνο
στις περιπτώσεις, που ο φορολογού-

μενος καταβάλλει πράγματι χρηματικό ποσό για την αγορά ακινήτου.
Κατόπιν αυτού, σε περίπτωση «απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα,
ήτοι με άσκηση νομής επί εικοσαετία, για την οποία δεν συντρέχει η
προϋπόθεση της πραγματικής καταβολής χρηματικού ποσού, το πιο
πάνω τεκμήριο (σ.σ.: φορολογητέου
εισοδήματος) δεν εφαρμόζεται».
Πριν φθάσει η υπόθεση στο ΣτΕ, το
Διοικητικό Εφετείο ερμηνεύοντας
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, είχε δεχθεί ότι λογίζεται ως

Διαγωνισμός λογοτεχνικός
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού δίνει βήμα στους νέους από 1218 ετών να εκφραστούν και να γίνουν δημιουργικοί, επιλέγοντας ένα από τα
πιο κάτω θέματα :
1. φιλία, 2. ενδοσχολική βία
3.τεχνολογία και παραδοσιακοί τρόποι
και να το παρουσιάσουν με όποιο τρόπο εκείνοι θέλουν: Ποίηση – Λογοτεχνικό κείμενο – Ζωγραφική – Γλυπτική – Μουσική – Κινηματογράφο-θέατρικό
– Animation Δηλώσεις συμμετοχής e-mail: vakiousi@otenet.gr
Παράδοση των έργων μέχρι 30 Απριλίου 2017 στην διεύθυνση: Ελληνικό
Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Αντωνίου Κιμπιζή 5 Κορωπί 19400 ή ηλεκτρονικά στο vakiousi@otenet.gr
Τα έργα θα παρουσιαστούν σε επιτροπή που θα συσταθεί γι΄αυτό τον λόγο και θα δοθούν
βραβεία στους νικητές. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΤ&Π αρχές
Ιουλίου.

αγορά ακινήτου και η περίπτωση μεταγραφής ακινήτου, με δικαστική
απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα ακινήτου λόγω συμπλήρωσης
των
όρων
της
«χρησικτησίας».
Αντίθετα, το ΣτΕ έκρινε ότι το Διοικητικό Εφετείο δεν αιτιολογεί νόμιμα την απόφαση του και την
αναίρεσε.
Ειδικότερα, μετά την έκδοση απόφασης τοπικού Ειρηνοδικείου με την
οποία περιήλθε κατόπιν «έκτακτης
χρησικτησίας» ακίνητο έκτασης
7.021τ.μ. σε ζευγάρι, η αρμόδια ΔΟΥ
προσδιόρισε το φορολογητέο εισόδημα του επίμαχου ζευγαριού. Στο
σύζυγο προσδιόρισε το ποσό των
325.500,16 ευρώ και στην σύζυγο
των 403.026,43 ευρώ, αντί των δηλωθέντων από αυτούς ποσών των
10.987,04 και 6.521,92 ευρώ, αντίστοιχα.
Τέλος, καταλογίσθηκε σε βάρος
τους διαφορά κυρίου φόρου εισοδήματος
133.979,06
ευρώ
και
154.201,57 ευρώ, αντίστοιχα, καθώς
και πρόσθετος φόρος για ανακριβή
δήλωση 259.439,85 ευρώ. Δηλαδή,
συνολικά τους καταλογίστηκε το
ποσό των 547.831,62 ευρώ.
Μετά την απόφαση του ΣτΕ τα εν
λόγω ποσά δεν πρέπει να καταβληθούν στην ΔΟΥ.
Πηγή: news.in.gr

«Το σχολείο της οικογένειας,
η οικογένεια του σχολείου»
Κύκλος ομιλιών στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Κύκλο ομιλιών με θέμα «Το σχολείο της οικογένειας. Η οικογένεια του σχολείου» διοργανώνει ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεχίζοντας
την προσπάθεια διοργάνωσης σειράς σεμιναρίων
και ομιλιών που πραγματεύονται ζητήματα που απασχολούν εκπαιδευτικούς και γονείς.
Οι ομιλίες, που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και γονείς, θα οργανωθούν σε συνεργασία με τη θεραπευτική μονάδα για το παιδί «Σπύρου Δοξιάδη»
και την ψυχολόγο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Φύλων του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ανθούσα Πίκη.
Όλες οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα
«Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) και η εί-

σοδος είναι δωρεάν.
Παρασκευή 17 Μαρτίου, ώρα 19.00
Τεχνικές Διαχείρισης Μελέτης
Τσαγκάρη Αγγελική – Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Ειδική Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το
παιδί «Σπ. Δοξιάδης».
Παρασκευή 31 Μαρτίου, ώρα 19.00
Πώς να βελτιώσετε την επικοινωνία με τα παιδιά
σας
Λαναρά Όλγα – Ψυχολόγος, Ειδική Διαγνωστική και
Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί «Σπ. Δοξιάδης».
Για πληροφορίες: 213 2019907

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΤΑΦΟΣ
Πωλείται οικογενειακός τάφος στο Κοιμητήριο της Βούλας.
Τηλ. επικοινωνίας κ. Φώτη 6951391521,
6980722881.

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Nέα, με ιατρικές γνώσεις, ζητάει εργασία
γραμματειακής υποστήριξης σε ιατρεία.
Τηλ. 6974024166

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο στη Βούλα, περιοχή
Εξοχή 880μ. γωνιακό με παλαιά μονοκατοικία τηλ. 6979776467.

Συγκροτείται Παιδική
Χορωδία Βουλιαγμένης
Η Χορωδία Βουλιαγμένης ξεκίνησε και νέο τμήμα λειτουργίας Χορωδίας για παιδιά.
Η Παιδική Χορωδία θα συγκροτηθεί από αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6-12 ετών, ενώ κατ' εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτά και παιδιά μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας.
Χορωδός θα είναι αναγνωρισμένη μουσικός Stacy
Koulouris.

Τηλεφωνικές Γραμμές βοήθειας
Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας, ενημερώνει για τις γραμμές βοήθειας στις οποίες
μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες.
11130 Γραμμή αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς. Είναι μια
γραμμή αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς που θέλουν να
μιλήσουν για θέματα που αφορούν τον εκφοβισμό. Η
γραμμή λειτουργεί καθημερινά από τις 08.30 ως τις 14.00.
116111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων.
Είναι μια συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικά
για παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών. Μπορεί να τηλεφωνήσει ανώνυμα οποιοδήποτε παιδί νιώθει την ανάγκη βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα ψυχικής
υγείας, χωρίς κόστος, από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο.
801 801 1177 «Γραμμή-Σύνδεσμος» για την ψυχοκοινωνική
υγεία παιδιών και εφήβων. Η γραμμή απευθύνεται αποκλειστικά σε γονείς και ενηλίκους που θέλουν να μιλήσουν για
κάποιο θέμα ψυχικής υγείας που τους απασχολεί σε σχέση
με ένα παιδί ή έναν έφηβο. Λειτουργεί από Δευτέρα ως και
Παρασκευή από τις 09.30 ως τις 20.30 και Σάββατο από τις
09.30 ως τις 14.00.
8001180015 Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Β’ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»). Λειτουργεί καθημερινά, χωρίς χρέωση, από τις 9:00
έως τις 15:00.
1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS: Σε
αυτή την τηλεφωνική γραμμή του Χαμόγελου του Παιδιού
ο καθένας μπορεί να τηλεφωνήσει δωρεάν και ανώνυμα. Η
γραμμή που λειτουργεί όλο το 24ωρο είναι στελεχωμένη
με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD
Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 420400, 6945 298724
e-mail: giannakouris@yahoo.gr

N E O Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

email: tsakoniatism@gmail.com

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ,
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.
Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ,
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101
Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)
Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

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

Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία
τ.Διευθυντής:
Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital
Εξειδίκευση υπερηχογράφησης: Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα
Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

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

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Ειδικός Ρευματολόγος

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός

Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /
Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση
• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

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

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,
Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος,
Λοιμώξεις, Τραύματα,
Συνταγογράφηση όλων των ταμείων
Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ
Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα
Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Έλλειψη σιδήρου: 5 συμπτώματα που μας το δείχνουν
Ο σίδηρος είναι ένα μέταλλο που παίζει ζωτικό ρόλο στην
υγεία και την ευεξία και η έλλειψή του προκαλεί προβλήματα σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού.
Ο κύριος ρόλος του είναι να μεταφέρει οξυγόνο σε κάθε
κύτταρο του οργανισμού. Είναι ένα σημαντικό συστατικό
της αιμοσφαιρίνης, μιας πρωτεΐνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος που μεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύμονες σε ολόκληρο το σώμα. Αν ο οργανισμός δεν έχει
αρκετό σίδηρο, δεν μπορεί να παράγει αρκετά υγιή ερυθρά
αιμοσφαίρια για να μεταφέρουν το οξυγόνο. Η έλλειψη σιδήρου είναι η κύρια αιτία της αναιμίας, δηλαδή των πολύ
χαμηλών επιπέδων της αιμοσφαιρίνης.
Τα ανεπαρκή επίπεδα σιδήρου στον οργανισμό, μπορεί να
προκαλέσουν πολλά συμπτώματα, όπως:
1. Συχνές λοιμώξεις
Ο σίδηρος παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτός είναι και ο λόγος που τα χαμηλότερα επίπεδά του μπορεί να κάνουν κάποιον πιο
επιρρεπή σε λοιμώξεις.
Επίσης, τα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν οξυγόνο
στους λεμφαδένες, όπου παράγονται τα λευκά αιμοσφαίρια, τα οποία καταπολεμούν τις λοιμώξεις. Όταν κάποιος
έχει έλλειψη σιδήρου, δεν παράγονται αρκετά λευκά αιμοΑΔΑ: Ψ4ΥΞΩΞΚ-3ΑΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12, ΓΕΡΑΚΑΣ
Τηλ: 210 6604600
Γέρακας 1/3/2017
Αριθμ. πρωτ.: 8446
Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό
Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
αφού έλαβε υπόψη
-Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. γ΄ του
Ν.3852/10, όπως ισχύει.
-Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του
Ν.3852/10, όπου τον Δήμαρχο
επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας
που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
-Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του
ίδιου Νόμου, όπου ο αριθμός των Αντιδημάρχων στους Δήμους που προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. ορίζεται ως
εξής: σε Δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό
χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται
έως έξι (6) αντιδήμαρχοι.
-Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ιδίου
Νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της
τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Παλλήνης, σύμφωνα με τα οποία ο πραγματικός πληθυσμός του ανέρχεται στους 53.735
κατοίκους.
-Το γεγονός ότι ο Δήμος Παλλήνης έχει
τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του
Δήμου Παλλήνης, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από
1-3-2017 έως 31-8-2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
1. Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο

τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πυργιώτη Αλέξανδρο και του
μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας.
2. Πολιτική Προστασία.
3. Εποπτεία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
4. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και
η τέλεσή τους.
2. Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο τον
Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Σταματίου Θεόδωρο και του μεταβιβάζει,
καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία Υπηρεσιών Ύδρευσης και
Αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
υδάτων.
2. Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων.
3. Συντονισμός θεμάτων Συγκοινωνίας.
4. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και
η τέλεσή τους.

3. Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο
τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπάρπα Ιωάννη και του μεταβιβάζει,
α) καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία Υπηρεσιών Συντήρησης
Οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων.
2. Εποπτεία Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού.
3. Εποπτεία συντήρησης και αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού εν γένει.
4. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και
η τέλεσή τους.
β) κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη
δημοτική ενότητα Ανθούσας:
1. Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και
λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων
της δημοτικής ενότητας.
3. Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του
Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα
οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπη-

σφαίρια και αυτά που παράγονται δεν είναι τόσο ισχυρά,
επειδή δεν λαμβάνουν αρκετό οξυγόνο, καθιστώντας το
άτομο πιο επιρρεπές σε λοιμώξεις.
2. Χλωμό δέρμα
Αυτό που δίνει στο δέρμα το ρόδινο χρώμα του είναι η αιμοσφαιρίνη, γι’ αυτό και τα χαμηλά επίπεδά της στον οργανισμό το κάνουν πιο χλωμό.
Η έλλειψη σιδήρου προκαλεί μείωση στον αριθμό και το μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων και τα κάνει πιο χλωμά
στο κέντρο, με αποτέλεσμα και το δέρμα να γίνεται πιο
χλωμό.
3. Διογκωμένη γλώσσα
Η έλλειψη οξυγόνου μπορεί, επίσης, να προκαλέσει διεύρυνση των μυών και πόνο. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους
μυς, αλλά η γλώσσα είναι η μόνη που μπορούμε να δούμε.
Οι ρωγμές στις άκρες του στόματος είναι επίσης κοινές μεταξύ των ανθρώπων με ανεπάρκεια σιδήρου.
4. Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών
Μερικοί άνθρωποι που παρουσιάζουν έλλειψη σιδήρου αναπτύσσουν το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, μια διαταραχή
που προκαλεί στους ασθενείς μια ισχυρή επιθυμία να κουρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
δημοτικής ενότητας.
4. Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του
συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας
για την επίλυση των προβλημάτων της.

4. Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο
τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπαξεβάνη Δημήτριο και του
μεταβιβάζει,
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής
πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.
2. Εποπτεία θεμάτων Παιδείας και Σχολικής Στέγης.
3. Ανάπτυξης Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων.
4. Θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη.
5. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και
η τέλεσή τους.
β) κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη
δημοτική ενότητα Παλλήνης:
1. Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και
λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων
της δημοτικής ενότητας.
3. Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του
Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα
οποία εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
4. Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του
συμβουλίου της δημοτικής
κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

5. Ορίζει ως άμισθη Αντιδήμαρχο την
Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κα Ζινέλη Καλλιόπη και της μεταβιβάζει, καθ΄ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Σχεδιασμός, εποπτεία και εφαρμογή
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής εν γένει.
2. Εποπτεία των Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας.

3. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και
η τέλεσή τους.
6. Ορίζει ως άμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημητριάδη Βασίλειο και του μεταβιβάζει
καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία υπηρεσιών συντήρησης και
ανάπτυξης πρασίνου.
2. Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης
παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών
τους.
3. Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
4. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και
η τέλεσή τους.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της
θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση
αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του, ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά
τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπαξεβάνη Δημητρίου που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πυργιώτης Αλέξανδρος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπάρπα Ιωάννη που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητριάδης Βασίλειος.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή
κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται
να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαξεβάνης Δημήτριος, που αναπληρώνει το
Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει
ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πυργιώτη Αλέξανδρο.
Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον εβδομαδιαία
εφημερίδα της πρωτεύουσας του
νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

νήσουν τα πόδια τους αλλά και άλλα συμπτώματα, δυσκολεύοντας τον ύπνο τους.
5. Pica
Τα άτομα με ανεπάρκεια σιδήρου μπορεί να αναπτύξουν
την επιθυμία να καταναλώσουν ουσίες που δεν είναι βρώσιμες, όπως πηλός, χώμα ή κιμωλία, κατάσταση, η οποία
είναι γνωστή ως «pica».

Δωρεάν Ψηφιακής
Μαστογραφίας
Πρόγραμμα Δωρεάν Ψηφιακής Μαστογραφίας υλοποιεί το
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με
το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής
Υγείας και τον Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου
«Άγιοι Ανάργυροι».
Ο Δωρεάν προληπτικός έλεγχος αφορά άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες του Δήμου ηλικίας 40 - 69 ετών. Η ψηφιακή μαστογραφία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου
2017 στις 9 π.μ. στον ειδικό μαστογράφο του παραρτήματος του Γ. Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» (Τίρυνθος 2 Άνω Πατήσια, Κέντρο Πρόληψης του
Μαστού).
Απαραίτητες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Η ηλικία πρέπει να είναι από 40 έως 69 ετών, δεν πρέπει
να πάσχουν ήδη από καρκίνο μαστού και να έχει περάσει
χρονικό διάστημα περισσότερο από ένα χρόνο από την τελευταία μαστογραφία.
Oι γυναίκες πρέπει να είναι δημότες του Δήμου και να
είναι ανασφάλιστες ή άπορες.
Όσες κυρίες ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν έως
τις 24 Μαρτίου 2017, καθημερινά 09:00 -12:00 στο τηλέφωνο: 2132019914.

Παχυσαρκία:
η σύγχρονη επικίνδυνη νόσος
είναι αναστρέψιμη
Ολιστική πρόληψη και θεραπεία της
Ανοιχτή ενημέρωση - συζήτηση προγραμματίζει ο
γιατρός Χρήστος Σκαρλάτος στο ιατρείο του, Αγγ.
Μεταξά 11 Γλυφάδα, την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Μαρτίου,
ώρα 6.μ.μ.
Δηλώστε συμμετοχή στο 2111838.124 (10-14) καθημερινές. Περιορισμένος αριθμός, θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας με ελεύθερη είσοδο.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
Τριπλέτα μεταλλίων για την ελληνική αποστολή
Το άλμα στα 4,85 μ. ήταν αυτό που χάρισε στην Κατερίνα Στεφανίδη το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Με τις προσδοκίες για διάκριση να δικαιώνονται πλήρως, η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα
Κλειστού
Στίβου
συνοδεύτηκε από την κατάκτηση τριών μεταλλίων,
ενός χρυσού, ενός ασημένιου και ενός χάλκινου.

Το χάλκινο η Παπαχρήστου στο τριπλούν

«Ασημένιος» με ρεκόρ ο Φιλιππίδης

«Χρυσό άλμα» από την Στεφανίδη
Στο επί κοντώ των γυναικών η χρυσή Ολυμπιονίκης
του Ρίο, Κατερίνα Στεφανίδη, έφθασε σε μια ακόμη
«χρυσή» επιτυχία αφού επιβεβαιώνοντας πλήρως τα
προγνωστικά κατέκτησε την πρωτιά στον τελικό με
καλύτερο άλμα στα 4,85 μ., που αποτελεί την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Η Στεφανίδη έδωσε
σπουδαία μάχη με την Γερμανίδα Ρίζιχ και μάλιστα
για να φθάσει στην πρωτιά έσπασε δύο φορές το ατομικό της ρεκόρ. Η Ελληνίδα αθλήτρια ήταν συνεχώς
πίσω από την Ρίζιχ αφού είχε μια αποτυχημένη προσπάθεια στα 4,55 μ., ωστόσο στα 4,80 μ. πήρε την
πρωτοπορία αφού τα ξεπέρασε με την πρώτη, σε αντίθεση με την Γερμανίδα που είχε δύο αποτυχημένες
προσπάθειες. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στα 4,85.
Το χάλκινο μετάλλιο πήραν δύο αθλήτριες, η Σουηδέζα Μπένγκτσον και η Ουκρανή Κιλίπκο, οι οποίες
μέχρι τα 4,55 μ. είχαν μόνο έγκυρες προσπάθειες.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, που έγινε την
πρώτη μέρα του πρωταθλήματος, ο Κώστας Φιλιππίδης μετά από έναν μεγάλο αγώνα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με καλύτερο άλμα στα 5,85 μ., που
αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ (το παλιό είναι επίσης δικό του, 5,84μ.). Ο Φιλιππίδης κοντραρίστηκε για
την πρωτιά με τον Πολωνό Λίσεκ, ο οποίος όμως
πήρε το χρυσό με το ίδιο ύψος αλλά με καλύτερες
προσπάθειες. Η δεύτερη ελληνική συμμετοχή στο
αγώνισμα, ο Εμμανουήλ Καραλής, στην πρώτη του
συμμετοχή σε επίπεδο ανδρών, κατέλαβε την ενδέκατη θέση με καλύτερο άλμα στα 5,50 μ.

Επετειακή
εκδήλωση στο ΝΟΒ
Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης προσκαλεί σε εκδήλωση για την επετειακή βράβευση της ανδρικής
ομάδας υδατοσφαίρισης του Ν.Ο.Β. του 1997 η
οποία κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β. την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
•18:30 Κολυμβητήριο:
Φιλικός αγώνας υδατοσφαίρισης μεταξύ της ομάδας του
1997 με την ανδρική ομάδα του Ν.Ο.Β. του 2017.
•19:00 Κολυμβητήριο:
Βράβευση των συντελεστών της μεγάλης επιτυχίας της
ομάδας του 1997
•19:30 Εντευκτήριο:

Με καλύτερο άλμα στα 14.24 μ. η Βούλα Παπαχρήστου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του
τριπλούν σε ένα δύσκολο αγώνα, όπου κυριάρχησε η
κόντρα για την πρωτιά μεταξύ της «χρυσής» Γερμανίδας Γκίρις (14.37) και της «ασημένιας» Μαμόνα από
την Πορτογαλία (14.32). Για την 26χρονη άλτρια είναι
το δεύτερο μετάλλιο στην καριέρα της σε διεθνή
διοργάνωση στον κλειστό στίβο, μετά το χάλκινο στο
περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Πόρτλαντ.
Την 22η θέση θέση στο αγώνισμα της σφαιροβολίας
κατέλαβε ο Μιχάλης Σταματόγιαννης έχοντας ως καλύτερη βολή στα 18,83 μ.
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη συμμετοχή της στον ημιτελικό των 60 μ., αφού
έκανε άκυρη εκκίνηση και αποκλείστηκε.
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Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου
Στην Πηγή Τρικάλων διεξήχθη το πανελλήνιο πρωτάθλημα
ανωμάλου δρόμου Ανδρών-Γυναικών / Εφήβων-Νεανίδων /
Παίδων-Κορασίδων, στην Πηγή Τρικάλων, την Κυριακή 5
Μαρτίου.
Οι αγώνες ήταν συναρπαστικοί, σε εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και με θαυμάσιο καιρό, που επέτρεψε στους δρομείς να αγωνισθούν με τις καλύτερες συνθήκες.
Οι συμμετοχές ήταν πολλές με ομίλους από όλη την Ελλάδα.

• 1η η ΛΑΒΑΣΑ ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ (2001) στα 3000μ Κορασίδων με 11.58.00.
• 48ος ο ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) στα 10000 Ανδρών
με 35.17.00.
Οι επόμενοι αγώνες για τους αθλητές και αθλήτριες των
προπονητών Θωμά Ιακωβάκη και Κυριάκου Μουτεσίδη είναι
τα διασυλλογικά πρωταθλήματα τον Απρίλιο.

Γ. Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΣΤΙΒΟΣ
Πρωτιά στο Ομαδικό Εφήβων
O Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας συμμετείχε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, και επέστρεψε με ενα χρυσό και
δύο χάλκινα στις αποσκευές του!
Την 3η θέση κατέλαβε η Ανθή Κυριακοπούλου στην κατηγορία των Γυναικών.
Το 1ο Ομαδικό κέρδισε η ομάδων των Εφήβων με τους
Χρήστο Χριστόπουλο, Θάνο Καλάκο και Κωνσταντίνο Γαβαλά και το 3ο Ομαδικό στην κατηγορία των Κορασίδων
κέρδισαν οι Κατερίνα Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνα Χάν-

Χρυσό έφερε η Λαβάσα Δάφνη - Ευτυχία στα 3000 μ.

Α.Ο.Βουλιαγμένης
Τον Αθλητικό Όμιλο Βουλιαγμένης εκπροσώπησαν δύο
αθλητές· ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
Ηταν μια μεγάλη εμφάνιση και έλαβε την πρώτη θέση η
ΛΑΒΑΣΑ ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ (2001) στα 3000μ Κορασίδων
με 11.58.00. Η πρωταθλήτρια του Α.Ο. Βουλιαγμένης κέρδισε με άνεση την κούρσα και έδειξε ότι θα πρωταγωνιστήσει και στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα του Ανοιχτού
Στίβου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι θέσεις των αθλητών:

ΝΙΚΕΣ ΣΤΑ PLAY-OFF
ΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ
ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΑ ΒΑΡΗΣ
Με δύο εντυπωσιακές νίκες ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στην Α' Κατηγορία
της ΕΣΚΑΝΑ το Εφηβικό Τμήμα του Αναγυρούντα
Βάρης και συνεχίζει στα play-off με προσεχή αντίπαλο την ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιά.
Συγκεκριμένα στον προτελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος άλωσε την Νέα Σμύρνη επικρατώντας
εκτός του Πανιωνίου 57-65 (φωτογραφία) (Φουστούκος 13 (3), Μπέλσης, Δήμου 10, Πρωτόπαππας,
Βαρβαρίγος 9, Δρίτσας 16(1), Χασάπης 13(1), Βουργουτζής, Κεραμιδάς 2, Ζήνας 2, Λαμπρόπουλος ,
Σμπίλης), ενώ στον τελευταίο επικράτησε εντός της
Ηλεκτρούπολης 84-32 (Φουστούκος 11, Δήμου 12,
Πρωτόπαππας 6, Βαρβαρίγος 9(1), Δρίτσας 9, Χασάπης 19(3), Βουργουτζής 2 , Κεραμιδάς 4, Παπανδρέου 2, Λαμπρόπουλος 6, Σμπίλης 4).

Προειδοποίηση στον Τραμπ
από την FIFA
Αλλη μια διάσταση της απαγόρευσης εισόδου στις
ΗΠΑ μουσουλμάνων υπηκόων από 7 χώρες |
Με δεδομένη την –μέχρι στιγμής ανεπίσημη- πρόθεση
των ΗΠΑ να διοργανώσουν το Μουντιάλ του 2026, ο
πρόεδρος της UEFA και αντιπρόεδρος της FIFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε στους New York Times:
«Αν λόγω πολιτικών αποφάσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος παικτών ή οπαδών ή δημοσιογράφων σε μια
χώρα, τότε το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να διοργανωθεί εκεί. Πρέπει να μπορούν να βρεθούν στη
γιορτή αυτή, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους. Ας
ελπίσουμε όμως ότι τα πράγματα δεν θα φτάσουν έως
εκεί».
Αλλη μια διάσταση της απαγόρευσης εισόδου στις
ΗΠΑ μουσουλμάνων υπηκόων από 7 χώρες, που αποφάσισε πρόσφατα ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ.

Πρωτιά στο Ομαδικό Εφήβων
τζου και Ισιδώρα Ξενάκη.
Ομαδικό Εφήβων κατάταξη
1- ΓΣ Γλυφάδας
2- ΑΣ Αθην. ο Αιγεύς
3- ΓΑΣ Ιλισσός Αθηνών
4- ΓΑΣ Αμαρουσίου
Ομαδικό Κορασίδων κατάταξη
1- ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών
2- ΣΚΑ Δράμας
3- ΓΣ Γλυφάδας
4- ΟΦΚΑ Περιστερίου
¨

6.000 μ.

Βαθμοί
37
44
47
89

4.000μ.
30
47
51
140

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ 3η, ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ ΓΚΛΟΡΙΑ 5η
ΕΦΗΒΩΝ - 1ο ΟΜΑΔΙΚΟ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4ος, ΚΑΛΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 7ος
ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -26ος,
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - 3ο ΟΜΑΔΙΚΟ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6η, ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7η,
ΞΕΝΑΚΗ ΙΣΙΔΩΡΑ 38η
ΠΑΙΔΩΝ - 8ο ΟΜΑΔΙΚΟ
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5ος, ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37ος,
ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -69ος

26os Athens International
Sailing Week 2017

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου
«ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ» θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει και δημόσια τον απερχόμενο αντιπρόεδρο του
ΟΑΠΠΑ κο ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ για την άριστη συνεργασία που είχαμε στη διάρκεια της θητείας του.
Είμαστε βέβαια, σίγουροι, ότι η άψογη αυτή συνεργασία
μας θα συνεχιστεί και με την νέα αντιπρόεδρο του
ΟΑΠΠΑ κ. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ στην οποία ευχόμεθα
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στα νέα της καθήκοντα.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης
(ΝΟΚΒ)
οργανώνει τον Διεθνή Αγώνα “26οs
ATHENS INTERNATIONAL SAILLING WEEK 2017”
για σκάφη τύπου OΡTIMIS , που θα διεξαχθεί στον
Όρμο της Βουλιαγμένης στις 10, 11, 12 Μαρτίου
2017.
Ο Αγώνας ξεκινά στις 10.00 και λήγει την 18:00
και τις τρεις ημέρες, Παρασκευή- Σάββατο – Κυριακή.
Η συμμετοχή υπολογίζεται στους 250 αθλητές και
αθλήτριες ηλικίας από 8 έως 15 ετών, με συνοδεία
των προπονητών και συνοδών (γονέων και κηδεμόνων). Τηλ. 210 8962.657.

