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Κομματική
Πειθαρχία
Κινητικότητα & Διπλωματία
Για το θέμα της κομματικής πειθαρχίας, ιδιαίτερα
των βουλευτών, και την κατάχρηση του κομματικού
δικαιώματος των αρχηγών, αποπομπής από την
Κ.Ο., έχω ασχοληθεί αρκετές φορές,
ήδη από τη δεκαετία του ’90, διαφωνώντας με τις διαγραφές του Αντώνη Σαμαρά από τον Κων/νο
Μητσοτάκη, της Ντόρας Μπακογιάννη – Μητσοτάκη από το Σαμαρά,
και των Βασίλη Οικονόμου κι άλλων
δύο από την Γ.Α. Παπανδρέου, γιατί
του Κώστα
ψήφισαν λευκό στο Α’ μνημόνιο, και
Βενετσάνου
σ’ άλλες περιπτώσεις, όπως και του
Βύρωνα Πολύδωρα, του Γ. Βλάχου
και άλλων 22, πάλι από τον Αντ. Σαμαρά, υπεραμυνόμενος του δικαιώματος των βουλευτών να εκφράζονται, να τοποθετούνται και να ψηφίζουν
«κατά συνείδηση», ως εκπρόσωποι του έθνους,
όπως αυτό κατοχυρώνεται από τα άρθρα 60 και ’61
του Συντάγματος.
Θεωρώ όμως σ’ όλες τις περιπτώσεις ότι ο βουλευτής δεσμεύεται από τις διακηρυγμένες αρχές και το
καταστατικό του κόμματος, καθώς και το δημοσιευμένο προεκλογικό πρόγραμμα, για το οποίο προϋποτίθεται ότι επελέγη από το λαό.
Τα κόμματα δεν είναι ποδοσφαιρικές ομάδες για να
κάνει ότι θέλει ο... Αλαφούζος και ο Μαρινάκης.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι επειδή ο βουλευτής διαφωνεί
στις λεπτομέρειες ενός θέματος, ή κάτω από ειδικές ή διαφορετικές συνθήκες, θετικά ή αποθετικά,
πρέπει να ψηφίζει στο σύνολο; Όχι· δεν πρέπει να
ψηφίζει σε καμμιά περίπτωση ενάντια στη συνείδησή του.
Αν διαπιστώνει συνειδησιακή αντίθεση με τη θέση
του κόμματός του, ή το καταφανές δημόσιο αίσθημα, π α ρ α ι τ ε ί τ α ι ! Δεν κάνει πρώτα «τη βρώμικη δουλειά» και μετά στρογγυλοκάθεται σε
υπουργική καρέκλα, ή δεν ξεκολλάει από τη βουλευτική του. Οι βουλευτές βεβαίως είναι ελεύθεροι
για τις επιλογές τους. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, όχι ασύδοτοι!
Συνέχεια στη σελ. 2

€

Πρόγραμμα Διαλογής
απορριμμάτων στην πηγή
Επίσημη πρώτη, Πηγαδάκια Βούλας
Πειραματική
εφαρμογή της
διαλογής στην
Πηγή, ξεκινάει
ο Δήμος 3Β με
ενημέρωση
πόρτα - πόρτα
στα Πηγαδάκια.
Σελίδα 7

Περιφερειακός
υποψήφιος σύμβουλος
ο Δημοσθένης Δόγκας
Σελίδα 3

Τα paid news!
Σελίδα 9

Εφησυχασμός
δεν νοείται όταν
κινδυνεύουν δάση
Σελίδα 17

Διαβούλευση στα 3Β για
την κυκλοφοριακή Μελέτη
Σελίδα 6

Υποψηφιότητες στην Τ.Α.
Σελίδα 7
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2 ΣΕΛΙΔΑ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΒΔΟΜΗ

Κομματική Πειθαρχία
Συνέχεια από τη σελ. 1
Έγινε, φαντάζομαι, κατανοητό γιατί τα λέω αυτά: Γιατί
οι βουλευτές των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων», όπως και
όλων των κομμάτων, έχουν εκλεγεί υποτίθεται, κατά
τεκμήριο, ως ικανοί και έντιμοι εκφραστές της ιδεολογίας, των αρχών και των προγραμμάτων του κόμματος, με το οποίο εκλέχτηκαν.
Το καταστατικό των ΑΝ.ΕΛ. λοιπόν, στο θέμα τού ονόματος των Σκοπίων βάζει κατακόκκινη γραμμή! (Κυβερνητικό Πρόγραμμα ΑΝ.ΕΛ. - Ενότητα Β΄- τομέας
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ). Με ποιο δικαίωμα λοιπόν ο Θανάσης
Παπαχριστόπουλος, λέει ότι θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και μετά θα παραιτηθεί; (αν και
το διασκεύασε...). Με ποιο δικαίωμα η Έλενα Κουντουρά θα ψηφίσει «κατά συνείδηση;»
Και ούτε είναι δυνατόν, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα εθνικά
θέματα, να «παίζονται» συνδυασμοί, και να στήνονται
συνδιασμοί (μηχανισμοί), που μόνο στα τυχερά παιχνίδια των καζίνο επιτρέπονται, με τα ανάλογα ρίσκα, βεβαίως. Όχι όμως σε μια υπεύθυνη εθνική πολιτική. Κι
εδώ παίζονται καθαρώς προσωπικά παίγνια, προσωπικές πολιτικές κι επιδιώξεις, πάνω στις σκισμένες σάρκες της Ελλάδος και της ιστορίας μας, πάνω στα ράκη

Διαβάστε ακόμη
Δίας και Ήρα σε ομηρικές στιγμές..
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Άτλας, Άτλαντες, Ατλαντίδα
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

Λουκουμοσκονισμένο
στη Σύρο

Καρναβάλι
Σελ. 10

Τσιμεντοποιείται ο ναός της ΑγροτέΣελ. 12
ρας Αρτέμιδος
Η οικοπεδοποίηση του Αστέρα

Σελ. 12

Η πίτα της ΔΗΜ.ΤΟ της Ν.Δ. στο
Σελ. 13
Δήμο 3Β
Υστατος χαιρετισμός στον Μεγάλο Δάσκαλο
Σαράντο Καργάκο, Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Οι πληγές του Προμηθέα

Σελ. 15

Η αφανής κατοχή της Ελλάδας

Σελ. 16

Νίκος Ιγγλέσης

του ελληνικού λαού που μανιπουλάρεται μέσω της τηλεόρασης κυρίως, και της πολιτικής ηγεσίας που, κατά
το πλείστον, τηλεκατευθύνεται. Ενός λαού που ληστεύεται και απομυζάτε, ιδιαίτερα από την εκπνοή της
περασμένης χιλιετίας (χρηματιστήριο), με τελικό χτύπημα κυρίως από το 2010 και δώθε και πέρα!...
Έχω, ομολογουμένως, ζαλιστεί – ιδιαίρετα από το ’10
και δώθε – να γυρίζω το κεφάλι μου δεξιά – αριστερά
παρακολουθώντας τις μετακινήσεις βουλευτών, σ’ ένα
ευρύτατο ιδεολογικό φάσμα από το ΚΚΕ μέχρι το «Ποτάμι» και τη Ν.Δ. και τούμπαλιν, μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ1 (Το
ΚΚΕ – καλώς – δεν τους δέχεται. Σκέψου να δεχόταν
τον Λυκούδη ή τον Μπίστη!).
Έτσι πρόχειρα: Από τη Ν.Δ. έχουν φύγει η Έλενα
Κουντουρά προς τους ΑΝ.ΕΛ. και τώρα, ως Ανεξάρτητη Υπουργός του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ο Θαν. Παπαχριστόπουλος προς ΑΝ.ΕΛ. και τώρα αντάρτης υπέρ του Τσίπρα
και της “βόρειας Μακεδονίας”, η Κατερίνα Παπακώστα,
ως Ανεξάρτητη, Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
Από το ΠΟΤΑΜΙ έχουν φύγει προς τη Ν.Δ. τρεις – τέσσερις. Ο Σπύρος Δανέλλης, που πρωτοβγήκε βουλευτής με τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ το 1996, μετά πήγε στο
ΠΑΣΟΚ (2009-2014), το 2015 πήγε στο ΠΟΤΑΜΙ και
τώρα ξαναγύρισε στην «αριστερά» δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην πολιτική του γενέτειρα... Ο Κ. Ζουράρις που ήταν στη ΣΠΙΘΑ του Μίκη Θεοδωράκη και
βγήκε βουλευτής το 2015 με τους ΑΝ.ΕΛ., που ως Μακεδόνας είναι αντίθετος με την Συμφωνία των Πρεσπών για τα Σκόπια, έδωσε όμως ψήφο εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τη συμφωνία
αυτή...
Ζουρλομανδύας!
Άσε, γιατί ζαλίστηκα με την ...κινητικότητα των πολιτικών μας ταγών, και με κάνει καταθλιπτικά σκεπτικό η
χαρακτηριστική «συνέπεια» και η προκλητική αστάθεια
και καταφανής αμοραλισμός των ανθρώπων που ενασχολούνται με την πολιτική – δηλαδή τα της πόλεως
κοινά, τα δημόσια πράγματα και τα συμφέροντα (υποτίθεται) των πολιτών, με γνώμονα της προσωπικές
τους επιδιώξεις, και οφελίματα, χωρίς περίσκεψη και
χωρίς αιδώ!...
Σκέψου, λέω, να είχα ενταχθεί στο ΚΚΕ – όπως με
θέλαν ορισμένοι... «φίλοι» του ΠΑΣΟΚ, της Ν.Δ., κι όχι
βέβαια του ΚΚΕ, και να με είχαν διαγράψει, γιατί σίγουρα θα με είχαν διαγράψει, ο Ανδρουλάκης, η Δαμανάκη, ο Μπίστης, ο Λυκούδης και πολλοί άλλοι
κομμουνιστογενείς, όπως ο Κύρτσος της Ν.Δ.
...Για φαντάσου!
Η άνετη όμως και εργώδης κινητικότητα δεν παρατηρείται μόνον όσον αφορά τις μετακινήσεις από κομματικό φορέα, σε κομματικό φορέα, αλλά και κυρίως σε
θέσεις, αρχές και ιδεολογίες.
Έτσι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή για
κύρωση τη συμφωνία των Πρεσπών για την Π.Γ.Δ.Μ.
(όπως ονομάζονται ακόμη τα Σκόπια), κατ’ απαίτηση
των ΗΠΑ και της Ε.Ε., ενώ ακόμη το Υπουργείο Εξω-
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τερικών στο οποίο ηγείται ο Πρωθυπουργός έχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του κείμενο αντιφατικό που
αναδεικνύει τις ύποπτες και αλυτρωτικές διαθέσεις των
Σκοπίων της Νοτιοσλαβίας και τις απώτερες πιθανόν
επιδιώξεις της, για τις οποίες μάλιστα, οι ΗΠΑ διέβλεπαν στο παρελθόν «επιθετικές βλέψεις εναντίον της
Ελλάδος».
Στην ιστοσελίδα του Υπ. Εξωτερικών λοιπόν, οι ΗΠΑ
με τηλεγράφημα και αριθ. πρωτ. εξέφραζαν την ξεκάθαρη αντίθεσή τους στο όνομα “Μακεδονία” γιατί έβλεπαν ότι οι Σκοπιανοί και ο Τίτο που ήσαν τότε με τους
Σοβιετικούς, το έθεταν εκ του πονηρού. Μετά, που τα
χάλασαν με την ΕΣΣΔ και τους ήθελαν σαν συμμάχους
ενάντια στη Ρωσία, ξέχασαν τις βλέψεις του Τίτο και
των Σκοπιανών.
Αλλά και η Μέρκελ ήρθε στην Ελλάδα να πιέσει για την
συμφωνία, όπως και πολλοί Ευρωπαίοι, Γιουνκέρ, Μοσκοβισί και άλλοι, δήλωσαν και δηλώνουν ότι πρέπει η
συμφωνία να επιτευχθεί κουνώντας το δάχτυλο, χωρίς
βεβαίως να ενοχλείται κανένας από την κυβέρνηση. Αντιθέτως ενοχλήθηκε σφόδρα και έβγαλε ανακοινώσεις
το ΥΠ. Εξωτερικών, όταν η Ρωσία εξέφρασε τη γνώμη
ότι το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ πρέπει να εξεταστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Δεν παρεμβαίνουμε στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας,
όμως σε αυτά τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ρωσία θα
εκφράζει την άποψή της», δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντρ Γκρουσκό. Έχει δίκηο το
ΚΚΕ όταν λέει ότι το ζήτημα είναι για το ΝΑΤΟ.
Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενοχλημένο τα
μάλα(!) κάλεσε, τη Μόσχα να σεβαστεί «τις ευαισθησίες του ελληνικού λαού στη χρήση του ονόματος Μακεδονία», και ότι «η επίκληση πολιτικών εξελίξεων στο
εσωτερικό φίλων χωρών από το ρωσικό Υπουργείο
Εξωτερικών δεν συνάδει με το επίπεδο που χαρακτηρίζει τις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας».
Όπως βλέπετε από αστάθεια πάσχουν όχι μόνον οι
βουλευτές και τα κόμματα, αλλά και τα κράτη, ανάλογα
με τα συμφέροντά τους, όπως διατυμπάνιζε απερίφραστα ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων ο Βρετανός
Πρωθυπουργός Πάλμερστον1: «Η Αγγλία δεν έχει μόνιμους φίλους ή εχθρούς. Μόνιμα είναι μόνο τα συμφέροντά της1».
Ας τα έχουν αυτά υπ’ όψη τους οι πολιτικοί μας!
Η Ελλάς έχει φίλους όσους και όσο ταυτίζονται τα
συμφέροντά της με τα δικά τους. Όσο διαρκεί η φιλία
πρέπει να είναι πιστή φίλη, διατηρώντας όμως καλές
σχέσεις με όσο το δυνατόν περισσότερους. Δυστυχώς
όμως, εδώ και 200 χρόνια ασκούμε την πολιτική του
Χατζατζάρη. Δεν είμαστε έντιμοι στις φιλίες μας, είμαστε δουλοπρεπείς, καλοπερασάκηδες και απερίσκεπτοι, άτολμοι και αδιάβαστοι.
―――――
1. Στην υπόθεση Πατσίφικο το 1850, ως Υπουργός Εξωτερικών, αντιμετωπίζοντας την αγανάκτηση του Κοινοβουλίου, για τη μεταστροφή του από φιλέλληνας που έδειχνε μέχρι τότε, σε άτεγκτο
και σκληρό πολέμιο των Ελλήνων.
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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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Ο Δημοσθένης Δόγκας, υποψήφιος
περιφερειακός σύμβουλος Αττικής
Αγαπητοι Συμπολίτες μου,
ς σταση ζωης, υπήρξε πάντα η δράση, η προσφορά και η κινητοποίηση σε τοπικό αλλά και
υπερτοπικό επίπεδο.
Αφουγκραζόμενος, λοιπόν, το καθήκον μου προς τον
ιδιαίτερο τόπο καταγωγής μου, την Ανατολική Αττική,
ανταποκρινόμενος στο προσκλητήριο της γενιάς μου,
θα συμμετάσχω και σ’ αυτή την κρίσιμη εκλογική
μάχη για να εκφράσω τις επιθυμιες και τα όνειρα των
ανθρώπων του τόπου μου, για έναν καλύτερο τόπο,
για ένα καλύτερο μέλλον.

Ω

Ονειρευομαι να αποτελέσω τη φωνή για την ανάδειξη
των προβλημάτων και ταυτόχρονα, να βοηθήσω έμπρακτα για την επίλυση τους, στην Περιφέρεια της
Αττικής.
Πιστεύω στη δημιουργική ανάπτυξη της κοινωνίας, η
οποία βασίζεται στην υγιή επιχειρηματικότητα, στην
πράσινη ενέργεια και στη χρηση πετυχημενων και
βιώσιμων αρχών ανάπτυξης σε ότι αφορά τις μελέτες
και τα έργα της Περιφερειας Αττικής και των Δήμων!

Ως εθελοντής αλλά κ ως άνθρωπος που ασχολείται
με τα κοινά, διανύω ήδη μία θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως επικεφαλής ανεξάρτητης δημοτικής
παράταξης στο δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
με ποικίλες παρεμβάσεις σε όλα τα φλέγοντα τοπικά
και εθνικά θέματα, όπως αυτό της εκποίησης του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του Αστέρα
Βουλιαγμένης.
Ως άνθρωπος της δράσης, το μόνο ψηφοδέλτιο που
θα μπορούσε να εμπνεύσει την υποψηφιότητά μου
στις Περιφερειακές εκλογές, τον Μάιο του 2019 ειναι
το ψηφοδέλτιο του πρώην Περιφέρειαρχη και νυν
υποψήφιου Περιφέρειαρχη Ιωάννη Σγουρού, του έμπειρου δυναμικού και πετυχημένου αυτού ανθρώπου,
της προσφοράς και των έργων, και της Περιφερειακής Ανεξάρτητης παράταξής του "Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής"!
Ενα ψηφοδέλτιο με μία προσωπική επιτυχημένη πορεία του κυρίου Γιάννη Σγουρού γεματη προοπτικές,
βασιζόμενο όμως στο έμπρακτο έργο του ιδίου, αλλά
και των στελεχών της παράταξης, της οποίας έχω
πλέον την τιμη να είμαι μέλος της.

Αποφάσισα να υποστηρίξω το εφικτό και γεμάτο συγκριτικά πλεονεκτήματα και αξιοκρατικό σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής
όπως διαφαίνεται από τον κύριο Σγουρο.
Για τους λόγους αυτούς, με αυτό το σκοπό και τους
στόχους, θα δώσω τον αγώνα μου να υλοποιηθεί
αυτο το πρόγραμμα σε περιφερειακό επίπεδο και να
εφαρμοστεί σε κάθε δήμο και τόπο, με τον καλύτερο
τρόπο, όπως ακριβώς, το λέμε και όλοι εμείς εδώ,
στην "Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικης", Με έργο
και μόνο!
Σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές για τον τόπο
μας, την αγαπημένη όλων μας Περιφέρεια Αττικής, η
σιωπή σημαίνει συνενοχή!
Αγαπητοί συμπολίτες μου,
Με την ψηφο μας στις εκλογές του 2019 πρέπει να
γυρίσουμε τις πλάτες στην απερχόμενη ανεύθυνη,
ανίκανη και επικίνδυνη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, τη χρονική περίοδο 2014- 2019 και να δώσουμε
ένα σαφές ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και ανάπτυξης, ενωμενοι σαν ένα, απέναντι σε όλα τα προβλήματα της Περιφερειας Αττικής, αλλα πολυ
περισσοτερο στις ευγενείς προοπτικές προς αξιοποίηση, τις οποίες μας παρέχει η Αττική γη, προς όφελος
για τις επόμενες γενιές!
Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη σας!
Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας!

Δημοσθένης Δ. Δογκας

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος
1978 και κατοικεί μόνιμα στη Βούλα.
Είναι εγγονός του εξέχοντος νομικού και δικαστή Γεωργίου Κ. Δόγκα, εμπνευστή της ανεξαρτητοποίησης και ιδρυτή της δημιουργίας της Κοινότητας Βούλας το έτος 1932 και γιός του Δημοσθένη Γ. Δόγκα, επίτιμου
δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω, πρωτεργάτη της θέσπισης και λειτουργίας
του Ταμείου Ανεργίας και υπέρμαχου του δικαίου περί Συλλογικών Συμβάσεων στην περιοχή των Μεσογείων Αττικής.
Αποφοίτησε το 1996 από το 1ο Λύκειο Βούλας και έχει σπουδάσει Χρηματοοικονομικά και Ναυτικό Δίκαιο στα Πανεπιστήμια Greenwich και Hunddersfield της Μ. Βρετανίας. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά και
επενδυτικά με την αγροτική και οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και Νότιας Αττικής.
Επίσης, ασχολείται με τα Xρηματοoικονομικά, τον Aγροτουρισμό, αλλά
και ενεργά ως πολίτης και δημότης με τα κοινά, έχοντας εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως Επικεφαλής
της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης «Δημοτική Βούληση» στις Εκλογές του έτους 2014, αλλά και όντας υποψήφιος Βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου του έτους 2015.
Εξελέγη και διετέλεσε σε καίριες θέσεις του Δήμου, όπως Μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Μέλος του ΔΣ του Οργανισμού
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής.
Η εθελοντική προσφορά είναι η «δεύτερη» φύση του καθώς συμμετέχει
σε ποικίλες δράσεις (αναδασώσεις, πολιτική προστασία, καθαρισμό ακτών
κ.τ.λ.), σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και σε ολόκληρη την
Ελλάδα.
Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τον εθελοντισμό το 1984 ως ενεργός
εθελοντής του Παγκόσμιου Οργανισμού των Προσκόπων, όπου και παραμένει ενεργός έως σήμερα και διετέλεσε μέλος της Γενικής Εφορίας του
Σώματος των Ελλήνων Προσκόπων.
Έχει ασχοληθεί ομαδικά σε Παγκόσμιους και Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς και ασχολείται με την φωτογραφία, την ιστιοπλοΐα και
τη διάσωση ελληνικών σκαφών ως μέλος του ΔΣ του Συλλόγου «Πρωτέας» Χαλκίδας, επίσημου εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας για τη
Διάσωση και Διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης, αλλά και
Διατήρησης των Παραδοσιακών Σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Εuropean Μaritime Ηerritage (Ε.Μ.Η) της UNESCO.
Ο Δημοσθένης Δόγκας, στα πλαίσια της πολυποίκιλλης κοινωνικής προσφοράς του, κατασκεύασε και παραχώρησε την πλατεία Γεωργίου Κ.

Δόγκα στη Βούλα, η οποία θεωρείται τοπόσημο και κοσμεί την παραλιακή
λεωφόρο. Είναι Πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου «Magna Graecia»,
μέλος των Συλλόγων της Λαυρεωτικής «Τουρκολίμανο», «Τζονίμα» και
«Βγέθι», μέλος του Αγροτικού Συν/ισμού Κερατέας, μέλος του Πολιτιστικού και Πολιτισμικού Συλλόγου Κατοίκων Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων
«Δήμητρα», μέλος του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ),
μέλος του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων», μέλος του Πανελλήνιου Φιλανθρωπικού, Πολιτιστικού και Περιβαλ-

λοντικού Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» και πολλών άλλων φορέων και
συλλόγων, ενώ υπήρξε και εθελοντής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004 στην Αθήνα.
Έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων των Προσκόπων για την
μελέτη, επίβλεψη και ανάπλαση του μεγάλου Κατασκηνωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου των Προσκόπων Αγίου Ανδρέα Μαραθώνα και έχει αποκτήσει τα μετάλλια 1ης και 2ης θέσης στον αγώνα Classic Yacht Race στην
κατηγορία Παραδοσιακών Σκαφών το έτος 2013.
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«ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ»
Eκθεση Φωτογραφίας
στο Μετρό - Σύνταγμα
Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ», με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μνήμης για
τα θύματα του Ολοκαυτώματος διοργανώνει έκθεση
φωτογραφίας με τίτλο «Δεν λησμονώ …μία εικόνα χίλιες λέξεις».
Η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος από τις 27
Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου 2019, είναι βασισμένη στην περίοδο της Γερμανικής Κατοχής, ενώ θα
υπάρχει ειδικό αφιέρωμα στην συμβολή των Συμμαχικών Δυνάμεων στους αγώνες του ελληνικού έθνους
απέναντι στη ναζιστική Γερμανία.

ΕΒΔΟΜΗ

“Η δική μου Βιβλιοθήκη”, στο Μέγαρο Μουσικής
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η
δική μου βιβλιοθήκη» με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου απευθύνεται
σε όλες τις ηλικίες και καλεί τις οικογένειες σε ένα μαγικό ταξίδι
στον κόσμο μιας φανταστικής βιβλιοθήκης, όπου σύγχρονοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο έχουν
εγκαταστήσει έργα τους σε άγνωστους και γνωστούς χώρους του
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με
τους πιο απρόσμενους τρόπους.
Οι συμμετέχοντες ξεκινούν έναν
περίπατο στη διάρκεια του οποίου
συναντούν παράδοξα ταιριάσματα
λέξεων και εικόνων, διασχίζουν
φωτεινά και σκοτεινά δωμάτια
όπου κατοικούν οι λέξεις και τα
γράμματα, και βρίσκονται μπροστά
σε αναπάντεχες στιγμές ποιητικής

απόδοσης όσων πραγμάτων γνωρίζουν και όσων τους διαφεύγουν,
σχηματίζοντας έτσι τη «δική τους
βιβλιοθήκη».

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
Έκθεσης πραγματοποιείται κάθε
Σάββατο και Κυριακή 12:00-14:00
έως τις 10 Μαρτίου 2019.
Οι νεότεροι της οικογένειας πρέπει να είναι πάνω από 7 χρονών,
ενώ δυνατότητα συμμετοχής
έχουν επίσης μεμονωμένα άτομα,

Το Mουσείο αποκαλύπτει
τα μυστικά του
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστούν στο κοινό
φωτογραφικά ντοκουμέντα της εποχής και στιγμιότυπα από την παρουσία των Συμμάχων στον ελλαδικό
χώρο. Μέσα από τις εικόνες ο θεατής θα έχει την ευκαιρία να έρθει αντιμέτωπος με μία ρεαλιστική απεικόνιση των κακουχιών και των δυσκολιών που βίωσε ο
ελληνικός λαός εκείνη την περίοδο.
Το κοινό, θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει τα έργα
του ζωγράφου Βασίλη Προκόπου με τίτλο « Μάνες της
Κατοχής».
Σκοπός της έκθεσης είναι να φωτίσει την σκοτεινή
εκείνη περίοδο και να αποτίσει τον δέοντα φόρο τιμής
στα θύματα των γερμανικών θηριωδιών, στους αφανείς
ήρωες, οι οποίοι θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την
ελευθερία.
Η Έκθεση διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο Ζάππειο
Μέγαρο της Αθήνας τον Φεβρουάριο του 2016. Έκτοτε
έχει φιλοξενηθεί από Δήμους, Μουσεία, Σχολεία, Πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους εντός και εκτός Ελλάδος αφήνοντας τις θετικότερες των εντυπώσεων.
Η είσοδος στο κοινό είναι ελεύθερη. Ώρες λειτουργίας
09:00 – 20:00.
Ευχαριστούμε πολύ τη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. για την υποστήριξή
της.
H έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου
της Δημοκρατίας Προκοπίου Παυλοπούλου.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συνεχίζει τη δράση «Ανοιχτό Μουσείο» από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2019,
με έναν δεύτερο κύκλο θεματικών παρουσιάσεων που αποκαλύπτουν στους επισκέπτες τις αθέατες πλευρές του μουσείου. Η δράση έχει στόχο να γνωρίσει στο ευρύ κοινό τις
πολύπλευρες εργασίες που διενεργούνται για την έρευνα,
συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων.
Οι παρουσιάσεις, με διάρκεια από μισή έως μία ώρα, περιλαμβάνουν επιτόπια παρατήρηση των εκθεμάτων και παρουσίαση με powerpoint. Μέσα από την προσωπική επαφή
με το εξειδικευμένο προσωπικό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν σημαντικές πτυχές της δραστηριότητάς τους.
Την Πέμπτη 24/1/2019 θα πραγματοποιηθούν δύο παρουσιάσεις (12.00 και 12:45) της πρώτης στη σειρά θεματικής
με τίτλο: Αποκαθιστώντας την ομορφιά: επεμβάσεις συντήρησης στο άγαλμα μιας άγνωστης Αφροδίτης
Ένα μήνα πριν αναδυθεί για πρώτη φορά σε κοινή θέα στο
πλαίσιο της έκθεσης «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου», το
μαρμάρινο άγαλμα της Αφροδίτης, ρωμαϊκών χρόνων, παραλλαγή της Κνιδίας Αφροδίτης του Πραξιτέλη, θα παρουσιαστεί στο Εργαστήριο Συντήρησης Γλυπτών του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου. Αρχαιολόγοι και συντηρητές θα
μιλήσουν για το άγαλμα και την ιστορία του.
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2132144800. Θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη είναι η προμήθεια εισιτηρίου εισόδου.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 28ης Οκτωβρίου 44, Αθήνα,

παρέες και μέλη από λέσχες φιλίας.
Σημείο συνάντησης για τα εκπαιδευτικά προγράμματα:
Φουαγιέ εισόδου οδού Κόκκαλη,
15΄ πριν από την έναρξη κάθε δράσης.
Ημέρες & Ώρες διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Σάββατο (12:00–14:00):
19 Ιανουαρίου - 2, 9, 16, 23 Φεβρουαρίου - 2, 9 Μαρτίου
Κυριακή (12:00–14:00):
27 Ιανουαρίου - 3, 10, 17, 24 Φεβρουαρίου - 3, 10 Μαρτίου
Τιμή εισιτηρίου για τα εκπαιδευτικά προγράμματα: 6 € / άτομο
• Παιδικό εισιτήριο και συνοδός
παιδιού: 5 € / άτομο

«AΣΤΕΡΙΞ: TO MΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α΄ Προβολή την ταινία κιν. σχεδίων «AΣΤΕΡΙΞ: TO MΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ
ΖΩΜΟΥ» έως και την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019.
Ώρες προβολών: 5.10 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Alexandre Astier, Louis Clichy
Σενάριο: Alexandre Astier, René Goscinny
Έπειτα από μια πτώση κατά τη συγκομιδή του γκι, ο
δρυΐδης Πανοραμίξ αποφασίζει, πως είναι καιρός να
εξασφαλίσει το μέλλον του χωριού. Μαζί με τον
Αστερίξ και τον Οβελίξ, ξεκινά ένα ταξίδι στον γαλατικό κόσμο, αναζητώντας έναν νεαρό, ταλαντούχο
δρυΐδη, για να του μεταδώσει το Μυστικό του Μαγικού Ζωμού.

«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝ»
Eπίσης παρουσιάζει τη δραματική ταινία «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝ», έως και την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019.
και τη δραματική ταινία «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝ»,
έως και την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019.
Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ. και 9.00 μ.μ.
Σενάριο – σκηνοθεσία: Peter Hedges
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.
Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

ΕΒΔΟΜΗ
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Διήμερη Εκδρομή
ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΔΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ
ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ-ΑΓΡΙΝΙΟ
26 - 27 Ιανουαρίου
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη
Βούλας” οργανώνει διήμερη εκδρομή στα Λουτρά
Υπάτης, Καρπενήσι, Δυτ. Φραγκίστα, Λίμνη Κρεμαστών και Αγρίνιο στις 26 και 27 Ιανουαρίου.
07.00 Αναχώρηση από Παπάγου &Ίριδος στη Βούλα.
13.30 Αφιξη στο Αγρίνιο και γεύμα στις ταβέρνες
της πλατείας
Πληροφοριες. Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

O “Nυμφόληπτος” καλεί
στην πρωτοχρονιάτικη πίτα
O Εκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώματος Βάρης ο “Νυμφόληπτος” προσκαλεί στην
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του, που θα γίνει
στις 10 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 στο Αθλητικό
Κέντρο “Αίολος” (Αν. Παπανδρέου 2 Χέρωμα
Βάρης).
Περιμένουν τους καλεσμένους με καφεδάκι και συζήτηση. Είσοδος ελεύθερη.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας ΥΠΑΤΙΑ (Μικράς
Ασίας 3, Bούλα), καλεί στo αφιέρωμα του Χάρη Μελιτά, ποιητή τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 στις
19:00 (Μικράς Ασίας 3, Βούλα).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6937353455 και
6998958059
Ο Χάρης Μελιτάς είναι μέλος της ΕΕΛ και του Δ.Σ.
του Κύκλου Ποιητών.
Η έκθεση του Βέρνερ Χέρμαν με τίτλο Cubistic Cites
συνεχίζεται στον ίδιο χώρο.

Χαρακτική, αυτή
η άγνωστη, γνωστή τέχνη
Εισήγηση με παράλληλη έκθεση βιβλίων τέχνης με
χαρακτικά της Μαρίας Ματάλα, εικαστικός - κριτικός
τέχνης, με τίτλο: Χαρακτική, αυτή η άγνωστη, γνωστή τέχνη, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου και ώρα
7:00 στο γραφείο του Συλλόγου, Μικράς Ασίας 3.

Σεμινάρια με την “Υπατία”
Η Υπατία, εγκαινιάζει τρία σεμινάρια:
Α. Ζωγραφικής Πληροφορίες στο τηλ 6949898650
Β. Χαρακτικής
Πληροφορίες στο τηλ. 6977262 202
Γ. Βυζαντινής αγιογραφίας για αρχάριους.
Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει σχέδιο και ζωγραφική
εικόνας με φυσικά χρώματα σε χαρτί και σε ξύλο.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6937353455 και
6998958059.

Βασιλόπιτα και Γενική Συνέλευση
Ο Σύλλογος καλεί στην κοπή της Αγιοβασιλιάτικης
πίτας και στην ετήσια Γενική συνέλευσή του, την
Παρασκευη 1η Φεβρουαρίου 2019 στις 7 μ.μ. στο
γραφείο του (Μικράς Ασίας 3 Βούλα).

O Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων παρουσιάζει το Ορατόριο του Παναγιώτη Καρούσου,
“Το Τραγούδι των Εθνών”, υπό την διεύθυνση της
αρχιμουσικού Φαίδρας Γιαννέλου στον Πολυχώρο
Άννας & Μαρίας Καλουτά του Δήμου Αθηναίων (Τιμοκρέοντος 6A, Αθήνα), την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου
2019 και ώρα 8 μ.μ.
ΣΟΛΙΣΤ: Eιρήνη Κώνστα - Βασίλης Ασημακόπουλος, Ιωάννης Μαρωνίτης
Χορωδία Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου Παλλήνης και
Χορωδία Εκπαιδευτικών Μουσικής Αττικής ‘‘Choremus’’Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα
Eίσοδος ελεύθερη
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, 29-30/01 και ώρες λειτουργίας
5- 9 μμ., στο φουαγιέ του πολυχώρου, θα παραγματοποιηθεί Έκθεση Εικαστικών, μελών του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων.

Η “Ευρυάλη” οργανώνει πολλές εκδρομές και έχει
εξαιρετική επιτυχία με πολλές εκπλήξεις σε κάθε
της εκδρομή.

Ποιητική βραδιά στην “Υπατία”

“Το Τραγούδι των Εθνών”

Οι “Φίλοι του ΠΙΚΠΑ”
κόβουν βασιλόπιτα
To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου “Οι Φίλοι
του ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ” προσκαλούν στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου
στις 6.30 μ.μ. στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης
(οδός Απόλλωνος).
Θα ακολουθήσει η ετήσια Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου.
Η βραδιά είναι προσφορά του Συλλόγου.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Η Γ. Γραμματέας
Ε. Κονιδάρη
Μ. Ψυλλάκη

Σύλλογος “Ανοιξη”
Πρόσκληση

Οι Διαλεκτικοί Όμιλοι κόβουν
πρωτοχρονιάτικη πίτα
Oι Δκαλεκτικοί Όμιλοι Κορωπίου Α και Β προσκαλούν στο κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας, την
Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις 6 μ.μ. στο Δημαρχιακό
Μέγαρο Κορωπίου (Βασ. Κων/νου), με αφιέρωμα
στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και θέμα: «Σαν να
μην έχουν τελειωμό των γυναικών τα βάσανα».

Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων

Πρόσκληση

O Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι
Κορωπίου και Πέριξ “ΑΝΟΙΞΗ” θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του το Σάββατο 9-2-2019 στην
αίθουσα του Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου
στο Κίτσι Κορωπίου και ώρα (12 το μεσημέρι).
Η παρουσία σας θα μας χαροποιήσει και θα μας
τίμηση ιδιαίτερα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΑΡΟΥΠΟΣ Ι.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων προσκαλεί να διασκεδάσετε στον Ετήσιο χορό του
και την κοπή της πίτας, που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13.00
στο Ξενοδοχείο «FgH FENIX HOTEL» Αρτεμισίου
1-3 Γλυφάδα (Παραλιακή λεωφόρος) Τηλ. 210
8914000. Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022
Πληροφορίες : Π.Μουρελάτου κιν. 6942465860
Γ.Πιερράκος
κιν. 6932766111

«Στα χνάρια των
Αργοναυτών»

Αναβάλλεται η εκδήλωση
της “Aπολλωνίας”

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης προσκαλεί την Πέμπτη 24
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:30 στην Προβολή
Ντοκιμαντέρ: με τίτλο: «Στα χνάρια των
Αργοναυτών», με αναφορά στον Πόντο.
Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στον 3ο όροφο του
Μεγάρου της ΕΣΤΙΑΣ
Κων/νου Παλαιολόγου 1, Νέα Σμύρνη
Τηλέφωνο: 21 0933 3702.

O Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”
αναβάλλει την προγραμματισμένη εκδήλωση για το
κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας συμπαραστεκόμενος στην πρόεδρό του Μαριάννα Μαυραγάννη,
η οποία έχασε τη μητέρα της (18.1.19).
Τα συλλυπητήριά μας.
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Γνωμοδότηση επί της Β’
Φάσης της Κυκλοφοριακής
Μελέτης του Δήμου 3Β
Ο Δήμος καλεί τη Δημοτική
Επιτροπή διαβούλευσης
Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί σε
συνεδρίαση τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Καραμανλή 18 Βούλα), στην 1η Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση, την 21η Ιανουαρίου 2019,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 με μοναδικό θέμα:
Γνωμοδότηση επί της Β’ Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου.

ΕΒΔΟΜΗ

Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
2019 και ώρα 14:00
στο Σύνταγμα.
Aνακοίνωση των διοργανωτών
του συλλαλητηρίου
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και οι
Παμμακεδονικές Ενώσεις ανα τω
κόσμω, σε συνεργασία με πολυάριθ-

ΝΙΚΟ τρόπο την απάντηση σε όσους
διατυμπανίζουν ότι έχουν πειστεί
για τα δήθεν πλεονεκτήματα της
«συμφωνίας».
Οι Έλληνες θα ακυρώσουμε με τον
ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ και την
ΦΩΝΗ μας τη «συμφωνία» που είναι
εθνικά επιζήμια για την Πατρίδα μας
και που οδηγεί στον διαμελισμό της.
Οι βουλευτές είναι βέβαιο ότι θα σεβαστούν την βούληση του Ελληνικού λαού, η λαϊκή κυριαρχία θα
πρυτανεύσει και θα υποχωρήσουν

κράτος των Σκοπίων γίνεται ως Δημοκρατία της «Μακεδονίας». Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
οφείλει να υπερασπιστεί το ΟΝΟΜΑ
και τα ΕΔΑΦΗ της Μακεδονίας παραιτούμενος.
Στο συλλαλητήριο της 20ης Ιανουαρίου 2019 ξεκαθαρίζουμε ότι ο Ελληνικός λαός ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ το
όνομα της Μακεδονίας διότι τα
ΟΝΟΜΑ σημαίνει ΕΔΑΦΟΣ.
Πηγή: iefimerida.gr

Λεωφορεία από τους ΟΤΑ
Δύο λεωφορεία για τη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων του Δήμου θα δια-

Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
θέσει ο

Σημείωση: Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Τρίτη 22/1/19, ώρα
12.00 το μεσημέρι.

σημείωση σύνταξης: Θα πρέπει, όσοι δημότες συμμετέχουν στη Διαβούλευση να παρευρεθούν, γιατί το θέμα είναι ιδιαιτέρως
σοβαρό και δεν πρέπει, για άλλη μια φορά,
να πραγματοποιηθεί με 4 ή 3 άτομα. Και βέβαια δεν θα έχουν δικαίωμα να ομιλούν για
τυχόν διαφωνίες τους...
Η Β’ φάση κυκλοφοριακής μελέτης αφορά όλο
το Δήμο 3Β και περιλαμβάνει περισσότερες
από 600 παρεμβάσεις στην πόλη, «με στόχο
να ενοποιήσει κυκλοφοριακά τις τρεις Δημοτικές Ενότητες και να επιλύσει όλα τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η
περιοχή» όπως σημειώνει ο Δήμος σε σχετικό
δελτίο τύπου και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου
(http://www.vvv.gov.gr/index.php/grafeiotypou/city-planning-and-deliberating#tab).
Οσοι φορείς ή κάτοικοι της περιοχής επιθυμούν
να συμμετέχουν στη διαβούλευση με παρατηρήσεις ή προτάσεις να το κάνουν αποστέλλοντας τις στο zdrami@vvv.gov.gr μέχρι τις 28
Ιανουαρίου 2019.

Η Βουλιαγμένη το ψήφισε
Η Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης, είχε καλέσει σε συνεδρίαση την περασμένη Τετάρτη
το πρωί 8.30(!), και υπερψήφισε τη μελέτη με
4 ναι και ένα παρών.

μους φορείς και τη συμμετοχή πολυπληθούς ομάδας ατόμων που
συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή, διοργανώνουν συλλαλητήριο
την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 και
ώρα 14:00 στο Σύνταγμα.
Η ανταπόκριση του κόσμου είναι εντυπωσιακή και παρόλο που ο χρόνος
προετοιμασίας του ήταν μόλις 7
ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί ίσως η ογκωδέστερη συγκέντρωση που έγινε ποτέ.
Οι Έλληνες θα συμμετέχουμε μαζικά
ώστε να διατρανωθεί με ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ τρόπο η αντίθεσή μας στην παράδοση του ονόματός μας στους
παραχαράκτες της Ιστορίας της Μακεδονίας.
Οι Έλληνες θα δώσουμε με ΕΙΡΗ-

τα ξένα εθνικά συμφέροντα και οι
πιέσεις που ασκήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτούς. Οι βουλευτές
οφείλουν να σκεφτούν και να πράξουν δημοκρατικά και να συντονιστούν με την λαϊκή βούληση που θα
διατρανωθεί στο συλλαλητήριο από
τους γηγενείς Μακεδόνες και σύσσωμο τον Ελληνικό λαό.
Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαφυλάξει την Συνταγματική Τάξη με Πίστη και Αφοσίωση
στην Πατρίδα και την Δημοκρατία. Η
«συμφωνία» αυτή δεν είναι νόμιμα
κυρωμένη στο κράτος των Σκοπίων
διότι ο Πρόεδρος Ιβάνωφ αρνήθηκε
να την υπογράψει, ενώ ταυτόχρονα
η επίσημη αλληλογραφία από το

Τα δρομολόγια είναι τα ακόλουθα:
― 12:30 από τον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στη Βάρη
― 12.40 Στάση στον ιερό ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στη Βάρη.
― 12:30 από το Δημαρχείο (Λεωφ. Κ.
Καραμανλή 18, Βούλα)
― 12.40 Στάση στην πλατεία (έναντ
Αγίου Ιωάννη) στη Βούλα.
Η επιστροφή μετά το πέρας του συλλαλητηρίου θα γίνει με αντίστοιχα
δρομολόγια.

Ο Δήμος Γλυφάδας
Για τη διευκόλυνση των κατοίκων της
Γλυφάδας που επιθυμούν να μεταφερθούν προς και από το μετρό (στάση
"Ελληνικό"), προκειμένου να μεταβούν
στο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος για την Μακεδονία, η δημοτική
συγκοινωνία
του
Δήμου
Γλυφάδας θα λειτουργεί κανονικά
από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το
βράδυ.

Πολλά δέντρα “αποκεφαλίστηκαν!” στη Βούλα
Ξαφνιασμένοι κάτοικοι γύρω από την Λεωφόρο
Καραμανλή 133, από τα πριόνια και τα πολυμηχανήματα, που έκοβαν δέντρα, μας τηλεφώνησαν για να μας ρωτήσουν σχετικά.
Πράγματι σε επιτόπια επίσκεψη που πήγαμε είδαμε πολλά δέντρα ξαπλωμένα στο έδαφος
και εργάτες που συνέχιζαν το κόψιμο. Δεν μπορέσαμε να πλησιάσουμε για να ρωτήσουμε.
Απορία μας. Είναι σχεδόν απέναντι από το Δημαρχείο στη Βούλα, ο Δήμος δεν αντελήφθη τίποτα ή είχαν άδεια για το κόψιμο;;; Πάντως
συμβούλους που ρωτήσαμε δεν γνώριζαν τίποτα!

ΕΒΔΟΜΗ

Υποψηφιότητες στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σιγά σιγά ολοκληρώνονται οι υποψηφιότητες στην Περιφέρεια Αττικής και ως προς τους υποψηφίους περιφερειάρχες και ως προς τους υποψηφίους περιφερειακούς
συμβούλους. Αναφέρουμε όσους έχουν πέσει στην αντίληψή μας.
Έτσι στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε υποψήφια την νυν
Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου με υποστήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον τέως περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό, ανεξάρτητο, τον νυν Δήμαρχο Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη με
υποστήριξη από τη Ν.Δ., τον Γιάννη Πρωτούλη της «Λαϊκής Συσπείρωσης», το Νίκο Παπαδάκη, από το “Πράσινο
Κίνημα”.
Πολλοί οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι από τη “γειτονιά μας”, στην Ανατολική Αττική. Ο Δημήτρης Κιούκης
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου 3Β συμμετέχει στην παράταξη του Πατούλη, ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης “Δημοτική Βούληση” Δημοσθένης Δόγκας
συμμετέχει στην παράταξη του Γιάννη Σγουρού καθώς επίσης και ο νυν δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης.

“Oχι” στον Γιάννη Αγαλιώτη
Ακουγόταν και το όνομα του δημοτικού συμβούλου της
πλειοψηφίας στο Δήμο 3Β, Γιάννη Αγαλιώτη, για συμμετοχή του στην παράταξη του Πατούλη, αλλά τελικά προτιμήθηκε ο Ν. Σοφιανός, άγνωστος στο Δήμο 3Β, κάτι που
ακούστηκε κακόηχα στους κατοίκους, που γνωρίζουν το
Γιάννη Αγαλιώτη, ως παραδοσιακά σταθερό φιλελεύθερο
και ενεργό πολίτη στα 3Β.
Τέτοια λάθη γίνονται και τελικά ένας μεγάλος Δήμος όπως
τα 3Β, δεν είχαν βγάλει μέχρι σήμερα Νομαρχιακό σύμβουλο, και σήμερα περιφερειακό σύμβουλο.
Ας ελπίσουμε ότι τώρα θα εκπροσωπηθεί.

Ο Σπύρος Βαλάτας στον
Κωνσταντέλλο
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Πρόγραμμα Διαλογής στην πηγή
Επίσημη πρώτη, Πηγαδάκια Βούλας
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 με
θέμα την ανακύκλωση, με πρώτο
“πείραμα”, πανελλαδικά θα λέγαμε,
τα Πηγαδάκια Βούλας.
Το πρόγραμμα είναι καινοτόμο και
αλλάζει τα δεδομένα της διαχείρισης απορριμμάτων στο δήμο 3Β.
Είναι πιλοτικό και θα αποτελέσει
πρότυπο για όλη την Ελλάδα.
Εχουμε ξαναγράψει, αλλά πλέον
ξεκινάει η ενημέρωση των κατοίκων
των Πηγαδακίων, πόρτα - πόρτα με
εκπροσώπους του Δήμου, που θα
τους ενημερώνουν για τον τρόπο,
την ωφέλεια του περιβάλλοντος
αλλά και την δική τους οικονομία,
αφού οι δημότες θα κερδίζουν όσο
διαλέγουν, γιατί ο Δήμος θα ζυγίζει
τον κάδο των υπολλειμμάτων κάθε
σπιτιού και θα μπορεί να γνωρίζει τα
αποτελέσματα. Η μεγαλύτερη συμμετοχή ανακύκλωσης, θα προσδίδει οφέλη στο νοικοκυριό.
Γι’ αυτό όταν σας χτυπήσουν την
πόρτα - από την 1η Μαρτίου - φορώντας κίτρινο γιλέκο και την απαραίτητη κάρτα, δεχθείτε τους και
ενημερωθείτε.
Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν και
μίλησαν, ο δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, ο Μιλτιάδης Καβράκος, Διευθυντής Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης του Δήμου και ο
Φίλιππος Κυρκίτσος, Διδάκτωρ Περιβαλλοντολόγος – Σύμβουλος του

Δήμου για την υλοποίηση του προγράμματος.
Οπως ελέχθη, η διαλογή στην πηγή
στη φάση αυτή θα λειτουργήσει με
έξι ρεύματα. Ενα ρεύμα για χαρτί,
ένα για γυαλί, ένα για πλαστικό,
ένα για μέταλλο και μικτές συσκευασίες (pmd), ένα για οργανικά
και ένα ρεύμα για τα σύμμεικτα
απορρίμματα.
Η αποθήκευση θα γίνεται σε τρεις
κάδους. Εναν κλασικό μεταλλικό ή
πράσινο πλαστικό κάδο για τα σύμμεικτα όπως είναι και τώρα παντού.
Έναν καφέ κάδο για τα οργανικά και
μία μπλε καμπάνα για το γυαλί.
Θα τοποθετηθούν από το δήμο 2
κάδοι ανά μία πολυκατοικία για τα
σύμμεικτα και τα οργανικά και δύο
κάδοι ανά δύο υπόλοιπα κτίρια (μονοκατοικίες) και πολύ κοντά στις
γειτονιές η μπλε καμπάνα για τις
γυάλινες συσκευασίες.
Πέραν όμως των κάδων το κάθε νοικοκυριό θα λαμβάνει από το Δήμο
σακούλες, με διαφορετικό χρώμα η
καθεμία για διαφορετικό υλικό αποθήκευσης.
Συγκεκριμένα:
Χάρτινη σακούλα: Σε κάθε νοικοκυριό θα δοθούν δωρεάν από το Δήμο
χάρτινες σακούλες (8,5 λίτρων) (και
θα δίδονται) για τα οργανικά υλικά
κουζίνας (φρούτα, σαλατικά, τρόφιμα, κατακάθια κλπ. Όταν γεμίζουν
οι χάρτινες σακούλες θα τις πηγαίνουν οι κάτοικοι στους καφέ κάδους, οι οποίοι θα αδειάζονται δύο
φορές την εβδομάδα.

Θαλασσί σακούλα (45 λίτρ.) για
πλαστικό, μέταλλο και συσκευασίες
χυμών κλπ., που θα πρέπει οι κάτοικοι να τη βγάζουν κάθε Τετάρτη
πρωί έξω από το σπίτι τους στην
άκρη του πεζοδρομίου.
Σακούλα κομποστοποίησης (15 λ.)
που θα χρησιμοποιούνται μόνο για
τα υπολειμματικά απορρίμματα, που
θα τοποθετούνται στον πράσινο
κάδο, ο οποίος θα αδειάζεται από το
Δήμο δύο φορές την εβδομάδα.
Πορτοκαλί σακούλα (45 λ), για τοποθέτηση χαρτιού γενικά, το οποίο
θα βγάζει ο κάτοικος, κάθε Τετάρτη
πρωί, έξω από το σπίτι του στην
άκρη του πεζοδρομίου. Σ’ αυτή την
σακούλα δεν μπαίνουν χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας και χαρτί κουζίνας!
Το πρόγραμμα παρακολουθείται από
σειρά Οργανισμών για τα αποτελέσματά του. Αν πετύχει θα επεκταθεί
σε όλο το Δήμο σε ένα περίπου
χρόνο. Στόχος είναι να μειωθεί στο
50% η ταφή των απορριμάτων. Σήμερα είναι στο 9% και στο 12%.
Το πρόγραμμα πρέπει να πετύχει και
όλοι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το περιβάλλον έχει κορεστεί και επιβαρυνθεί από τα
απορρίμματα και δεν πάει άλλο. Η
ταφή είναι η χειρότερη λύση και η
ανακύκλωση είναι μονόδρομος.
Πληρώνουμε υπέρογκα πρόστιμα
κάθε μήνα στην Ε.Ε., αλλά το πρόγραμμα θέλει συνεχή μελέτη, γιατί
είναι σύνθετο και επίπονο για τα
νοικοκυριά!
Αννα Μπουζιάνη

Aξιοποίηση των πράσινων και οργανικών αποβλήτων στα 3Β

Ο δήμαρχος των 3Β, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αυξάνει
τους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιό του για τις προσεχείς
εκλογές. Έτσι προχθές όπως ανακοινώθηκε ο δημοτικός
σύμβουλος, Σπύρος Βαλάτας, που είχε εκλεβεί με το συνδυασμό του Δημήτρη Δαβάκη, συμμετέχει πλέον στο ψηφοδέλτιο του Γρ. Κωνσταντέλλου.
Ο Δημ. Δαβάκης, δεν έχει ακόμη, εκφραστεί για το τί θα
κάνει. Ακούγεται επίσης η κάθοδος με συνδυασμό, της δημοτικής συμβούλου Μαρίας Σίνα, αλλά και άλλου συνδυασμού που δουλεύει δραστήρια, όπως μαθαίνουμε, αλλά
ακόμη δεν έχει ανοίξει επίσημα τα χαρτιά του.

Σύμβαση τριετούς διάρκειας με την
εταιρεία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών
και Μεταφορών Αποβλήτων WATT
A.E, για την επεξεργασία 8.500 (με δυνατότητα έως 10.000) τόνων κλαδεμάτων και βιοαποβλήτων υπέγραψε ο
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου με την
εταιρεία WATT A.E.
Στόχος του Δήμου είναι η παραγωγή
20.000 σάκων των 50 λίτρων εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας «Vita
Green Plus» και «Vita Green», ανά
έτος. Το πρόγραμμα υλοποιείται από
το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
και την εταιρεία WATT A.E. με την επιστημονική συνδρομή του Τμήματος
Χημείας του Ε.Κ.Π. Αθηνών με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Χασάπη.

Από το 2017 ο Δήμος ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα για την παραγωγή του
εδαφοβελτιωτικού «Vita Green» με την
αξιοποίηση 2000 τόνων πράσινων αποβλήτων του Δήμου και την παραγωγή
χιλίων σακιών των 50 λίτρων εδαφοβελτιωτικού. Το πρόγραμμα κρίνεται
κρίσιμο για την επόμενη ημέρα της
διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς
εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή οδηγία που ορίζει ότι πρέπει να φτάσει το

ποσοστό που εκτρέπεται από την ταφή
στους ΧΥΤΑ το 50% επί του συνολικού
όγκου των οικιακών απορριμμάτων
μέχρι το τέλος του 2020.
Σήμερα, το σύνολο των σύμμεικτων
απορριμμάτων του Δήμου είναι 42.000
τόνοι από τα οποία, με τις καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται αποτρέπεται
από την ταφή το 14% (όταν ο πανελλαδικός μέσος όρος είναι στο 9%) και
μέχρι τον Μάρτιο 2020 εκτιμάται ότι το
ποσοστό θα υπερβεί το 35%.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
είναι ο μοναδικός φορέας στην χώρα
που παράγει εδαφοβελτιωτικό υψηλής
ποιότητας με την πιστοποίηση «Eco
Label» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
οποίο διατίθεται δωρεάν στους κατοίκους της πόλης και τις υπηρεσίες περιβάλλοντος του Δήμου.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Δίας και Ήρα
σε ομηρκές στιγμές...
Στον Ομηρικό κόσμο οι κοινωνίες των θεών κινούνται σε
παράλληλη ταύτιση με την καθημερινότητα των θνητών. Εξ
ού και ο ελεάτης Ξενοφάνης ορθώς έλεγε ότι: «τί θεοί
είστε εσείς, όταν τα καμώματά σας με αιμομιξίες και κακίες, ουδόλως διαφέρουν από εκείνα των θνητών».
Και ο Δίας μέσα στην οικογένειά του, σε συμπεριφορές,
ανέτρεπε ισορροπίες στο σπιτικό σκηνικό και έδινε με το
να τονίζει το “ανδροκρατούμενο“ της θεϊκής κοινωνίας που
ζούσε. Και μάλιστα στις σχέσεις του με την ΄Ηρα, η οποία
εκτός από επίσημη γυναίκα του, ήταν και αδελφή του, δεν
ήταν και ο καλύτερος. Κοντολογίς πάντοτε την κρατούσε
στη γωνία, δεν την άφηνε ποτέ να εκφράσει τις απόψεις
της τηρώντας αυστηρά το του Σοφοκλέους (Αίας): «Γύναι,
γυναιξί κόσμον η σιγή φέρει» και στη χειρότερη κατάσταση
και κατά το ακραίο πρότυπο του θνητού φαίνεται να της
έριχνε και ξύλο.
Στον οικείο στίχο της Ιλιάδας ο Όμηρος (Μυστρτιώτη, Α
598), τη βιαιότητά του Δία μάς τη δίνει με τη φράση ως
«αργαλέος γαρ Ολύμπιος αντιφέρεσθαι», όπου το “αργαλέος” αναλύεται ως “εργώδες άλγος” και προφανώς όταν
και λόγω κάποιας γλωσσικής συνήθειας στην παράδοση,
το “ρ” αλλάζει σε “λ” ότε και γίνεται “αλγαλέος” όπως
αδερφός σε αδελφό, αρμέγω - αλμέγω κ.λπ. (Ομηρικό λεξικό Πανταζίδη).

Στην ομηρική κοινωνία των θεών, η δεσποτική υπεροχή του
ανδρικού φύλου είναι πασιφανής. Το στίγμα προς μίμηση
όπως ήδη ειπώθηκε, δίνεται συχνάκις από τον ίδιο τον Δία
και μάλιστα όταν αποτείνεται στην Ήρα.
Ανοίγομε το κείμενο της Ιλιάδος και διαβάζομε την επιβεβαίωση σε αρχαίο και ελεύθερα μεταφρασμένο στίχο.
«Ακέουσα κάθησο, εμώ δ΄επιπείθεο μύθω», λέγει στην
Ήρα επιτακτικά ο Δίας. (= κάθισε, μη μιλάς και μη με διακόπτεις).
Και παρακάτω: « Ήρη μη δη πάντας εμούς επιέλπεο μύθους
ειδήσειν», δηλαδή, Ήρα μην ελπίζεις ότι θα μαθαίνεις
όλους τους στοχασμούς μου (ότι θα σου λέω ό,τι σκέφτομαι και αποφασίζω).
«Χαλεποί τοι έσοντ’ αλόχω περ’ εούση», ήτοι δύσκολο βέβαια αυτό είναι για σένα κι ας κοιμάσαι στο δικό μου κρεβάτι (Ιλ. Α, στ.545*). Σημειώνεται δε ότι ο Δίας δεν
χρησιμοποιεί λεκτικά το “μαζί” αλλά το “εσύ με εμένα”.
Και μετά το, όπως σου είπα κάθισε (επιτέλους) χωρίς να
μιλάς και μοναχά άκουγε τα λόγια μου, συνεχίζει με το «μη
νύ τοι ου χραίσμωσιν όσοι θεοί εισίν έν Ολύμπω άσσον
ιονθ΄, ότε κεν τοι αάπτους χείρας εφείω», [= άκουγε (με
προσοχή χωρίς αντίρρηση) τα λόγια μου, μήπως και έλθω
κοντά σου, και απλώσω επάνω σου τα χέρια μου για να σε
δείρω και τότε κανένας θεός από τον Ολυμπο δεν θα μπορέσει να σε σώσει]. (Ιλ. Α, 565).
Κα το «αάπτους χείρας εφείω» που ερμηνευτικά θα πρέπει
το δούμε σαν “καταχέριασμα” σχολιάζει ο καθηγητής Μιστριώτης, και πλέον ως ενδεικτικό άσκησης σωματικής
βίας.
Στον ομηρικό κόσμο όπως βλέπομε, οι κοινωνίες των θεών
λειτουργούν σε παράλληλη μιμητική ταύτιση αυτών από
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τους θνητούς και τανάπαλιν.
Δηλαδή όλα λειτουργούν στο όχι μόνο, ο θνητός κατά το
Εβραϊκό πλάστηκε κατ΄ εικόνα και ομοίωση δια χειρός του
δημιουργού θεού του, αλλά και έπλασε τον θεό του, κατά
τα σουσούμια τα δικά του και γενικότερα των θνητών.
Στο προηγούμενο επεισόδιο, αιτία για το ξέσπασμα του
Δία ήταν η συζυγική αντίδραση της Ήρας, όταν μάλιστα
είδε την Θέτιδα να ψαχουλεύει και να θωπεύει τα γόνατα
του Ολυμπίου, και εκείνος να παιχνιδίζει μαζί της «και ρα
παροιθ’ αυτοίο καθέζετο, και λάβε γούνων σκαιή (με αριστερό χέρι), δεξιτερή δ αρ’ υπ’ ανθερέωνος (πηγούνι)
ελούσα λισσομένη (με παράκληση) προσεείπε, Δία Κρονίωνα άνακτα» (Ιλ.Α, στ. 500).
Βέβαια η Θέτιδα το έκανε για να πετύχει από μέρους του
θεού κάποια ευνοϊκή μεταχείριση για το γιό της τον Αχιλλέα, που καυγάδιζε στην Τροία, αλλά αυτό δεν διαγράφει
την “θωπευτική” κίνηση με ερωτικό υπονοούμενο.
Στην οικογενειακή αυτή διένεξη, έτυχε νάναι μπροστά ο
Ήφαιστος, ο οποίος έσπευσε με λόγια να κατευνάσει τα
πνεύματα: «τοτ’ η δη λοίγια έργα ταδ’ έσσεται ουδ’ ετ’
ανεκτά ει δη σφω ένεκα θνητών εριδαίνετον, ώδε εν δε
θεοίσιν κολωόν εεύνετον». [= Τι χάλια (ολέθρια έργα) είναι
αυτά και απαράδεκτα αν εσείς όντες θεοί και οι δύο, για
προβλήματα των θνητών έτσι τσακώνεστε].
Ο Ήφαιστος πάντοτε προστάτευε την μάνα του την ΄Ηρα
οσάκις τύχαινε να παρευρίσκεται στους καυγάδες τους. Και
για να την κατευνάσει της υπενθύμιζε τις συχνές ακραίες
εκρήξεις θυμού του Δία, που κάποιες φορές είχαν σε εξέλιξη τραγική κατάληξη.
Και συγκεκριμένα τώρα αναφέρθηκε στο επεισόδιο εκείνο
που σε ένα τέτοιον καυγά, όταν ο ΄Ηφαιστος μεσολάβησε
για να προστατεύσει τη μάνα του Ήρα, ο Δίας στη μανία
του τον είχε αρπάξει από το πόδι, και από την εξώπορτα
και το κατώφλι του ουράνιου παλατιού του, από ψηλά τον
είχε εκσφενδονίσει στο ουράνιο χάος.
Ο κακόμοιρος ο Ήφαιστος ολόκληρη εκείνη την ημέρα γλιστρούσε από τα ατέλειωτα θεϊκά ύψη και κατά το σούρουπο καθώς ακόμα έπεφτε γκρεμοτσακίστηκε και έσπασε
τα πόδια του στις βραχόπετρες της Λήμνου. Από εκεί τον
περιμάζεψαν και τον φρόντισαν, οι ντόπιοι αγρόφωνοι της
Λήμνου “Σίντιες” (Σκύθες). Και μάλιστα από τότε τιμητικά
οι κάτοικοι του νησιού, τον ΄Ηφαιστο τον ψήφισαν σε μεταδημότη τους και του χάρισαν τη λατρεία τους.
Στο κείμενο, την τραγική στιγμή τής εκσφενδόνισης, ο ποιητής μάς τη δίνει με μια λιτή αλλά συγκεκριμένη περιεκτικά περιγραφή: «Ήδη γαρ με και άλλοτ’ αλεξέμεναι
μεμαώτα, ρίψε ποδός τεταγών από βηλού (κατώφλι) θεσπεσίοιο (θεϊκό, ουράνιο)».
Τελικά τα λόγια του γνωστικού Ήφαιστου χαλάρωσαν και
επανέφεραν στην τάξη το θεϊκό ζευγάρι. Ο Δίας πήγε
στο κρεβάτι του να κοιμηθεί και η χρυσόθρονη Ήρα, η “ποτνία βοώπις”* Ήρα, έσπευσε να ξαπλώσει δίπλα του, μουρμουρίζοντας «Ό,τι και να λες εσύ άντρα μου Δία, από την
ίδια ρίζα του Κρονίδη κρατάμε και οι δυό μας».
«Και αρ’ εγώ θεός ειμί, γένος δε ένθεν όθενσοι, και με πρεσβυτάτην τέκετο Κρόνος αγκυλομήτης (πανούργος)» (’Ιλ.
Δ, 58). Το μουρμούρισε μεν, πλην έδωσε ιστορικά την
πρώτη κραυγή διαμαρτυρίας για την ισοτιμία της γυναίκας
και μάλιστα ως συζύγου.
Ο Δίας σηκώνει το δικαίωμα του αρσενικού φύλου, αλλά
ισοπεδώνεται υποκριτικά και “εξ επί τούτου” μπροστά στη
γυναικεία ομορφιά, οσάκις στοχεύει με ερωτικά βέλη να
πλήξει το θύμα του.
Έτσι έκανε όταν για πρώτη φορά θαμπώθηκε από την κορμοστασιά της Ήρας. Για πρώτη φορά την είχε συναντήσει
στην Κρήτη, εκεί επάνω στην κορυφή της Ίδης και τραντάχτηκε συθέμελα. Και σε μετάφραση του ομηρικού στίχου
(από Θ. Γ. Μαυροπούλου, εκδ. Ζήτρος) παρακολουθούμε τη
σκηνή: «Μόλις την είδε, ο έρωτας τού σκέπασε τη σκέψη,/
όπως όταν πρώτη φορά εσμίξαν με αγάπη,/ σ΄ένα κρεββάτι
και οι δυό κρυφά από τους γονείς τους». Της είπε: «Ήρα
μπορείς αργότερα προς τα εκεί να φύγεις/ μα έλα να πλα-

γιάσομε τον πόθο να χαρούμε» (Ιλ. Ξ, 292 – 313).
«Κρονίδη τρυφερότατε, τι είναι αυτά που είπες / Αν θέλεις
να πλαγιάσομε στις κορυφές της Ίδης/ ξέρε, πως όλα φαίνονται από μακρυά τριγύρω/Αν να πλαγιάζουμε μας
έβλεπε, απ’ τους αιώνιους κάποιος/ θα ’τρεχε να το έλεγε,
για να το μάθουν όλοι. / Να σηκωθώ από την κλίνη σου να
πάω στο παλάτι;/ δεν θα μπορούσα πια ποτέ/, ντροπή θάταν
μεγαλη/. Όμως, αν τόσο το ποθείς τα θέλει η ψυχή σου
/έχεις νομίζω κάμαρη (σπίτι) που σού ’ χτισεν ο γιος σου /ο
Ήφαιστος στεριώνοντας πόρτες (σφραγιστές καλά) στους
παραστάτες /, και πάμε να πλαγιάσομε μια και ζητάς κρεββάτι» (Ιλιαδα Ξ΄ στ. 330).
Και σε απάντηση ο Δίας: «Ούτε θεός, ούτε άνθρωπος, Ήρα
μου, μη φοβάσαι / πως θα μας δει. Με σύννεφο χρυσό θα
σε σκεπάσω / αυτό ούτε ο ήλιος μπορεί να διαπεράσει / κι
ας έχει δυνατό το φως (που) όλα τα διαπερνάει».
«Είπε και την ομόκλινη αγκάλιασε ο Κρονίδης/ και η θεία
γη τους έβγαλε χλωρό χορτάρι, νέο κρόκο / τριφύλλι τρυφερό και φουντωμένα κρίνα που τους/ βαστούσαν μαλακά
τη γη να μην αγγίζουν/. Σ’ αυτά πλαγιάσαν με χρυσή νεφέλη τυλιγμένοι ωραίαν / όπου λαμπερές τους έραναν σταλούλες - (για δροσιά)» ( Ιλ. Ξ στ. 346).
Και από εκεί και πέρα το ερωτικό παιχνίδι του ζευγαριού
του θεϊκού, σε σάρκα και οστά άρχιζε να δίνει απογόνους.
Τώρα το σκηνικό των απογόνων, το μαθαίνομε σε στίχο
από τη “Θεογονία” του Ησιόδου.
«Και τη θαλερή την ΄Ηρα, ομόκλινή του έκανε\ Εκείνη την
Ήβη και τον Άρη και την Ειλείθυια γέννησε/ σαν έσμιξε
ερωτικά με των θεών, το βασιλιά και των ανθρώπων./ Ο
ίδιος, γέννησε από το κεφάλι του την αστραπόματη Αθηνά/
δεινή να ξεσηκώνει το θόρυβο της μάχης,/ στρατο-οδηγήτρια αδάμαστη δέσποινα που της αρέσουν οι κραυγές, οι
πόλεμοι κι οι μάχες/.
Η Ηρα, τον ξακουστό Ήφαιστο, – που από όλους τους γόνους / τού ουρανού ήταν υπέρτερος στις τέχνες – δίχως
να σμίξει ερωτικά/ τον γέννησε, γιατί οργίστηκε πολύ και
μάλωσε με τον ομοκλινό της.»
Και εδώ όπως επισημαίνει ο Στέφανος Δεληκωστόπουλος,
στον μύθο αυτό της αμφοτερόπλευρης από άποψη φύλων
παρθενογένεσης προφητεύονται σε εξέλιξη τα σημεία (και
τέρατα;) των σημερινών καιρών.
Ο Δίας αποστασιάζεται από την συμμετοχή της Ήρας στη
διαιώνιση του είδους και η Ήρα χειραφετημένη και πλέον
ως ανεξάρτητη διεκδικεί το δικαίωμα της κυριαρχίας του
φύλου της, με σύγχρονο τον υποβιβασμό, σε αναγκαιότητα
τη χρησιμοποίηση του αρσενικού.
Η γυναικεία ύπαρξη, σαν κυριαρχικό γενετικό προτέρημα
στην ελληνική μυθολογία, τονίζεται όταν η Ρέα με πρωτοβουλία της και στην προσπάθειά της να σώσει τον Δία βρέφος από τη φονική μανία του άντρα της του Κρόνου,
τον εμπιστεύεται για φύλαξη στους Κουρήτες τού Ψηλορείτη, και στα χέρια δυο γυναικών, της νύμφης Αδράστειας
και της νύμφης Ίδης για να τον φροντίσουν και να τον μεγαλώσουν με το γάλα της Αμάλθειας, της ονομαστής κατσίκας.
Τον Όμηρο, στην ξύλινη γλώσσα των δασκάλων μου, δεν
ξέρω εσείς, αλλά εγώ δεν τον διδάχτηκα. Απλά σταμάτησα
ψυχρά αποστηθίζοντας το «άνδρα μοι ένεπε Μούσα...». Ευτυχώς που έστω και αίωλα, κάπως αφυπνίστηκα.
* Ποτνία = σεβαστή. Βοώπις με ματιά βοδιού. Τα μάτια του βοδιού και της
αγελάδας, κοιτάζουν πάντα χαλαρά σε μια αινιγματική απόχρωση. Αυτό
τουλάχιστον θυμάμαι από το χωριό μου.
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Τα paid news!
Fake news ή paid news;*
Για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας στη Βουλιαγμένη, έχουμε ασχοληθεί πολλάκις. Πρόσφατα,
όταν σχολιάσαμε συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή
της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών, Επισκόπου Σαλώνων Αντωνίου, που τοπικό έν-

τυπο δημοσίευσε στο πρώτο του φύλλο, και όπου ο
ιερωμένος θεωρούσε απολύτως λογικό, την περιουσία που χάρισε η μάνα του Σουλτάνου στην εκκλησία, ότι τους ανήκει και μπορούν να πουλάνε και να
“αξιοποιούν”.
«Από το 1713, πολύ πριν τη σύσταση του ελληνικού
κράτους, το κτήμα της Βάρης το δώρισε η μητέρα
του Σουλτάνου στον ηγούμενο της μονής Πετράκη,
Παρθένιο Πετράκη. Εχουμε ασφαλώς τα χειρόγραφα
του Σουλτάνου, επίσημα αναγνωρισμένα και μεταφρασμένα»! έλεγε, κατά το έντυπο, ο Γραμματικός.
Και γι’ αυτό ζητούσε να δοθεί μεγαλύτερος συντελεστής δόμησης στα “εκκλησιαστικά” οικόπεδα της
Βουλιαγμένης και ιδιαίτερα στη Φασκομηλιά για να
«...γίνει ένα κόσμημα για την περιοχή, κάτι όμορφο
που θα την αναβαθμίσει»!

Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας την “αναβάθμιση” της περιοχής, η Ιερά Σύνοδος βγάζει σε διαγωνισμό το οικόπεδο με αρ. 27 στη Βουλιαγμένη, κάτι που γράφαμε
στο προηγούμενο φύλλο, με στοιχεία και ντοκουμέντα που μας ενεχείρισε η “Ριζοσπαστική Κίνηση
Πολιτών” του Δήμου 3Β.
Αυτό λοιπόν ενόχλησε - γιατί άραγε - συγκεκριμένο
ηλεκτρονικό μπλογκ του 3Β, το οποίο έγραψε ολόκληρη απάντηση, σαν να ήταν εκπρόσωπος της εκκλησίας, αιτιολογώντας ότι το συγκεκριμένο
οικόπεδο δεν είναι πράσινο, και ότι η ΕΒΔΟΜΗ δημοσίευσε fake news!
Αν “κουμπώσει” τελικά, κανείς, το παζλ αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν paid news και όχι fake news.
* paid news = πληρωμένα δημοσιεύματα.

Άτλας, Άτλαντες, Ατλαντίδα!!!
Το όνομα Άτλας (= α+τλαν), σημαίνει «εκείνος που υπομένει τα πάντα», γιατί όταν ο Άτλαντας αντιτάχθηκε στο
Δία, μαζί με τους Τιτάνες, νικήθηκε και τιμωρήθηκε με το
συνεχές μαρτύριο, της στήριξης του ουράνιου θόλου
στους ώμους του!!!
Ο Άτλας ήταν γιος του Τιτάνα Ιαπετού και της Ωκεανίδας
Κλυμένης και αδελφός του Προμηθέα, του Επιμηθέα, και
του Μενοίτιου, ενώ κατά μία άλλη εκδοχή, την οποία αναφέρει ο Πλάτωνας στους διαλόγους του, στον «Τίμαιο»
και στον «Κριτία», που γράφηκαν το 360 π.Χ., ο Άτλας
ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Κλειτούς, την οποία εγκατέστησε ο Θεός σε ένα στρογγυλό νησί του ωκεανού,
που βρισκόταν πέρα από τις Ηράκλειες Στήλες και ήταν
μεγαλύτερο από την Λιβύη (Β. Αφρική) και την Μ. Ασία
μαζί!!!
Το νησί είχε άριστη οχύρωση με κυκλικά τείχη από κόκκινες, λευκές και μαύρες πέτρες, που τις είχαν εξορύξει από
τις γύρω σκαμμένες τάφρους και τις είχαν καλύψει με
μπρούτζο, κασσίτερο και ορείχαλκο, ενώ κανάλια με θαλασσινό νερό ολοκλήρωναν την προστατευτική ασπίδα του
παλατιού, που βρισκόταν στη κορυφή του κεντρώου βουνού!!
Η Κλειτώ απέκτησε με τον Ποσειδώνα 10 αγόρια, από
πέντε γέννες διδύμων και ο μεγαλύτερος γιός της ο
Άτλας, έγινε βασιλιάς της χώρας, η οποία ονομάστηκε
Ατλαντίδα και ο γύρω απ’ αυτήν ωκεανός Ατλαντικός!!
Κατά τον Κριτία οι πληροφορίες προέρχονταν από τον
Αθηναίο νομοθέτη Σόλωνα, τις οποίες είχε πάρει από τους
ιερείς της Αιγύπτου και αφορούσαν γεγονότα που είχαν
διαδραματισθεί 9.000 χρόνια πριν από αυτόν και είναι οι
μόνες γραπτές πηγές που έχουμε για την Ατλαντίδα, η
οποία κατοικήθηκε από τους απογόνους του Άτλαντα,
τους λεγόμενους Άτλαντες, τους προικισμένους με θεϊκές ιδιότητες, καθόσον ήταν γιγαντόσωμοι, ανδρείοι, με
κλίση στα γράμματα και τις τέχνες, θαλασσοπόροι, μεταλλουργοί κ.α.!!!
Με την πάροδο όμως του χρόνου άρχισαν να χάνουν τα
προσόντα τους και να κάνουν κατακτήσεις στη Β. Αφρική
και στα Ν.Δ. παράλια της Ευρώπης, και σκόπευαν να επιτεθούν και στην Αθήνα, οπότε οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν
να εξαπολύσουν σκληρό πόλεμο εναντίον τους, απελευθερώνοντας συγχρόνως πολλές από τις περιοχές που
είχαν υποδουλώσει!!!
Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών η Ατλαντίδα εξαφανίστηκε, από άγνωστη αιτία, μέσα σ’ ένα βράδυ και άφησε
πίσω της, μόνο καπνούς μέχρι 40 χλμ. ύψους και λασπόνερα που έκαναν απροσπέλαστο τον ωκεανό και έτσι χάθηκε και η επικοινωνία των Ατλάντων με τους Μάγια, τους
Ίνκας κ.ά λαούς που κατοικούσαν στην απέναντι πλευρά
του ωκεανού!!!
Δεν είχε αναφερθεί όμως η ακριβής θέση της Ατλαν-

τίδας και γι’ αυτό, πολλοί λαοί σε διάφορα χρονικά διαστήματα και κυρίως για σωβινιστικούς λόγους, είχαν διεκδικήσει την περιοχή της χαμένης Ηπείρου στη δική τους χώρα,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 200 πιθανές πατρίδες
για την Ατλαντίδα, ενώ γράφτηκαν κατά καιρούς, πάνω
από 50.000 βιβλία, παρουσιάζοντας διαφορετικές μεταξύ
τους απόψεις!!!
Η Σαντορίνη ή Θήρα, είναι ένα από τα νησιά των Κυκλάδων και απετέλεσε μία από τις διεκδικούμενες περιοχές
της Ατλαντίδας, γιατί το 1613 π,Χ. είχε γίνει στο νησί μια
τρομερή ηφαιστειακή έκρηξη που προκάλεσε τεράστιες
καταστροφές, ενώ το 1990 οι Αμερικανοί γεωλόγοι Χάικεν
και ΜακΚόυ, βλέποντας μια τοιχογραφία στο δυτικό κτίριο του Ακρωτηρίου της Θήρας, που δείχνει μια παραλία
της, πριν την έκρηξη του ηφαιστείου, παρατήρησαν πολλές ομοιότητες με αυτές που περιγράφονταν για την Ατλαντίδα!!!
Επίσης από δορυφόρο εντοπίστηκαν στο βυθό της θάλασσας, απομεινάρια από τη βυθισμένη πολιτεία, ενώ ένας
Άγγλος συγγραφέας επιβεβαίωσε αυτή την άποψη!!
Γεννιούνται όμως κάποιες απορίες που αντίκεινται με αυτό
τον ισχυρισμό, όπως:
Η Θήρα πριν την έκρηξη του ηφαιστείου της, είχε πολύ μικρότερη έκταση από τη Λιβύη και τη Μ. Ασίας μαζί, όπως
είπε ο Αιγύπτιος ιερέας στο Σόλωνα για την Ατλαντίδα!!
Η Θήρα ήταν πελαγίσιο νησί, ενώ η Ατλαντίδα αναφερόταν
σαν ωκεάνιο νησί!!
Η Θήρα αποτελούσε μέρος του Μινωικού πολιτισμού και
είχε προστάτη της τον Δία και όχι τον Ποσειδώνα, όπως
αναφέρεται για την Ατλαντίδα!!
Η Θήρα ήταν ένα από τα Κυκλαδονήσια, τα οποία σχημάτιζαν έναν νοητό κύκλο γύρω από το ιερό νησί της Δήλου,
στο οποίο γεννήθηκαν ο Απόλλωνας και η Άρτεμις, όπου
αναπτύχθηκε μεγάλος προϊστορικός πολιτισμός από το
3.200 έως το 1.100 π.Χ. και αυτά τα νησιά σχηματίστηκαν
από τις κορυφές των βουνών, της σκεπασμένης από την
υπερχείλιση της θάλασσας, εύφορης και καλλιεργήσιμης
γης, που την έλεγαν Αιγηίδα, μετά από ακραία γεωλογικά
φαινόμενα πριν 100.000 χρόνια, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις και δεν σχηματίστηκαν από κορυφές βουνών της Θήρας, που απέμειναν μετά την έκρηξη του
ηφαιστείου της, όπως παραδέχονται εκείνοι που ισχυρίζονται ότι η Θήρα είναι η Ατλαντίδα, καθόσον η Θήρα ήταν
νησί των Κυκλάδων πριν την έκρηξη του ηφαιστείου της!!
Η μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη της Θήρας, έγινε το 1.613.π.Χ. και απέκοψε μέρος του νησιού το οποίο βυθίστηκε
στη θάλασσα, σχηματίζοντας καλντέρα και δημιουργήθηκαν δύο μικρότερα ηφαιστειογενή νησάκια, η Θηρασία και
το Ασπρονήσι, ενώ μεταξύ Θήρας και Θηρασίας, εμφανίστηκαν κατά καιρούς ηφαιστειακοί κώνοι σχηματίζοντας
μικρά νησάκια που ενώθηκαν μεταξύ τους διαμορφώνον-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

τας τον γύρω χώρο, δηλαδή δεν εξαφανίστηκε ποτέ εξ
ολοκλήρου η Θήρα όπως η Ατλαντίδα!!
Στο βυθό του Ατλαντικού ωκεανού, έξω από τις ακτές της
Ιβηρικής χερσονήσου εντοπίστηκαν πολλά σεισμογενή
ρήγματα, και μια μεγάλη υποθαλάσσια οροσειρά, που εκτιμάται ότι είναι μια ζώνη υποβύθισης και αυτή ευθύνεται
για την εξαφάνιση ενός μεγάλου γήινου όγκου, πιθανώς
μεγάλου νησιού, που ίσως ήταν η Ατλαντίδα και το οποίο
εμπόδιζε το θερμό θαλάσσιο ρεύμα του κόλπου του Μεξικού (Gulf stream) να ανεβαίνει προς την Β.Δ. Ευρώπη, που
ήταν καλυμμένη από πάγους, αλλά μετά την εξαφάνισή
του, έφτασε το θερμό ρεύμα στη Β.Δ. Ευρώπη, λιώνοντας
τους πάγους, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημύρες,
αλλάζοντας το ανάγλυφο του φλοιού της Γης στη Μεσόγειο θάλασσα, στο Αιγαίο πέλαγος και στον Ελλαδικό
χώρο προκαλώντας κατακλυσμούς!!!
Η καταβύθιση του μεγάλου αυτού γήινου όγκου στο θαλάσσιο πυθμένα, εκτόξευσε τεράστιες ποσότητες διάπυρου μάγματος από το μανδύα της Γης, στο βυθό του
ωκεανού, δημιουργώντας με την ψύξη του υαλώδες πέτρωμα, με το οποίο είναι σκεπασμένο πολύ μεγάλο τμήμα
του Ατλαντικού ωκεανού, ενώ ο βυθός γύρω από την Θήρα
αποτελείται από ηφαιστειογενή πετρώματα και όχι από υαλώδη!!!
Οι Ατλαντες και οι Έλληνες ήταν συγγενείς λαοί, γιατί
πολλές από τις γυναίκες Ελλήνων γεναρχών ήταν Ατλαντίδες, όπως του Δαναού η Αγχινόη, του Δάρδανου η Ηλέκτρα, του Λακεδαίμονα η Ταϋγέτη και του Λύκου του
γιου του Ποσειδώνα, του γενάρχη των Αρκάδων, η Κελαινώ που γέννησε στο νησί των Μακάρων, το οποίο αποτελούσε τον Παράδεισο για τους Έλληνες και το οποίο
εξαφανίστηκε από τον ωκεανό και πιθανολογείται μήπως
ήταν η Ατλαντίδα!!
Οι Βάσκοι της Ισπανίας ισχυρίζονται ότι είναι οι απόγονοι
των διασωθέντων Ατλάντων και θεωρούν τους Έλληνες
αδέλφια τους και τους υπερεκτιμούν, ενώ δεν υπήρξε
ποτέ καμιά αναφορά, από απογόνους των διασωθέντων
κατοίκων της Θήρας, γιατί μετά το τέλος της ηφαιστειακής καταστροφής ξαναγύρισαν στη πατρίδα τους!!
Τα ερωτήματα σε σχέση με την ύπαρξη της Ατλαντίδας, την
ακριβή θέση της και την εξαφάνισή της, παραμένουν αναπάντητα, για να ακονίζει όποιος θέλει το μυαλό του και να έχει
τη δική του άποψη, χωρίς να γίνεται έρμαιο των κερδοσκόπων
και των παραχαρακτών της ελληνικής ιστορίας!!!
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ΕΒΔΟΜΗ

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Λουκουμοσκονισμένο
και Νησιώτικο
το Συριανό Καρναβάλι
“Γεώργιος Σουρής” 2019
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης οργανώνει το Συριανό Καρναβάλι «Γεώργιος Σουρής 2019» και μας
καλεί να αποδράσουμε από την καθημερινότητα
πηγαίνοντας στη Σύρο για να ζήσουμε το μοναδικό
ξεφάντωμα με αιγαιοπελαγίτικο αέρα!

Πολύ μικρά παιδιά και αγόρια κινδυνεύουν
από σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο!
Πρωτοποριακή έρευνα από την INTERPOL και την ECPAT
International για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο
διαδίκτυο υποδηλώνει ότι όταν το υλικό (εικόνες ή βίντεο)
απεικονίζει αγόρια ή πολύ μικρά παιδιά, η κακοποίηση
είναι πιθανότερο να είναι ακραία. Η έρευνα περιελάμβανε
μια οπτική ανάλυση ενός δείγματος εικόνων και βίντεο
που είχαν αποθηκευτεί από την INTERPOL στη «βάση δεδομένων ICSE”.
Οι ερευνητές κατηγοριοποίησαν και ανέλυσαν το περιεχόμενό τους για να κατανοήσουν καλύτερα τα πρότυπα
παραβίασης και θυματοποίησης. Η μελέτη «βρήκε μια σύνδεση μεταξύ της ηλικίας του θύματος και της σοβαρότητας της κακοποίησης». Όταν τα θύματα ήταν νεότερα, η
κακοποίηση ήταν πιο πιθανό να είναι ακραία.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα πολύ μικρά παιδιά είχαν περισσότερες πιθανότητες να υποβληθούν σε κακοποίηση
και εκμετάλλευση που περιείχε πρόσθετα «προβληματικά
παραφιλικά θέματα» (σεξουαλική συμπεριφορά που κινδυνεύει να προκαλέσει ψυχολογική δυσφορία, τραυματισμό ή θάνατο σε άλλο πρόσωπο). Οι ερευνητές έκαναν

Από τους ίδιους τους γονείς
προέρχεται το μισό υλικό
σε σελίδες παιδοφιλίας!!!
Το πρόγραμμα του Συριανού Καρναβαλιού «Γεώργιος Σουρής 2019» συμπεριλαμβάνει πληθώρα εκδηλώσεων από τα σοκάκια του μεσαιωνικού
οικισμού της Άνω Σύρου, απ’ όπου ξεκίνησε και
εδραιώθηκε το Συριανό Καρναβάλι, με την αναβίωση του παραδοσιακού καρναβαλικού εθίμου τα
«Ζεϊμπέκια», έως τις πλατείες της νεοκλασικής
Ερμούπολης και τα χωριά της.

Δηλώστε συμμετοχή
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής των καρναβαλικών ομάδων στο Συριανό
Καρναβάλι έχει ανοίξει και οι ενδιαφερόμενες
καρναβαλικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν τις
αιτήσεις συμμετοχής τους έως 15/02/2019 στον
σύνδεσμο: https://goo.gl/1iAsNc
Στο πλαίσιο του Συριανού Καρναβαλιού «Γεώργιος
Σουρής 2019», το Animasyros, το Διεθνές Φεστιβάλ και Αγορά Κινουμένων Σχεδίων, επιστρέφει
στη φυσική του έδρα για την πραγματοποίηση εργαστηρίων κινουμένων σχεδίων για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ
ΣΥΡΟΥ.

την ίδια συσχέτιση μεταξύ της σοβαρότητας της κακοποίησης και του φύλου του θύματος.
«Τα αγόρια αποτελούσαν σημαντικό μέρος των θυμάτων
και τα βίντεο και οι εικόνες με αγόρια ήταν πιο πιθανό να
παρουσιάσουν σοβαρό υλικό κακοποίησης που παρουσιάζει
προβληματικά παραφιλικά θέματα», αναφέρει η έκθεση.
«Ενώ εκατομμύρια βίντεο και εικόνες παιδιών που κακοποιούνται ή γίνονται θύματα σεξουαλικής εκμετάλευσης μεταφορτώνονται καθημερινά, η μεγάλη πλειοψηφία των
θυμάτων και των παραβατών δεν αναγνωρίζεται», δήλωσε
η Dorothy Rozga, Εκτελεστική Διευθύντρια του ECPAT International, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Πού βρίσκουν οι παιδόφιλοι υλικό; Μα στο προφίλ σου στο
Facebook, φυσικά! Το μισό από το υλικό που εντοπίζεται
σε ιστοσελίδες με παιδοφιλικό περιεχόμενο είναι απλώς
αθώες φωτογραφίες παιδιών σε καθημερινές δραστηριότητες τις οποίες ανέβασαν στα social media οι γονείς τους!
Όταν ειδική ομάδα ερευνητών αρμόδιας υπηρεσίας* κλήθηκε να εξετάσει καταγγελίες για υλικό παιδικής κακοποίησης (γνωστή και ως παιδική πονογραφία), διαπίστωσε ότι
οι μισές φωτογραφίες που συνάντησαν σε ιστοσελίδες
παιδόφιλων – μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια – ήταν απο
την καθημερινής ζωή παιδιών από όλο τον κόσμο.
Το υλικό αυτό καθαυτό δεν ήταν σεξουαλικής φύσεως.
Πρόκειται για απλές, καθημερινές φωτογραφίες παιδιών
στο σχολείο, στο πάρκο ή το γυμναστήριο, αλλά τα χυδαία και ανατριχιαστικά σχόλια που τις συνόδευαν ήταν
αυτά που κάνουν το σκηνικό εφιαλτικό.
Οι φωτογραφίες ήταν χωρισμένες σε κατηγορίες όπως
«παιδιά στην παραλία», «αθλητές» «Φωτό από Kik*» ή «Οι
φίλες της κόρης μου στο Instagram” (σοκ!!!). Μέσα σε 10
ημέρες από την ημέρα που ανέβηκαν στις εν λόγω ιστοσελίδες, φωτογραφίες κλεμμένες από το Facebook, το Instagram και το Κik είχαν πάνω από 1,7 εκατομμύρια
εμφανισεις.
* Tα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησαν οι
αρμόδιες υπηρεσίες της Αυστραλίας με τον Alastair MacGibbon
Επίτροπο Διαδικτυακής Ασφάλειας των Παιδιών.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εικόνες των ίδιων παιδιών
εμφανίζονται επανειλημμένα καθ ‘όλη τη διάρκεια των
ετών – και αυτά τα παιδιά παραμένουν μακριά από εκείνους
που θα τους βοηθούσαν. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι όταν μιλάμε για κακοποίηση παιδιών, μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά, μωρά – μόλις
μηνών- που είναι θύματα ακραίας σεξουαλικής κακοποίησης», δήλωσε ο Bjorn Sellstrom, συντονιστής της INTERPOL για τα εγκλήματα κατά των παιδιών.
Η έκθεση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη περισσότερων
χωρών να συνδεθούν με τη βάση δεδομένων ICSE και να
γίνουν μέρος αυτού του σημαντικού δικτύου ερευνητών
αφιερωμένου στη διάσωση θυμάτων κακοποίησης. «Το 84%
τοις εκατό του δείγματος εικόνων ή βίντεο που ερευνήθηκαν οπτικά περιελάβανε ρητή σεξουαλική δραστηριότητα,
επίθεση, σαδισμό ή άλλη «προβληματική παραφιλία».
Περισσότερο από το 60% των μη αναγνωρισμένων θυμάτων ήταν ήταν πολύ μικρά παιδιά –βρέφη- και το ένα τρίτο
των θυμάτων ήταν αγόρια, λέει η έκθεση.
Σύμφωνα με την ECPAT International, επειδή η συντριπτική
πλειοψηφία του υλικού παιδικής κακοποίησης γίνεται από
ανθρώπους που εμπλέκονται στον κύκλο εμπιστοσύνης του
θύματος, η αναγνώριση των παιδιών-θυμάτων μπορεί να
είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό των παραβατών. «Ο εντοπισμός ενός παιδιού είναι συχνά καθοριστικός παράγοντας για τον εντοπισμό του παραβάτη».

«Αυτό που χρειάζεται είναι η συντονισμένη παγκόσμια
δράση. Όλες οι χώρες του κόσμου έχουν δεσμευτεί να σταματήσουν τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών αλλά
δεν μπορούμε να τερματίσουμε αυτό που δεν μπορούμε να
μετρήσουμε», δήλωσε η D. Rozga.
https://www.safer-internet.gr/meleti-interpol-ecpat/
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Η "Λαϊκή Συσπείρωση" της Περιφέρειας
Αττικής εναντία στα ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ
σε Κερατέα, Κορωπί και Γραμματικό
Σε δήλωσή του για τις εξελίξεις με το ΧΥΤΥ Γραμματικού, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης
Αττικής με την «Λαϊκή Συσπείρωση», Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
και αναφέρει:
«Η κυβέρνηση να σταματήσει το
δόγμα “νόμος και τάξη” απέναντι
στις κινητοποιήσεις και το δίκαιο
αίτημα των κατοίκων του Γραμματικού και της ευρύτερης περιοχής,
τους οποίους, μαζί με τη διοίκηση
Δούρου, πολιτικά εξαπάτησαν και
εκμεταλλεύτηκαν με τον πιο αισχρό τρόπο. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, θα είναι
ένα ακόμα έγκλημα για τους κατοίκους της περιοχής.
Η "Λαϊκή Συσπείρωση" της Περιφέρειας Αττικής έχει με συνέπεια και σταθερότητα, από
χρόνια, τοποθετηθεί εναντία στα ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ σε Κερατέα, Κορωπί και Γραμματικό, με
βασική γραμμή τη δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμάτων, την ανακύκλωση στην πηγή, στην παραγωγή και στην προώθηση των προϊόντων
και των τροφίμων, τη δημιουργία χώρων εναπόθεσης των υπολειμμάτων, που θα καθοριστούν με επιστημονικό τρόπο, παίρνοντας υπόψη την ποιότητα ζωής, την επιβάρυνση των
προτεινόμενων περιοχών. Για να κλείσει το αίσχος της χωματερής στη Φυλή.
Το σχέδιο διαχείρισης των σκουπιδιών, που έχουν ψηφίσει, είναι μια υγειονομική βόμβα
για το λαό της Αττικής και χρυσωρυχείο για μια χούφτα επιχειρηματικούς ομίλους, που
θα το διαχειρίζονται και εκμεταλλεύονται με ένα και μόνο κριτήριο: Το καπιταλιστικό κέρδος.
Καλούμε τα σωματεία, τους φορείς, τη νεολαία της ευρύτερης περιοχής να εκφράσουν
την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στους κατοίκους του Μαραθώνα, Γραμματικού, Βαρνάβα.
Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ζήτημα πάλης του λαϊκού κινήματος,
γιατί αφορά πρώτα από όλα την υγεία και την ποιότητα ζωής των λαϊκών στρωμάτων,
καθώς και την αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος, που επιχειρείται με την ιδιωτικοποίηση».

25 χρόνια SOS ΙΑΤΡΟΙ
Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ συμπληρώνουμε 25 χρόνια
λειτουργίας και γιορτάζουμε 25 χρόνια μαχόμενης ιατρικής στο πλευρό του ασθενούς. 25 χρόνια εμπειρίας βασισμένη σε
μια ανθρωποκεντρική αντίληψη εξάσκησης
της ιατρικής.
Στοχεύσαμε να δημιουργήσουμε έναν αξιόπιστο φορέα υγείας, που σέβεται τις ανάγκες του ασθενούς, ανταποκρίνεται αμέσως,
24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα,
τον γνωρίζει, νοιάζεται γι' αυτόν και τον
καθοδηγεί μέσα στο λαβύρινθο της υπερειδικευµένης Ιατρικής του σήμερα.
25 χρόνια μετά καταφέραμε να ικανοποιήσουμε πολλά από αυτά. Επισκεφθήκαµε
πάνω από 700.000 έκτακτα περιστατικά και
τα περισσότερα αντιµετωπίστηκαν αποτελεσµατικά στο σπίτι, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο. Προσφέραµε

εξειδικευµένη και εξατοµικευµένη ιατρική
φροντίδα κατ' οίκον, η οποία, σύµφωνα µε
τα παγκόσµια δεδοµένα, θεωρείται VIP Ιατρική (21 ιατρικές ειδικότητες κάτ’ οίκον!).
Παράλληλα, προσφέραμε δωρεάν τηλεφωνικές συµβουλές σε εκατοµµύρια ανθρώπους µε έκτακτο πρόβληµα υγείας.
Η δράση µας περιγράφεται και αξιολογείται
επιστηµονικά, τόσο στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία, όσο και σε παγκόσµια ιατρικά
συνέδρια, αποτελώντας ένα µοναδικό µοντέλο άσκησης της εξωνοσοκοµειακής εξειδικευµένης επείγουσας Ιατρικής που
ακολουθεί και ενσωματώνει τις νέες τάσεις
της Σύγχρονης Ιατρικής, όπως την Παρηγορητική Φροντίδα, την Επείγουσα Ιατρική
των ηλικιωµένων κ.λπ.
T: +30 210 82 11 888 | M: +30 6936064550
web: www.sosiatroi.gr

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ευχαριστήριο
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου πραγματοποίησε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 διανομή «Χριστουγεννιάτικου Πακέτου» στους ωφελούμενούς της, στο πλαίσιο των
δράσεων αλληλεγγύης που αναπτύσσει για την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων.
Την δράση ενίσχυσαν με τις χορηγίες τους συμπολίτες, επιχειρήσεις, σχολεία και
φορείς της περιοχής, οι οποίοι εκδηλώνοντας έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία
τους προσέφεραν τρόφιμα μακράς διαρκείας, γλυκίσματα και δωροεπιταγές.
Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή και η Κοινωνική Υπηρεσία ευχαριστούν θερμά για την
πολύτιμη προσφορά τους τον κύριο Μαρτίνο Αθανάσιο, τα καταστήματα Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε και «PROTON» Μπαλάσκας Αλέξανδρος Α.Ε., το παντοπωλείο ΑΦΟΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ο.Ε., τα αρτοζαχαροπλαστεία «ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ», «ΒΕΝΕΤΗΣ» Βάρκιζας,
Χ. Κούτσικος, «ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ», τους γονείς και την διεύθυνση του Παιδικού Σταθμού
- Νηπιαγωγείου «PETER PAN», τους μαθητές, τους γονείς και το διδακτικό προσωπικό
του Α' Γυμνασίου Βούλας και την ΧΕΝ Γλυφάδας.

ενεργό σεισμικό ρήγμα που διατρέχει τον χώρο, παραποίησε τις αποστάσεις του χώρου από τον Ευβοϊκό, αγνόησε
την ύπαρξη των στοών των μεταλλείων στην ευρύτερη περιοχή.
Στη συνέχεια, προεκλογικά το 2014, η τωρινή Περιφερειακή
Αρχή της κυρίας Δούρου είχε επισημάνει, σε όλους τους
τόνους, ότι είναι παράνομα χωροθετημένο, αδειοδοτημένο
και λειτουργικά απαράδεκτο.

Παράνομη η δοκιμαστική λειτουργία
του ΧΥΤΑ Μαραθώνα-Γραμματικού.
Να σταματήσει ΑΜΕΣΑ!
Να σταματήσει ΑΜΕΣΑ η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ
Μαραθώνα – Γραμματικού – και σύνταξη ΝΕΑΣ Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ζητά η παράταξη ΑΤΤΙΚΗΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.
Για το θέμα ο επικεφαλής της παράταξης ΑΤΤΙΚΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ και υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής,
Νίκος Παπαδάκης, έκανε την εξής δήλωση:
«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η Περιφέρεια Αττικής
προχώρησε, πριν λίγες ημέρες, σε δοκιμαστικές ρίψεις
σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ Μαραθώνα-Γραμματικού. Αδιαφορώντας για την καταστροφή του περιβάλλοντος, τον υποβιβασμό της ποιότητας ζωής των κατοίκων του δήμου και
των όμορων δήμων και χωρίς να σεβαστεί την ευρωπαϊκή

νομοθεσία, αφού η υπό εξέταση υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον
της Επιτροπής Αναφορών, η οποία εκφράζει σοβαρότατες
επιφυλάξεις για τη μη συμμόρφωση του έργου με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τον λόγο αυτό, η παράταξη ΑΤΤΙΚΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ καταγγέλει ως παράνομη ενέργεια τη δοκιμαστική
λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαραθώνα-Γραμματικού.
Ζητάμε το άμεσο σταμάτημα των δοκιμαστικών ρίψεων, τη
διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης και τη σύνταξης ΝΕΑΣ
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς γειτνιάζει
σε περιοχή NATURA 2000, ώστε να επέλθει συμμόρφωση
με την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
Αν εφαρμοστεί σωστά η ανακύκλωση στην πηγή δεν θα
χρειαστεί ο ΧΥΤΑ Γραμματικού και θα υπάρξει και ημερομηνία οριστικού κλεισίματος της χωματερής στη Φυλή».
Ως γνωστόν, κατά την προηγούμενη Περιφερειακή θητεία
του κυρίου Σγουρού, η αρχική «Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων» έκρινε τον χώρο κατάλληλο, αφού απέκρυψε
την ύπαρξη δύο ρεμάτων μέσα στον χώρο, υποτίμησε το

Μετά από την ανάληψη των καθηκόντων της, όμως, η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής μη έχοντας ούτε σχέδιο
ούτε όραμα για την διαχείριση των απορριμμάτων, συνέταξε Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση Απορριμμάτων στην Αττική που προβλέπει ρητά τον ΧΥΤΑ στο
Γραμματικό.
Κατόπιν Αναφοράς κατοίκων της περιοχής του Μαραθώνα,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πραγματοποιήσει επιτόπια
διερευνητική αποστολή στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Μαραθώνα-Γραμματικού και έχει εξετάσει ενδελεχώς το θέμα,
σε επανειλημμένες συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών, παρουσία και της Περιφέρειας Αττικής.
Το πόρισμα της Επιτροπής Αναφορών κάνει λόγο για έλλειψη συμμόρφωσης του έργου προς της νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάγκη για δημόσια διαβούλευση και την ανάγκη για ΝΕΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων καθώς γειτνιάζει σε περιοχή NATURA 2000
και ότι όλα τα ανωτέρω έχουν οδηγήσει το Ταμείο Συνοχής
να ζητήσει την επιστροφή στην Ε.Ε. της χρηματοδότησης
του έργου.
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Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
NΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΝΗΜΕΙΟ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤHΣΕΙ Η ΔΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Με σύνθημα “Όχι στην εκποίηση των ιστορικών μνημείων-Ο πολιτισμός είναι
πάνω από τα κέρδη“, η Σύμπραξη για τα Ιστορικά Μνημεία πραγματοποίησε κινητοποίηση και ξενάγηση διαμαρτυρίας εναντίον της εμπορευματοποίησης και
τσιμεντοποίησης του αρχαιολογικού χώρου, όπου βρίσκονται οι ναοί της Αγροτέρας Αρτέμιδας και του Μειλίχιου Δία.
Στον αρχαιολογικό χώρο της Αγροτέρας Αρτέμιδας, πολύ κοντά στον οποίο
πρόσφατα ανακαλύφθηκε και ένας άλλος αρχαίος Ναός, του Μειλίχιου Δία, μίλησε ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος από τον τοπικό Σύλλογο “Αρδητός” για τους

ΕΒΔΟΜΗ

Η οικοπεδοποίηση της χερσονήσου του Αστέρα
Το «πράσινο φως» για
κοπή δέντρων και ουσιαστικά παράνομη οικοπεδοποίηση
της
χερσονήσου όπου βρίσκεται και «Αστέρας
Βουλιαγμένης», ο οποίος
επίσημα, είναι Δημόσιο
Δάσος βάσει της από
24/6/2015, Δήλωσης Ιδιοκτησίας, της Δ/νσης
Δασών Πειραιά, έδωσε η
Υπουργός Πολιτισμού,
κατά παράβαση της αυστηρότατης Δασικής Νομοθεσίας.
Η έγκριση αυτή δόθηκε
την ώρα που βρίσκεται

σε εξέλιξη δικαστική
έρευνα, για πράξεις κακουργηματικού
χαρακτήρα
κατά
εμπλεκόμενων προσώπων στην εν λόγω υπόθεση,
κατόπιν
νέας
μηνυτήριας αναφοράς
της Ομάδας Κοινωνικής
Εγρήγορσης (ΟΚΕ).
Η πολυσυζητημένη αυτή
«επένδυση», όχι μόνον
απέβη εις βάρος του Δημοσίου
συμφέροντος
λόγω του εξευτελιστικού
τιμήματος με το οποίο
πουλήθηκε η χερσόνησος του Αστέρα, αλλά

και γιατί, με τη μέθοδο
της οριστικής αγοραπωλησίας, η έκταση απωλέσθηκε για πάντα, ενώ αν
ακολουθείτο η νομικά
επιτρεπόμενη διαδικασία
της παραχώρησης, που
θα απέφερε το ίδιο χρηματικό ποσό, θα μπορούσε,
σε
εύλογο
χρονικό διάστημα, να
επιστραφεί και πάλι στο
κράτος.
Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης
Email:ixnilatis.oke@gmail.com,
κιν. 6931850885,
Site: ixnilatis.org
www.facebook.com/oke.parembasi

Εξόρμηση στην Πίνδο με την Ευρυάλη
Διήμερη εξόρμηση στα Τρίκαλα, στον Μύλο των ξωτικών,
στην κεντρική πλατεία, στα
γνωστά γραφικά Μανάβικα και

Και βέβαια η διασκέδαση
που δεν λείπει από καμιά
τους εκδρομή.
Καλαμπάκα, Μετέωρα, Αμά-

ευδαιμονία. Στην ταβέρνα του
ΝΙΑΒΗ, στο Νεραϊδοχώρι, μας
περίμεναν εκλεκτά φαγητά,
όλα εξαιρετικά μαγειρεμένα.

σε πολλές άλλες όμορφες περιοχές, πραγματοποίησε ο
Εξωρ. - πολιτιστικός Σύλλογος
“Ευρυάλη Βούλας”, μέσα στο
Δεκέμβρη, απολαμβάνοντας τα
χειμωνιάτικα τοπία και τις
όμορφες τοπικές λιχουδιές.

ραντο, χωριό στα 950μ στην
κεντρική Πίνδο, κτισμένο ανάμεσα στα έλατα, φτελιές και
βελανιδιές και άλλα μέρη επισκέφθηκαν οι εκδρομείς και
επέστρεψαν με γεμάτα πνευμόνια από φρέσκο οξυγόνο και

Ήταν πολλά τα χιλιόμετρα,
αλλά όταν γίνονται στην καταπράσινη Πίνδο, αγναντεύοντας
τις χιονισμένες βουνοκορυφές
και δίπλα τον Αχελώο ν’ ασημίζει, είναι πραγματική απόλαυση.
Έφη Γαβριλάκη

αγώνες που κάνουν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατέψουν τα
μνημεία. Επίσης τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που η προϊσταμένη της Γ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων κάνει πρόταση να εκποιηθεί ο χώρος, αν και από το 1960
έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός και μέχρι σήμερα τρείς φορές έχει ζητήσει
το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), να απαλλοτριωθεί, για να συνεχισθούν οι ανασκαφές.

ΕΒΔΟΜΗ
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Πρωτοχρονιάτικη πίτα από την ΔΗΜ.ΤΟ της Ν.Δ. του Δήμου 3Β
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η Δημοτική Τοπική Οργάνωση της Νέας
Δημοκρατίας του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης την περασμένη
Κυριακή 13 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Divani, στο Καβούρι.

Ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος στο βήμα, έκανε μία δυναμική παρουσία.

Κατάμεστη η αίθουσα, πολύ καλή η οργάνωση, η οποία περιελάμβανε και
βραβεύσεις προηγούμενων προέδρων της Τοπικής Οργάνωσης.
Παρευρέθηκαν οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος, Μάκης Βορίδης και Βασίλης
Οικονόμου, ο τ. βουλευτής Νίκος Καντερές, ο υποψήφιος περιφερειακός
σύμβουλος Θαν. Αυγερινός και πολλοί άλλοι που ίσως δεν είδαμε.
Βεβαίως παρευρέθη ο δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με συνεργάτες του.
Την εκδήλωση συντόνιζαν η πρόεδρος της Τοπικής Κλαίρη Σαραντάκου
και η πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης Αννα Λεντή.

Πλατεία Αγγελου Αποστολάτου

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ομάδας της Ν.Δ. Το φλουρί κέρδισε
το μέλος της, Δέσποινα Σωπήλη. Φλουριά βέβαια είχαν και άλλα κομμάτια, που ανταποκρίνονταν σε δώρα.
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Τελετή μετονομασίας της Πλατείας Άλσους Πανοράματος σε Πλατεία Δημάρχου Άγγελου Αποστολάτου και επιμνημόσυνη δέηση για τον εκλιπόντα Δήμαρχο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις 11.00 π.μ. στον
χώρο της Πλατείας σύμφωνα με την ομόφωνα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»*!
Ἐξ Ἀθανασίας
(Πνευµατικῆς)

ἄρχεσθαι
&
Κακεντρεχείας* (Ὑλικῆς)
παύεσθαι

ΕΒΔΟΜΗ

(= Γιατί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μεγάλη διαφορά στο
χαρακτήρα ενός δραστηρίου ανθρώπου και ενός ασυνείδητου· είναι σχεδόν παρόμοια με αυτή του δόλιου και του επιτήδειου/ειδήμονα· γιατί μερικά από τα υπάρχοντα είναι τα
ωραιότερα και άλλα ακριβώς το αντίθετο· αλλά εξαιτίας της
επικρατούσης έλλειψης κρίσεως σε μας, τα δύο, επειδή
έχουν μερικά σημεία κοινά, τυγχάνουν ίσης επιδοκιμασίας
και ζήλου εκ μέρους των ανθρώπων).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ
«Έν τω μεταξύ είχαν ξεσπάσει οι μεγάλες διαδηλώσεις όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο για να μην αναγνωρισθεί το αυτονομημένο κρατίδιο με το όνομα Μακεδονία. Δέν μετείχα σε καμμία διαδήλωση ούτε τότε ούτε
μετά. Είχα διαισθανθεί ότι όλα αυτά θα ξεφουσκώσουν σαν
μπαλόνι, διότι δεν είχε γίνει καμμία διπλωματική και πνευματική προπαρασκευή. Ας φώναζαν μερικοί κορυφαίοι του
πνεύματος ότι η «Μακεδονία είναι η ψυχή μας». Το παιχνίδι
παιζόταν στο εξωτερικό και εκεί υστερήσαμε φρικτά.

ΥΣΤΑΤΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ
ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΑΡΑΝΤΟ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟ
Σήμερα, Τετάρτη 16-1-2019, διακόπτουμε την τακτική μας
αρθρογραφία για να τιμήσουμε τον Μεγάλο Δάσκαλό μου
και Δάσκαλο του Έθνους Σαράντο Ι. Καργάκο, ο οποίος
απεδήμησεν την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 λαβωμένος
από την επάρατη νόσο, χωρίς καθόλου να λιποψυχήσει
μπροστά στο θάνατο, που τον αντιμετώπισε γενναίως και
αξιοπρεπώς, όπως συνήθιζε να αντιμετωπίζει όλες τις αντιξοότητες της ζωής του. Στην πάνδημη εξόδιο ακολουθία
του, ψάλαμε τον εθνικό ύμνο και τον κατευοδώσαμε προσφωνώντας τον “Αθάνατο”.
Εμείς ως ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης επιλέξαμε να σας
παρουσιάσουμε από το kargaceum Corpus ορισμένα από τα
ευφυόλογα αποφθέγματά του και τα εύστοχα αποσπάσματα
των άρθρων του, για να τον απολαύσετε όσοι τον γνωρίσατε
και για να τον μάθετε όσοι δεν τον γνωρίσατε.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ
«Όταν ο Έλληνας δεν τρώγεται με τους άλλους τρώει τον
εαυτόν του».
«Για τους Έλληνες περιθώρια άλλων επιλογών δεν υπάρχουν: για να επιβιώσουν πρέπει να συμβιώσουν».
«Μόνον αυτοί που συναισθάνονται τις ευθύνες τους και
εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους μπορούν να διεκδικούν
δικαιώματα».
«Χωρίς αξίες η ζωή δεν έχει αξία».
«Σήμερα κανείς δεν θέλει ν’ ακούσει το παρελθόν. Κι
όμως, αυτό που ονομάζουμε μέλλον είναι το παρελθόν που
μπαίνει από άλλη πόρτα».
«Είμαστε Άνθρωποι, όταν γινόμαστε Συνάνθρωποι».
«Όταν οι πολιτικοί της Ελλάδας είναι για γέλια τότε το
Μέλλον της Ελλάδας είναι για κλάματα».
«Σωστό μυαλό δεν είναι αυτό που κατέχει πάρα πολλές
γνώσεις, αλλά πολλούς τρόπους σκέψης».

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΚΕΝΤΡΕΧΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΟΛΥΒΙΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΗ ΤΟΝ
ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟ «ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ»
«Πολύ γάρ δή τι μοι δοκεῖ κεχωρίσθαι κατά τήν αἵρεσιν ὁ
πραγματικός ἀνήρ τοῦ κακοπράγμονος καί παραπλησίαν
ἔχειν διαφοράν τῷ κακεντρεχεῖ πρός τόν ἐντρεχῆ· ἅ μέν
γάρ ἐστι κάλλιστα τῶν ὄντων, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἅ δέ
τοὐναντίον· ἀλλά διά τήν νῦν ἐπιπολάζουσαν ἀκρισίαν
βραχείας ἔχοντα κοινότητας τά προειρημένα τῆς αὐτῆς
ἐπισημασίας καί ζήλου τυγχάνει παρά τοῖς ἀνθρώποις».
(Πολύβιος, 200-118, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, βιβλίο ΚΒ΄, 19, 3-4).

Το Σκοπιανό κακώς κάκιστα γίνεται ακόμη μία φορά μπαλάκι του πινγκ πονγκ ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει ενιαία εθνική γραμμή. Πιθανώς
η κυβέρνηση θα το πάει σε δημοψήφισμα. Και ο λαός αλαλιασμένος από την κρίση, αφιονισμένος από την προπαγάνδα («Οι καμπάνες πληρωμένες κάνουνε σαν
βουρλισμένες», λέει ο Σολωμός) θα ψηφίσει ό,τι έντεχνα
του πασάρουν. Εν ονόματι ενός στεγνού ρεαλισμού θα
πουληθεί με έγκριση του λαού το όνομα και η ιστορία της
Μακεδονίας στους Σκοπιανούς. Και η ρεαλιστική απάντηση
θα είναι: “Ε, και τι έγινε;”. Το τι θα γίνει δεν τολμώ ούτε να
το φαντασθώ».
(“Το Αγκάθι των Σκοπίων”,“Εστία” 5/1/18)
«...Ἐνθυμοῦμαι ἕνα σύγγραμμα στὸ ὁποῖο ὁ συγγραφέας
ἀναφέρει ὅτι θὰ κολλήσουμε στὴ «βαλτώδη βαλκανικὴ
πραγματικότητα». Καὶ ὄντως κολλήσαμε ὄχι γιατὶ ἡ πραγματικότητα ἦταν βαλτώδης, κολλήσαμε γιατὶ ἡ πολιτικὴ μας
ἦταν καὶ εἶναι... βλακώδης. Ὁ ἴδιος συγγραφέας μιλᾶ μὲ
ἀποστροφὴ γιὰ τὸ «λαϊκὸ πατριωτισμὸ», λὲς καὶ ὁ πατριωτισμὸς εἶναι προνόμιο μόνο τῶν εὐγενῶν! Καὶ μᾶς προέτρεπε νὰ ἀκολουθήσουμε ἄλλη πορεία, δηλαδὴ νὰ
πορευθοῦμε «πρὸς τὴν διὰπλαση τοῦ ἑλληνόφωτου εὐρωπαϊκοῦ μας ὁράματος»! Αὐτὸ ἐκάμαμε καὶ προκόψαμε.
Σήμερα στὴν Ἑλλάδα μπορεῖς νὰ βρεῖς τὰ πάντα, ἐκτὸς
ἀπὸ... Ἑλλάδα! Ἡ Ἑλλὰς τελεῖ ὑπὸ ἐξορίαν στὴ χώρα
της. Οἱ ξένοι ἀκοῦν Ἑλλάδα καὶ Ἑλλάδα δὲν βλέπουν. Ἄν
δὲν εἴχαμε τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα καὶ τὰ πολυάριθμα (ἀλλ’ ὄχι
πάντοτε ἐν λειτουργίᾳ) μουσεῖα, ὁ ξένος ἐπισκέπτης θὰ
ἔνιωθε ὅτι βρίσκεται σὲ κάποια ἄλλη χώρα μὲ ἀπροσδιόριστο ἐθνικὸ καὶ γλωσσικὸ χρῶμα.
Εἶναι καιρὸς τὰ ἐθνικὰ θέματα νὰ μποῦν στὴν πρώτη
γραμμή. Ἡ Εἰδομένη μᾶς ἐπέτρεψε νὰ δοῦμε ὅτι ὁ ἐχθρὸς
δὲν εἶναι καὶ πρὸς Ἀνατολὰς, εἶναι πρὸς Βορρᾶν. Φοβᾶμαι
ὅτι πράκτορες τῆς Τουρκίας καὶ τῶν Σκοπίων δροῦν μέσα
στὸ συνονθύλευμα τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τοὺς χρησιμοποιοῦν σὰν ἕναν ἄοπλο –πρὸς τὸ παρὸν– στρατό. Σὲ
λίγο θὰ ἔχουμε καὶ ἔνοπλη δράση. Εἶναι καιρὸς ἡ χώρα
μας νὰ ἀντιδράσει.
(«Τὰ Σκόπια καὶ ἡ “Πέτρα σκανδάλου”», “Κόντρα”, 02/07/2016)

«...Tό πιό εὔκολο πρᾶγμα εἶναι νὰ βάλεις μία ταμπέλα
στοὺς ἄλλους. Τὸ πιὸ δύσκολο –ἄν βέβαια θέλεις νὰ
εἶσαι εἰλικρινὴς– εἶναι τὸ νὰ δώσεις «ταυτότητα» στὸν
ἑαυτὸ σου. Τὸ «ἐδιζησάμην ἐμεωυτὸν» (=ἔψαξα βαθειὰ νὰ
βρῶ τὸν ἑαυτό μου) καὶ τὸ σωκρατικὸ «γνῶθι σαυτὸν» παραμένουν τὰ μεγαλύτερα πνευματικὰ ἀθλήματα τοῦ
ἀνθρώπου. Δύσκολο κανεὶς νὰ ἀνιχνεύσει τὴ δική του
ψυχὴ, νὰ εἰσχωρήσει στοὺς μαιάνδρους τοῦ πνεύματὸς
του καὶ νὰ βρεῖ τὴν πρωταρχικὴ σύσταση τῆς ὑπαρξιακῆς
του ταυτότητος. Προσωπικά, ἐπειδὴ δὲν θέλω νὰ ἑτεροκαθορίζομαι, ἀποφεύγω νὰ προσαρμόζομαι. Ἡ ὅποια
ἔνταξη –κατ’ ἐμὲ– εἶναι μορφὴ ὑποταγῆς, ἔστω σὲ κολοβωμένη μορφή. Ἀκόμη καὶ ἡ προσαρμογὴ σὲ καταστάσεις
τοῦ παρόντος μοῦ προκαλεῖ δυσφορία. Αὐτὸ δὲν μὲ ἐμποδίζει νὰ βλέπω μὲ καθαρὴ ματιὰ ὅσα ἐνδεχομένως θὰ γίνουν μελλοντικά. Μάλιστα, γιὰ νὰ εἶμαι πιὸ κοντὰ στὸ
μέλλον, τρέφομαι πνευματικὰ περισσότερο ἀπὸ τὸ παρελθὸν. Σὰν τὸν Καβάφη δὲν ἐμπνέομαι ἀπὸ τὸ παρόν, ποὺ
σήμερα εἶναι τόσο θολό, ὥστε νὰ μ’ ἐμποδίζει νὰ βλέπω
ὅσα θὰ ἔλθουν - συχνὰ κατακέφαλα! Τὸ παρελθὸν δὲν
εἶναι πίσω, ὅπως πιστεύουν οἱ πολλοὶ. Εἶναι πάνω καὶ γι’
αὐτὸ προσφέρει καλύτερες ὀπτικὲς δυνατότητες.
...Συχνὰ μᾶς ἐκπλήσσει ἡ ἀπότομη ἀνάδειξη κάποιων
ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ πουθενά. Ἀκοῦμε γι’ αὐτὸν μιὰ συναυλία ἐγκωμίων: θαυμάσιος ἄνθρωπος, ἐξαίρετος πολίτης,
ἀγλάισμα τῆς κοινωνίας, σπουδαῖος ἐπιστήμονας (μὲ τίτλους νὰ!), ροταριανὸς, μασσόνος ὑψηλοῦ βαθμοῦ, μέλος
δημοτικῆς ἀρχῆς γιὰ τὴ βελτίωση τῶν ἀποχετεύσεων, στέλεχος Μ.Κ.Ο. γιὰ τὴν προστασία τῶν σκύλων, στοργικὸς
σύζυγος, ἔμπιστος φίλος καὶ ἱδρυτὴς φιλανθρωπικοῦ σωματείου. Ἄν μάλιστα ἔχει «διαπράξει» καὶ οἰκονομικὲς
σπουδὲς, διαχέεται φημολογικῶς ὅτι κατέχει καὶ τὴ φιλοσοφικὴ λίθο τῆς οἰκονομίας, ἄρα μπορεῖ σὰν τοὺς ἀλχημιστὲς νὰ μετατρὲπει ἕνα κοινὸ μέταλλο σὲ χρυσάφι. Καὶ
μετὰ ἀπὸ ἕνα διάστημα ἀμηχανίας, οἱ πρώην θαυμαστὲς
κυριαρχοῦνται ἀπὸ ἕνα πλέγμα ἀβεβαιότητας, ποὺ σταδιακὰ μετασχηματίζεται σὲ συναυλία ὕβρεων. Ἀρχίζει νὰ
ἐπικρατεῖ ἡ μόλυνση τῆς πληροφορίας. Γι’ αὐτὸ προσωπικὰ δὲν ἐπεδίωξα νὰ διεκδικήσω καμμία θέση, γιὰ νὰ
μπορῶ ἀδέσμευτος νὰ ὑποστηρίζω τὶς δικὲς μου θέσεις.
Δὲν θέλησα τίποτα, γιὰ νὰ εἶμαι κάτι».
(“Ματαιότης Ματαιοτήτων”, “Κόντρα”, 10.1.2017)

«Καινός γάρ δή τις οὗτος εὕρηται τρόπος διαβολῆς, τό μή
ψέγοντας ἀλλ᾽ἐπαινοῦντας λυμαίνεσθαι τούς πέλας·
εὕρηται δέ μάλιστα καί πρῶτον τοιαύτη κακεντρέχεια
καί βασκανία καί δόλος ἐκ τῶν περί τάς αὐλάς
διατριβόντων καί τῆς τούτων πρός ἀλλήλους ζηλοτυπίας καί πλεονεξίας».
(Πολύβιος, 200-118, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, βιβλίο Δ΄, 87, 4,2-).

(= Πρωτότυπος, ασφαλώς, είναι ο τρόπος αυτός της συκοφαντίας, να καταστρέφει δηλ. κανείς τους άλλους όχι με
το να τους κατηγορεί, αλλά επαινώντας τους· και προπαντός και κυρίως παρουσιάζεται η τέτοιου είδους κακεντρέχεια και ο φθόνος και η δολιότητα σ’ αυτούς που
συχνάζουν στις βασιλικές αυλές - αυλοκόλακες/γαλίφηδες
- και προέρχεται από την αναμεταξύ τους ζηλοτυπία και
πλεονεξία).
Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια; “Να πεθάνω ευπρεπώς”.
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑ
Να αφήσει την τελευταία του πνοή αξιοπρεπώς οίκοι μεταξύ των προσφιλών του οικείων. Και την πραγμάτωσε “με
λογισμό και μ’ όνειρο”.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος
―――――
* Κακεντρέχεια: εμπάθεια, φθόνος, κακοβουλία, κακολογία, πονηρία, μοχθηρία, φαυλότητα, πανουργία, σκευωρία, κακορραφία, δολιότητα, κακοήθεια, ραδιουργία, επιβουλή, ευτέλεια, χαιρεκακία,
κακόνοια, κακογνωμοσύνη.
* Άπιτε = σύνθημα εκκίνησης για αγώνα και άμιλλα.
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Oι πληγές του Προμηθέα
από τον ποιητή Γ. Δ. Πολυκράτη
Συνήθως από τις στήλες της 7ης παρουσιάζουμε όπως
είναι εύλογο, τις δικές μας εκδόσεις, κατά προτίμηση, και
σπανιότερα κάποιες σημαντικές εκδόσεις συγγραφέων
που μας κάνουν την τιμή να μας ενημερώσουν σχετικά.
Σ’ αυτές τις λαμπρές εξαιρέσεις κατατάσσεται και η επίκαιρη, βαθυστόχαστη ποιητική συλλογή του αναγνώστη
μας Γεωργίου Δ. Πολυκράτη με τίτλο: «Oι πληγές του
Προμηθέα».
Μια ποιητική συλλογή που ομολογουμένως την απήλαυσα... απαγγέλοντάς την περισσότερο από μία φορά,
αφού «υποχρέωσα» φίλους δικούς μου και της ποίησης,
εραστές των Μουσών, να μεθέξουν των ποιητικών αναπεταγμέτων του «θεράποντος» της ποίησης, ιατρού Γεώργιου Δ. Πολυκράτη!
Πολυγραφότατος, αφού, μέχρι στιγμής, έχει εκδόσει δέκα
τουλάχιστον ποιητικές συλλογές, δύο δράματα και δύο
τραγωδίες. Κι όμως, παραπονιέται πως «η υπεύθυνη
άσκηση της ιατρικής, για πέρα από σαράντα χρόνια, δεν
του άφησαν περιθώρια να λειτουργεί παράλληλα και την
ποίηση». Μα οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται κι έρχεται
τώρα, απόμαχος ...μάχες νέες να δώσει με τα παλιά,
άφθαρτα όπλα τού νου και της καρδιάς, ξεσηκωμένος απ’
τα χτυπήματα του λαού μας, την παρακμή, την αδικία, την
αναστροφή της κλίμακας των αξιών, με τον ποιητικό του
λόγο να ξεσηκώσει, να ταρακουνήσει, κάπου να θρηνήσει
για τη μαλθακότητα και τον εκμαυλισμό του λαού μας.
...Μέγα το χτύπημα κι αργήσαμε
ξανά να σηκωθούμε
πάνω στα πόδια τα σακάτικα.
Και από τότε με συνήθειες πονηρές
Έχουμε αρκεστεί σε μια χαμοζωή.
Ξωπίσω μας σέρνοντας κουρέλια
από χλαμύδες κι απ’ εσθήτες πορφυρές...
(από το ποίημά του «Στερνός Λόγος»)
που τελειώνει με μια θαυμάσια προτροπή γι’ ανάταξη,
«...θανάτωσε το ΕΓΩ και πες ΕΜΕΣ...»
Τα ρυθμικά και καλλιρέοντα ποιητικά του λόγια είναι εμπνευσμένα από την πρόσφατη κρίση που μαστίζει τη χώρα
μας. Κρίση αξιοπιστίας με οσμή σήψης που μυρίζει θανατίλα!...
Και ανατρέχει στην αναγενήτρα αρχαία σκέψη με την
προσθήκη αρχαίων γνωμικών σοφών και τραγωδών.
Το βιβλίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Ζαχαρόπουλος Α.Ε. σε
σχήμα 17Χ24 και έχει 64 σελίδες.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

Πρωτοχρονιάτικη γιορτή στο “Ακτιος Οδηγός”
Τον ερχομό του νέου Έτους γιόρτασε η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Ακτιος Οδηγός” στη
Βάρη, με τις Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις και την κοπή της παραδοσιακής
βασιλόπιτας,
την
Κυριακή 13 Ιανουαρίου με τους
"Sweet n’ Lovely" που ταξίδεψαν
τους παρευρισκόμενους στις δεκαετίες 20’, 30΄και 40΄στην Αμερική! Ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του Ακτίου Δρ. Κωστής Προύσκας έδωσε τις ευχές
του για μια δημιουργική χρονιά γεμάτη υγεία σε όλους τους παρευρισκόμενους και μοίρασε δώρα
στους τυχερούς της χρονιάς μετά
την κοπή της πίτας!
Σε όλες τις εκδηλώσεις, συμμετείχαν οι ένοικοι, συγγενείς, εργαζόμενοι και φίλοι του Άκτιου οι
οποίοι διασκέδασαν και γιόρτασαν

την έλευση της Νέας χρονιάς με
πολύ χορό, μουσική και κέφι! Στο
τέλος της γιορτής απόλαυσαν γαστρονομικά εδέσματα από τους
Σεφ των Μονάδων.

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Ακτιος Οδηγός”, είναι αλήθεια ότι οργανώνει πολύ όμορφες
γιορτές, συχνά, με πολλές και
καλές συμμετοχές.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ:Μας κλέβουν κάθε λίγο και λιγάκι
Δεν ξέρουμε τι κατηγορίας άνθρωποι είναι αυτοί που
έρχονται για να κλέψουν κάθε τόσο τα εργόχειρα
των αναπήρων. Θα ήταν προτιμότερο να μας τα ζητήσουν αν τα έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη και εμείς
θα τους τα δώσουμε προκειμένου να αποφύγουμε τις
επιπλέον καταστροφές.

Προ καιρού, συνελήφθησαν Πακιστανοί από την Ασφάλεια Ελευσίνας που είχαν στην κατοχή τους εργόχειρα
που είχαν κλαπεί από το Κέντρο μας. Στο πρόσφατο περιστατικό η αστυνομία έλαβε γνώση και η παρέμβασή
της ήταν άμεση, η καταστροφή όμως που προκάλεσαν
οι κλέφτες είναι μεγαλύτερη από τα αντικείμενα που
αφαίρεσαν. Η σήμανση πήρε αποτυπώματα και δείγμα
αίματος για να βρει με DNA στοιχεία. Βαρεθήκαμε βέβαια να παίζουμε το “κλέφτες κι αστυνόμοι” ανά διαστήματα και θέλουμε να βρεθεί τρόπος προστασίας του
χώρου από την Τοπική ή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή
από την ίδια την Πολιτεία γιατί εμείς κάνουμε ακριβώς
αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Πολιτεία για μας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι μας στηρίζουν περισσότερο
τα μέλη μας και ο κόσμος που γνωρίζει την διαδρομή
μας στο χώρο της αναπηρίας, διαφορετικά θα ήταν
πολύ δύσκολα να αντεπεξέλθουμε.
Γ.Ρ.

16 ΣΕΛΙΔΑ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Η αφανής κατοχή
της Ελλάδας
Του Νίκου Ιγγλέση
Η νέα χρονιά βρίσκει την Ελλάδα χωρίς μνημονιακό
πρόγραμμα, ενώ παράλληλα συμπληρώνονται 17
χρόνια από τότε που εκχώρησε τη νομισματική ανεξαρτησία της αποδεχόμενη να χρησιμοποιεί ένα ξένο
νόμισμα, το ευρώ. Τα τρία Μνημόνια μπορεί να ολοκληρώθηκαν, μετά οκτώ χρόνια, αφήνοντας πίσω
τους οικονομικά και κοινωνικά ράκη, αλλά η ξένη κατοχή συνεχίζεται και εδραιώνεται.
Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι η ξενοκρατία βασίζεται στο νόμισμα και το συναλλαγματικό δημόσιο
χρέος που δημιουργήθηκε από το ευρώ-μάρκο. Η κατοχή είναι αφανής για τους περισσότερους πολίτες.
Δεν κυκλοφορούν Γερμανοί στρατιώτες στους δρόμους, ούτε κυματίζει η σβάστικα στην Ακρόπολη,
όπως την περίοδο 1941-44. Όσο όμως ο πραγματικός
εχθρός δεν είναι ορατός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και να νικηθεί.
Η λιτότητα, οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, η
ανεργία και η υποαπασχόληση, η υπερφορολόγηση,
οι χρεοκοπίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι πλειστηριασμοί, η μετανάστευση των Ελλήνων, η δημογραφική αλλοίωση, οι εθνικές υποχωρήσεις και
πολλά άλλα αποδίδονται στην εκάστοτε κυβέρνηση,
ενώ είναι αποφάσεις αυτών που κατέχουν τη χώρα,
δηλαδή, αυτών που κατέχουν το χρέος της, των δανειστών.

ΕΒΔΟΜΗ

Τα Μνημόνια επιβλήθηκαν για να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση (όχι η αποπληρωμή) του δημόσιου χρέους
και να διαφυλαχτεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία
της Ευρωζώνης από τον κίνδυνο στάσης πληρωμών
μιας χώρας μέλους της. Όλες οι μειώσεις δαπανών
και οι αυξήσεις των φόρων γίνονται για να επιτυγχάνεται κάθε χρόνο ένα πρωτογενές αποτέλεσμα (πλεόνασμα το λένε, για να νομίζουν οι πολίτες ότι κάτι
περισσεύει) με το οποίο πληρώνονται οι τόκοι και
μόνο αυτοί του δημόσιου χρέους. Το κεφάλαιο του
χρέους δεν αποπληρώνεται, αλλά ανακυκλώνεται με
νέο δανεισμό για την πληρωμή του παλαιότερου.
Πρόκειται για φαύλο κύκλο μόνιμης εξάρτησης και
δουλείας. Οι τόκοι του χρέους είναι ο φόρος υποτέλειας που πληρώνουν οι Έλληνες και με τον οποίο οι
δανειστές απορροφούν κάθε οικονομική ικμάδα της
χώρας μας.
Το σημερινό δημόσιο χρέος είναι δημιούργημα του
ευρώ. Από το 2002 μέχρι το 2018 το χρέος υπερδιπλασιάστηκε, αυξήθηκε κατά 128% (από 155,8 σε
356 δις) μέσα σε μόνο 17 χρόνια. Από τα 356 δις του
σημερινού χρέους τα 200 δις ή το 56% συσσωρεύτηκαν στα χρόνια του ευρώ, παρά το κούρεμα των ομολόγων (PSI) το 2012 και παρά την άγρια λιτότητα των
μνημονιακών χρόνων. Αυτό έγινε επειδή το κράτος
έχασε τη δυνατότητα να τυπώνει χρήμα, όπως κάνουν όλες οι χώρες που διαθέτουν νομισματική ανεξαρτησία. Στο τέλος του 2001 το 75% του χρέους
ήταν σε δραχμές και μόνο το 25% σε συνάλλαγμα.
Μέσα σε μια νύχτα το σύνολο του χρέους σε δραχμές έγινε χρέος σε ευρώ, δηλαδή, σε συνάλλαγμα,
το οποίο για να εξυπηρετείται πρέπει ή να αυξάνεται
ο δανεισμός ή να αυξάνονται οι φόροι ή και τα δύο.
Μια χώρα δε χρεοκοπεί ποτέ όταν χρωστάει, όσα και
να χρωστάει, στο εθνικό νόμισμά της, εκδίδει χρήμα και
πληρώνει. Μια χώρα χρεοκοπεί όταν χρωστάει σε ξένο
νόμισμα και δεν έχει το συνάλλαγμα για να πληρώσει.
Αυτή είναι η περίπτωση της ελληνικής χρεοκοπίας το
2010. Το ευρώ διόγκωσε το συναλλαγματικό χρέος και

Η Εμπιστοσύνη, η Δυσπιστία
και τα μαθηματικά της υποκρισίας
Κατά την συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση ο κύριος Καμένος μετά το βελούδινο διαζύγιο σχεδόν έκλεγε για την Μακεδονία και
εκλιπαρούσε τον πρώην συνεταίρο του έστω και την
ύστατη στιγμή να δείξει εθνικό φρόνημα και να μην
πέσει στο ατόπημα της προδοσίας.
Για να ξεπλύνει ο ίδιος την κατηγορία ότι θα μπορούσε
να σώσει την Μακεδονία εάν πραγματικά το ήθελε,
όταν το καλοκαίρι η ΝΔ είχε υποβάλει πρόταση δυσπιστίας, προσπάθησε να μας πείσει με άπταιστα μαθηματικά περί των καλών του προθέσεων αποδεικνύοντας
ότι ακόμη και αν οι ΑΝΕΛ ψήφιζαν την πρόταση μομφής πάλι δεν θα πέρναγε η πρόταση δυσπιστίας διότι
δεν θα μπορούσε να συγκεντρώσει 151 ψήφους και η
Μακεδονία δεν θα εσώζετο.
Βεβαίως, τα μαθηματικά είναι αμείλικτα αλλά δεν μας
είπε ο κύριος Καμένος ποίοι άλλοι από τα κόμματα της

αντιπολίτευσης δεν στήριξαν την πρόταση μομφής και
είναι συνυπεύθυνοι για το ότι οι κ.κ. Τσίπρας και Κοτζιάς πήγαν στις Πρέσπες. Ασχέτως με το ποίοι είναι
αυτοί ο κ. Καμένος εάν έπαιρνε τότε το διαζύγιο η κυβέρνηση θα έπρεπε να ζητήσει η ίδια ψήφο εμπιστοσύνη παρά το ότι δεν είχε περάσει η πρόταση
δυσπιστίας και δεν γνωρίζουμε εάν τότε θα εύρισκε
τους 6 αποστάτες η και αν ο χρόνος δεν απέτρεπε την
υπογραφή του προδοτικού προσυμφώνου που τώρα
απειλή την χώρα μας.
Ας μην προσπαθεί λοιπόν ο κ. Καμένος να μας πείσει
για τις μαθηματικές του ικανότητες διότι οι άνδρες δεν
κρίνονται από τα λόγια τους αλλά από τις πράξεις
τους, που φανερώνουν και τις πραγματικές τους προθέσεις. Εξαπάτησε τους ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν ακριβώς για να αποτελέσει φραγμό στα

αυτό στη συνέχεια υποδούλωσε την πατρίδα μας.
Καμιά ανεξάρτητη πολιτική ούτε οικονομική, ούτε δημοσιονομική, ούτε φορολογική, ούτε αναπτυξιακή,
ούτε κοινωνική, ούτε αμυντική, ούτε γενικότερα
εθνική, δεν μπορεί να υπάρξει όταν ένα εξωχώριο
κέντρο, με έδρα τη Φρανκφούρτη, ελέγχει τη ροή του
χρήματος. Η Ελλάδα έχει χάσει τον πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας της, δηλαδή, την ικανότητά της να
επιβιώνει χωρίς να εξαρτάται από τις διαθέσεις
ξένων δυνάμεων. Αυτοί που ελέγχουν το χρήμα

μπορούν να εκβιάζουν, ανά πάσα στιγμή τη
χώρα, όχι μόνο οικονομικά αλλά και γεωστρατηγικά.
Το «Ελληνικό Ζήτημα» είναι βασικά θέμα εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή, της δυνατότητας της όποιας κυβέρνησης να μπορεί να εφαρμόζει τις πολιτικές για
τις οποίες την ψήφισε ο ελληνικός λαός. Γι’ αυτό ο
αγώνας να είναι πρωτίστως εθνικοαπελευθερωτικός.
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης το εθνικό και το
ταξικό συμφέρον είναι αλληλένδετα. Ο αγώνας μόνο
για το ένα ή μόνο για το άλλο είναι απλά ο θόρυβος
και η αναταραχή πριν την ολοκληρωτική ήττα.
Επί οκτώ χρόνια αναζητούμε λύσεις, αλλά δε βρίσκουμε. Έχουμε εγκλωβιστεί μέσα σ’ ένα βάλτο από
ιδεολογήματα και επιμέρους πολιτικές θεωρίες.
Μέσα στο νέο χρόνο πρέπει επί τέλους, οι πιο συνειδητοποιημένοι και αποφασισμένοι πολίτες, να συσπειρωθούν πίσω από ένα Στρατηγικό Σχέδιο
Σωτηρίας της χώρας, το οποίο να είναι ρεαλιστικό και
αξιόπιστο για να το αγκαλιάσει η πλειοψηφία των Ελλήνων και να το υλοποιήσει. Πριν είναι πολύ αργά.

Πριν σαπίσουμε ως κοινωνία. Πριν διαλυθούμε
ως έθνος.
https://greekattack.wordpress.com
Δημοσιεύθηκε στις 4-1-19 στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Ο Δρόμος της Αριστεράς», στο πλαίσιο αφιερώματος με τίτλο «Τι φέρνει το 2019»

εθνομηδενιστικά σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν το
έκανε. Ας πάψει λοιπόν να υπόσχετε ότι θα κάνει ότι
μπορεί για την Μακεδονία διότι την ζημιά την έκανε και
το παραμύθι περί σωτηρίας των οικονομικώς αδυνάτων
το πιπιλίζει και ο κ. Τσίπρας αλλά κανείς δεν τον πιστεύει πια διότι από τότε που θα έσκιζε τα μνημόνια,
και θα έλεγε όχι στους δανειστές οι φτωχοί έχουν γίνει
φτωχότεροι και η χώρα έχει δεσμευτεί για πολλά χρόνια ακόμη και τα παιδιά μας έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Βεβαίως η ΝΔ εύχεται να μην πέσει στα χέρια της η
καυτή πατάτα των Σκοπίων και για τον λόγο αυτό την
Κυριακή 20/1/2019 ας πάμε στο Σύνταγμα να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας αλλά και να διαμαρτυρηθούμε ενάντια σε όλο το πολιτικό σύστημα για την
ηθική αυτουργία στον εθνικό ξεπεσμό, την οικονομική
δυσπραγία, την ηθική κατάπτωση, την απώλεια της
ανεξαρτησίας μας και την εθνική μας ταπείνωση.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ
Ηλίας Σταμπολιάδης
Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ
ΟΤΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΔΑΣΗ
και ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Μετά την δημοσιοποίηση του Δελτίου Τύπου μας στις
9/1/2019 και στην εφημερίδα “Εβδόμη” 12/1/19, με
θέμα: ‘’ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ; ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΔΑΣΗ –
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ’’ δεν έγινε κατανοητός σε
ορισμένους, ο προφανής λόγος και η στιγμή δημοσιοποίησης, που όμως ξεκάθαρα αναφέρεται και τεκμηριώνεται με συνημμένα έγγραφα, γι’ αυτό θα τον
επαναδιατυπώσουμε.
Ενημερώνουμε λοιπόν σήμερα με το κείμενο μας
αυτό και θα ακολουθήσει και το επίσημο Δ.Τ της
ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. αμέσως μετά.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. για όσους την γνωρίζουν δεν ενεργεί παρορμητικά, ευκαιριακά, με πρόσκαιρες και
ατεκμηρίωτες ανακοινώσεις για την προβολή της.
Το κυρίαρχο θέμα είναι η διασφάλιση και προστασία
των δασικών εκτάσεων εντός και εκτός αστικού
χώρου στο Δήμο μας και η προστασία επίσης των κοινόχρηστων χώρων που αποτελούν Δημοτική περιουσία. Και εφησυχασμός σε τέτοια σπουδαία θέματα
δεν νοείτε.
Αυτή η προστασία πιστεύουμε ότι επιτυγχάνεται
ασφαλέστερα με την πλήρη γνώση του θέματος από
την διοίκηση του Δήμου και την ενημέρωση των πολιτών για την στήριξη τους έναντι των κινδύνων που
προκύπτουν. Τρανό
παράδειγμα υπόθεση της
Μ.Ε.Κ.Β. και της λίμνης Βουλιαγμένης, όπου οι αρχικοί χειρισμοί των τότε διοικήσεων των Δήμων, έφεραν πολλά δεινά. Με την ενεργή και δυναμική
παρουσία των πολιτών μόλις ενημερώθηκαν, οι υποθέσεις αυτές πήραν άλλη τροπή και σήμερα βρίσκονται σε ευνοϊκότερο σημείο.
Επομένως πιστεύουμε και σύμφωνα με την ενημέρωση και τα στοιχεία που έχουμε ότι η καθυστέρηση
της ανάρτησης των ήδη θεωρημένων από τον 12ο
2016, δασικών χαρτών για το Δήμο μας γίνεται για
την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδιοκτητών μεγάλων εκτάσεων (εντός και εκτός πόλης). Αυτή η καθυστέρηση σίγουρα εξυπηρετεί τον “Οργανισμό
Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας” που κατέχει
τεράστιες εκτάσεις και σύμφωνα με την ενημέρωση
που δημόσια η ίδια έχει κάνει, η επικείμενη ανάρτηση
θα χαρακτηρίσει δασικές, τις περισσότερες από
αυτές τις εκτάσεις, με δεδομένο ότι χρησιμοποιούνται κυρίως αεροφωτογραφίες του 1945. Επίσης η κυριότητα πολλών εκτάσεων από εκκλησιαστικούς
φορείς δεν στοιχειοθετείται με επάρκεια με τίτλους
και αποφάσεις, με αποτέλεσμα η επόμενη φάση ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης να θέτει σοβαρά
θέματα κυριότητας. Συμπερασματικά η δυνατότητα
“αξιοποίησης” των εκτάσεων αυτών δυσχεραίνεται.
Καθοριστικό επίσης είναι σύμφωνα με το ΣτΕ (805806/2016) ότι η ύπαρξη κυρωμένων δασικών χαρτών
και ακολούθως του δασολογίου είναι προϋπόθεση
για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.

Η προάσπιση του δάσους σαν κυρίαρχο στοιχείο
του φυσικού περιβάλλοντος επαφίεται στην ευαισθησία των πολιτών και ανατίθεται σε όλους τους φορείς
του Δημόσιου. Στο αρχικό Δ.Τ. μας συμπεριλάβαμε
επίσης το επίσημο έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής (δυστυχώς με λάθος τίτλο στη παραπομπή) της ΔΗΛΩΣΗΣ στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ της
Αποκ. Διοικ. ΑΤΤΙΚΗΣ της 24.6.2015 [1], για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ του ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ που συμπεριλαμβάνει και πολλές άλλες
Δημόσιες δασικές περιοχές του Δήμου μας. Το ερώτημα λοιπόν που επαναθέτουμε είναι, ποιες διεργασίες έκανε η διοίκηση του Δήμου για αυτές τις
περιοχές, διεργασίες ανάλογες της εξαίρετης και έγκαιρης κίνησης διασφάλισης του δασικού χαρακτήρα
των 124 στεμμάτων στην Βούλα.
Επίσης θέτουμε συγκεκριμένα το ερώτημα για το
θέμα της διασφάλισης των Δημοτικών κοινόχρηστων εκτάσεων που διακατέχονται από άλλους,
γνωρίζοντας τις αποφάσεις τόσο του ΣτΕ και των
εφετείων που ξεκαθαρίζουν το θέμα στο Μεγάλο και
Μικρό Καβούρι, αναφορικά με την σύμβαση Κατσα-

ξεκάθαρα όλα τα παραπάνω. Σχετικά δε με το θέμα
του Ο.Τ. 27 στην Βουλιαγμένη, το οποίο και ετέθει περισσότερο ως παράδειγμα, ξεκαθαρίζουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και όλα ανεξαιρέτως τα
στελέχη της έπραξαν για το συγκεκριμένο Ο.Τ. 27 ότι
παγίως προβλέπεται και γίνεται. Η σημαντική αλλά και
ουσιώδης λεπτομέρεια που μας κάνει να πιστεύουμε
ότι με τη θεώρηση του συγκεκριμένου τοπογραφικού
διαγράμματος υπάρχει ο κίνδυνος να μας φέρει απρόσμενες εξελίξεις είναι γιατί συμπεριλαμβάνει στο παρακείμενο Ο.Τ. 26 την σημείωση [3] «Χώρος πρασίνου
σύμφωνα με το ΦΕΚ 812 Δ/1987. Τόσο για την εν λόγω
έκταση όσο και για τις υπόλοιπες εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως χώροι πρασίνου με το ΦΕΚ 812 Δ/1987
έχουν εκδοθεί, τουλάχιστον από το έτος 2001, Δικαστικές Αποφάσεις περί Άρσης της Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης και Αναπομπή της υπόθεσης στην Διοίκηση
προκειμένου να προβεί στην οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια» και αυτή τη σημείωση δεν έπρεπε να την επιβεβαιώσουμε σαν Δήμος. Άρα η ενημέρωση των
στελεχών όλων των διευθύνσεων του Δήμου για την
δικαστική διαμάχη για τα κοινόχρηστα της Βουλιαγμένης και η νομική υποστήριξη τους είναι αναγκαία.
Για να διευκρινίσουμε περαιτέρω το θέμα του Ο.Τ. 27,
γνωρίζαμε την προσπάθεια της αξιοποίησης του από
την πρώτη ανακοίνωση της Ε.Κ.Υ.Ο. στις 20/7/2017 με
αριθμό 1020/2017 [4]και δεν κάναμε καμία λάθος ανάγνωση (στοχεύσαμε στο σωστό σημείο) ούτε “σημάναμε συναγερμό” και αυτό γιατί το τοπογραφικό
διάγραμμα που την συνόδευε δεν είχε την θεώρηση
από τον Δήμο μας.
Μόλις όμως εξετάσαμε την τελική ανακοίνωση της
Ε.Κ.Υ.Ο. στις 31/10/2018 με αριθμό 1510/2018[5] και
διαπιστώσαμε την θεώρηση του τοπογραφικού διαγράμματος ενημερώσαμε για την ύπαρξη της γιατί η
πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί με αρνητικό τρόπο
για τα Δημοτικά συμφέροντα είναι υπαρκτή.

φαρόπουλου 1951 μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Ειδικότερα με τη χερσόνησο του Μικρού Καβουρίου
και τις εκεί Δημοτικές κοινόχρηστες εκτάσεις και
υποδομές η απόφαση 236/2016 του Περιφερειακού
Συμβουλίου [2]για το ΕΣΧΑΔΑ* του Αστέρα τονίζει
την ύπαρξή τους και αναφέρει ότι μετά την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ θα προκύψουν και νέες, τις
οποίες οφείλει ο Δήμος και να διεκδικήσει.
Επομένως η ουσιαστική στόχευση του Δ.Τ. μας ήταν

Τελικά δεν κατανοούμε γιατί δημιούργησε τόση αναστάτωση και προσπάθεια ανάλυσης εφόσον θεωρήθηκε “λάθος συναγερμός και προεκλογική υπερβολή",
από κάποιο ηλεκτρονικό blog, που μίλησε για fake news
και έδειξε παράξενο ενδιαφέρον για το θέμα και την
εκλησιαστική περιουσία!
Δεν θα εφησυχάσουμε, σαν πολίτες πάνω από όλα,
και θα στοχεύουμε πάντοτε στα κυρίαρχα θέματα, το
δάσος, και θα προσπερνάμε τις σειρήνες που θέλουν
να μας εστιάσουν στο ελάχιστο, το δεντράκι.
Οι πολίτες πάντοτε, έστω και με καθυστέρηση αξιολογούν και καταγράφουν τις ανάγκες της κοινωνίας
και δυναμικά διεκδικούν τα συλλογικά αγαθά και
αξίες.
ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.
* ΕΣΧΑΔΑ: Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου
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“Να σταματήσουν τώρα οι δοκιμαστικές
ρίψεις σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ Γραμματικού”
Επιστολή του Ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή προς την Πρόεδρο
της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Επιστολή στην Πρόεδρο της Επιτροπής
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
απέστειλε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής
Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος Χουντής, για το
θέμα του ΧΥΤΑ Μαραθώνα-Γραμματικού.
Στην επιστολή του ο Νίκος Χουντής, καταγγέλλει ότι “πραγματοποιήθηκαν 14.1.19
το βράδυ, δοκιμαστικές ρίψεις σκουπιδιών
στο ΧΥΤΑ Μαραθώνα-Γραμματικού, παρά το
γεγονός ότι η υπό εξέταση υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών, η
οποία εκφράζει σοβαρότατες επιφυλάξεις
για τη μη συμμόρφωση του έργου με την
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης”.

παρουσία και της Περιφέρειας Αττικής.
Στην
τελευταία
συνεδρίασή
της
(30.04.2018), η Επιτροπή Αναφορών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέστειλε επιστολή (υπ’ αριθμ. D307182) προς την Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, με την οποία, αναφερόμενη στο ΧΥΤΑ Μαραθώνα-Γραμματικού,
εκφράζει την ανησυχία της για την “έλλειψη συμμόρφωσης προς την νομοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, για το γεγονός
ότι, ο εν λόγω ΧΥΤΑ “γειτνιάζει σε περιοχή
NATURA 2000” και ότι, σε κάθε περίπτωση,
“υπάρχει ανάγκη για νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων”.

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν Αναφοράς κατοίκων της περιοχής του Μαραθώνα, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
είχε
πραγματοποιήσει επιτόπια διερευνητική
αποστολή στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Μαραθώνα-Γραμματικού και είχε εξετάσει ενδελεχώς το θέμα, σε επανειλημμένες
συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών,

Καταλήγοντας στην επιστολή του προς την
κ. Wikström, ο Νίκος Χουντής ζητά την
άμεση παρέμβασή της για το σταμάτημα
των δοκιμαστικών ρίψεων, τονίζοντας ότι
αποτελεί παράνομη ενέργεια από τη στιγμή
που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι ουσιαστικές
προϋποθέσεις για συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Τα καπάκια πλαστικών συσκευασιών
είναι πάρα πολύ χρήσιμα!
Ανταλλάσονται με αναπηρικά αμαξίδια!!!
Η κοινωνική πρωτοβουλία της
Εθελοντικής Ομάδας Δήμου
Κρωπίας και της Πολιτικής
Προστασίας για συλλογή πλαστικών πωμάτων συσκευασιών
με σκοπό την αγορά του τρίτου αναπηρικού αμαξιδίου
μέσω συλλογικής ανταποδοτικής διαδικασίας στέφθηκε με
επιτυχία.
Παραδόθηκε, στις 11 Ιανουαρίου 2019 το τρίτο αναπηρικό
αμαξίδιο στον Δήμαρχο Κρωπίας Δημήτριο Κιούση και
στον αντιδήμαρχο Κοινωνικής
Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας Θοδωρή Γρίβα από
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων
Ανηλίκων «Αγάπη για Ζωή».
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης ευχαρίστησε
τους εθελοντές δασοπροστασίας του Δήμου που είχαν την
ιδέα και πρωτοστάτησαν στην
πρωτοβουλία αυτή, την αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας,

τους εκατοντάδες δημότες και
πολίτες του Κορωπίου, τα
μέλη του ΚΑΠΗ ΝΠΔΔ Σφηττός Δήμου Κρωπίας, τους τοπικούς συλλόγους, τα σχολεία
του Κορωπίου που στηρίζουν
με πολλές τσάντες πλαστικών
καπακίων τη δράση. Να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία της
ΕΟΔΚ ξεκίνησε το Καλοκαίρι
του 2013 (1.06.2013) και

πλέον έγινε συνήθεια, και εκατοντάδες πολίτες και σύλλογοι να αφήνουν καπάκια στο
Δημαρχείο Κρωπίας και στην
έδρα της Πολιτικής Προστασίας στη θέση «Μπότα».
Το αναπηρικό αμαξίδιο θα διατεθεί στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου για την κάλυψη
αναγκών αναπήρων δημοτών.
και κατοίκων.

Οι Οργανισμοί Λιμένων θα παίρνουν
φορολογική ενημερότητα και
ας χρωστάνε Δημοτικά Τέλη!
Με έκδοση Εγκυκλίου προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
για διατάξεις του νόμου 4587/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 218/24.12.2018), μεταξύ των οποίων
το άρθρο 33 που όρισε ότι οι Οργανισμοί Λιμένων θα παίρνουν φορολογική ενημερότητα ακόμα και εάν έχουν οφειλές προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η Εγκύκλιος απευθύνεται και στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις “ενέργειες αρμοδιότητάς τους σχετικά με τους εποπτευόμενους Ο.Τ.Α.”.
Σημειωτέον ότι οι Λιμένες, σιγά - σιγά περνάνε σε ιδιωτικά χέρια (Πειραιά, Θεσσαλονίκης κ.λπ.) ως ανώνυμες εταιρείες μεγάλου ...βεληνεκούς, καταλαβαίνουμε
ότι θα λειτουργούν εις βάρος του Δήμου, αφού θα μπορούν να παίρνουν φορολογική ενημερότητα, ενώ χρωστάει στο Δήμο και ο Δήμος δεν θα έχει τρόπο να
πιέσει για να πάρει αυτά που του χρωστάνε.
Ενώ η μικρή επιχείρηση που χρωστάει, από λογιστικό λάθος 0,72 ευρώ, δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα!!!
Στοιχεία από airetos.gr

Αποκατάσταση γαλλικής σκάλας στο Λαύριο
H Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Λαυρεωτικής, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου και η Εταιρεία Μελετών Λαυρίου, παρουσιάζουν τη μελέτη για την αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας
Μεταλείων Λαυρίου, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, 5.30 μ.μ. στο Παλαιό Μηχανουργείο, στο Λιμάνι. Πολλοί και σημαντικοί ομιλητές θα αναπτύξουν το θέμα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 4041
Ύδρα, 31/12/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Ύδρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα
από
οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής σε
Ευρώ (€) για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ".
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η
11/2/2019 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος, την 15/2/2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00πμ.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης
είναι η προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού και συγκεκριμένα, οργάνων παιδικών χαρών, δαπέδων
ασφαλείας και φωτισμού. Πρόκειται
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» στα πλαίσια
του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στόχος του οποίου είναι
η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.
Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και

υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα
τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37535200-9 [Εξοπλισμός παιδικής χαράς].
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται
στο
ποσό
των
174.840,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 141.000,00 €, ΦΠΑ :
33.840,00 €).
Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει τον Κωδ. ΣΑΕ 055
του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 7ΣΗΓ465ΧΘ7-ΠΣΕ
για την ένταξη της πράξης του
Δήμου Ύδρας) και χρηματοδοτείται
από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΣΕ05500010 με
τίτλο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της
χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)».
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής
της.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-

ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
(2.820,00 €) δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
τριών (3) μηνών από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές υποβάλλονται για σύνολο των ειδών της μελέτης.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Ύδρας www.ydra.gov.gr
Ο Δήμαρχος Ύδρας
Γεώργιος Κουκουδάκης
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στα πεταχτά
Σεμινάριο για το Ελαιόλαδο
στην Κερατέα
“Από την καλλιέργεια, τη
συλλογή, το ελαιοτριβείο...”
Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» Κερατέας μετά το πρώτο επιτυχημένο
σεμινάριο για το ελαιόλαδο που υλοποίησε τον Οκτώβριο
του 2018, επαναλαμβάνει το σεμινάριο από τις 16 Ιανουαρίου 2019. Το σεμινάριο έχει διάρκεια 12 ώρες και θέμα:
Από την καλλιέργεια και την συλλογή έως το ελαιοτριβείο
και την αποθήκευσή του - Παράγοντες που επηρεάζουν
την ποιότητα του ελαιολάδου - Γευσιγνωσία.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από δύο κορυφαίους στην Ελλάδα εισηγητές, Μανώλη & Δημήτρη Σαλιβαρά - εργαστηριακοί αναλυτές & εξειδικευμένοι γευσιγνώστες
ελαιολάδου.
Η έναρξη του σεμιναρίου θα γίνει την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, ώρα 19:30 και τα μαθήματα θα συνεχιστούν και
τις τρεις επόμενες Τετάρτες 23, 30 Ιανουαρίου & 6 Φεβρουαρίου 2019. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα
του Συνδέσμου (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, κεντρική πλατεία
Κερατέας).
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:
6984614675 - 6984912459. Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη λόγω περιορισμένων θέσεων.

«Η διατήρηση των Ρεμάτων
ως πολύτιμων φυσικών
σχηματισμών»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού προσκαλεί στην επιστημονική εσπερίδα με
θέμα: «Η διατήρηση των Ρεμάτων ως πολύτιμων
φυσικών σχηματισμών» την Τρίτη 22 Ιανουαρίου
2019 στις 17:00, στο κτίριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Τριπόδων 28, Πλάκα.
Στην εσπερίδα θα αναπτυχθούν δύο θεματικές ενότητες:
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεσμικό πλαίσιο, σχεδιασμός, διαχείριση και αποκατάσταση ρεμάτων
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αστικά Ρέματα: [α] το πρόβλημα και
[β] οι προτεινόμενες λύσεις.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Αμπλιανίτη
Δημ. Χρ. Μπέκα και Βασ. Παύλου
Σπάτα Αττικής, 19004
Τηλ. 213 2007322.
Σπάτα 10/1/19
Αρ. Πρωτ. 1041
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την υπ’ αριθ. 486/2018 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανάρτηση της πρότασης
τροποποίησης του εγκεκριμένου

ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Επιχειρηματικού Πάρκου “Γυαλού Αγ. Δημήτριος - Πύργος” με την
αλλαγή χρήσης της οδού μεταξύ
των Ο.Τ. Ε71 & Ο.Τ. ΤΕ72 από
δρόμο ελεύθερης κυκλοφορίας σε
πεζόδρομο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τη σχετική τροποποίηση και να υποβάλλουν τυχόν
ενστάσεις στα Γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας
στον Τύπο.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Σπ. Μάρκου

«Γυναικεία Επιχειρηματικότητα &
Ψηφιακή Καινοτομία»
Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, αν μιλούσε κανείς για γυναικεία επιχειρηματικότητα, θα αντιμετωπιζόταν λίγο ως
πολύ ως… εξωγήινος, καθώς τα κοινωνικά στερεότυπα
«απαγόρευαν» τη δραστηριοποίηση της γυναίκας εκτός κατοικίας, πόσο μάλλον την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Σαφώς τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η μητέρα μπορεί να
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του διπλού ρόλου, όπως αποδεικνύουν χιλιάδες περιπτώσεις πετυχημένων γυναικών
επιχειρηματιών γύρω μας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν προκαταλήψεις και πρόσθετες δυσκολίες για τις γυναίκες, όπως
αποτυπώνονται στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
του ΟΟΣΑ και άλλων φορέων. Οι γυναίκες αποτελούν το
52% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά μόλις το 30% των
επιχειρηματιών και το 32% των οικονομικών ηγετών.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζει με πράξεις τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς συνιστά σημαντικό κρίκο του επιχειρείν και μπορεί αδιαμφισβήτητα να
αποτελέσει εχέγγυο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας του ΕΕΑ διοργανώνει
το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019, 12:00 –
14:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, μεγάλη εκδήλωση με θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα & Ψηφιακή Καινοτομία», στο
πλαίσιο του Money Show 2019.πηγή: www.eea.gr

ΓΑΜΟΙ
Ο ΚΡΑΜΒΟΥΣΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και
της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, το γένος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής, και κατοικεί στο Ελληνικό
Αττικής και η ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, του
ΙΩΑΝΝΗ και της ΙΟΥΛΙΑΣ το γένος ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗ,
που στη Γλυφάδα Αττικής και κατοικεί στη Γλυφάδα,
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Δήμο Ελληνικού
- Αργυρούπολης Αττικής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.
Τηλ.6988392939.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Έμπειρη δασκάλα παραδίδει στις περιοχές (3Β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ DELF ° DALF.
Επίσης παρέχει βοήθεια στα ΑΓΓΛΙΚΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ μαθήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΤΗΛ. 69 45 49 62 45.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZHTΕΙΤΑΙ άτομο από Σύλλογο Αλληλεγγύης,
νεαρή κυρία ωραριακής απασχόλησης για τηλεφωνική ενημέρωση στο σπίτι από σταθερό πρωί απόγευμα εργασία για μια εβδομάδα το μήνα.
Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για απασχόληση στην περιοχή
Βάρης - Κορωπίου μια Κυριακή το μήα από 06.30
έως 15.30. Διαλογή Προϊόντων Κοινωνικού Παντοπωλείου από Σύλλογο. Πληροφορίες 6974325334,
217 7202595.

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης,
για διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών
Κίτσι, Αγ. Μαρίνα, Λαγονήσι, Βάρη, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυρίες για βοήθεια, περίπατο και συντροφιά. Διαθέτει
Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.
Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,
6932644713.
Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ
εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για
πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχονται
συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου,
διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ,
2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,
ανοικτό πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email
c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπισθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμπορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο
ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική.
Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.
από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking
οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως. Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί
κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία
της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματικός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κατάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,
τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.
694.677.4322 κος Χρήστος.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
Συμβουλευτική Γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά
προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 80 38 625
http://www.manolisathanasiadis.com

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

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

Πρόγραμμα δημόσιας υγείας
Στα ΚΑΠΗ του Δήμου 3Β
Στο πλαίσιο της συνεχούς φροντίδας της υγείας των
μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου 3B, ο Δήμος και το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει για το πρόγραμμα εφεξής:
Κάθε Τετάρτη, 16:00-18:00: οι Εθελοντές Ιατροί - Ειδικοί Παθολόγοι Σουλιώτης Νικόλαος & Σορολή Ευσταθία, δέχονται δωρεάν τα μέλη των ΚΑΠΗ και
τους κατοίκους που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες προσκομίζοντας την ειδική κάρτα
της Κοινωνικής Υπηρεσίας,
στο Ιατρείο τους [Λεωφ. Σχολής
Ευελπίδων
(Λεωφ.
Βάρης) 6], κατόπιν ραντεβού
στο τηλ: 2121053500.
Κατόπιν ραντεβού: ο Εθελοντής Ιατρός Νευρολόγος
Ιωάννης Μάρκου δέχεται στο Ιατρείο του, Διγενή 12, δωρεάν τους κατοίκους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
από στο Μητρώο Απόρων του Δήμου. Τηλ. για ραντεβού:
2109689449 & 6983501081.
Καθημερινά, 8:00-14:00: η Φυσικοθεραπεύτρια του
Δήμου Κουτρουμπή Άννα-Μαρία εξυπηρετεί καθημερινά τα μέλη των ΚΑΠΗ στο ΚΑΠΗ Βάρης, Τερψιχόρης 4. Απαραίτητο το παραπεμπτικό σημείωμα.

Κάθε Πέμπτη 9-30 – 14:00, κάθε Τρίτη 16:30 -19:00
και κάθε Παρασκευή 16:30 -19:00: η εθελόντρια υποψήφια Διδάκτωρ Νευρογλωσσίας Φραγκοπούλου Κατερίνα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Βούλας για την
γλωσσολογική έρευνα ατόμων τρίτης ηλικίας με τεστ
μνήμης για το Αλτσχάιμερ.

«Ελάτε να κουβεντιάσουμε...!»
Κάθε Παρασκευή 10:30- 11:30 στο εντευκτήριο του
ΚΑΠΗ Βάρης και κάθε Τρίτη 10:00 - 11:00 στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ Βούλας: Ομάδα «Ελάτε να κουβεντιάσουμε...!» Συναντήσεις με τη ψυχολόγο του
Δήμου Μάλεση Γεωργία.

«Μέτρηση διαστολικής και συστολικής
Αρτηριακής Πίεσης
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου στον Ξενώνα Βουλιαγμένης
9:00-12:00μμ: η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου θα
πραγματοποιήσει δράση με θέμα: «Μέτρηση διαστολικής και συστολικής Αρτηριακής Πίεσης - Μέτρηση
σακχάρου αίματος - Ανίχνευση ατόμων υψηλού κινδύνου για οστεοπόρωση - Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση Χρόνιων Παθήσεων».

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

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Ψυχοσωματικά συμπτώματα: Τι γίνεται όταν η ψυχή «ξεσπάει» στο σώμα!
Όταν καταπνίγουμε τα συναισθήματά μας, εκείνα βρίσκουν μια άλλη διέξοδο προκειμένου να κάνουν αισθητή
την παρουσία τους, μέσω σωματικών ενοχλήσεων τις
οποίες δύσκολα θα αγνοήσουμε.
Ο πόνος στην κοιλιά, η δύσπνοια, το τρέμουλο ή η ταχυκαρδία είναι απολύτως αληθινά. Μας κάνουν να διπλωνόμαστε στα δύο, μας τρομάζουν, μας δυσκολεύουν
τη ζωή. Πρόκειται για συμπτώματα με «σάρκα και οστά»
που προκαλούν αληθινή δυσφορία και γίνονται αιτία επισκέψεων σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.
Συχνά, όμως, το αίτιο που τα προκαλεί δεν εντοπίζεται
ούτε στην κοιλιά ούτε στους πνεύμονες ούτε στα χέρια
ή την καρδιά. Όλες οι εξετάσεις βγαίνουν καθαρές. Ο
παθολόγος, ο καρδιολόγος, ο γαστρεντερολόγος ή ο
πνευμονολόγος δεν εντοπίζουν παθολογικά αίτια που
να εξηγούν αυτά τα συμπτώματα. Τότε τι μπορεί να
φταίει; Η απάντηση πιθανότατα κρύβεται στη σφαίρα
των συναισθημάτων μας.
«Είναι ψυχολογικό», ίσως έχουμε ακούσει είτε από τον
γιατρό είτε από φίλους στους οποίους εκμυστηρευόμαστε το πρόβλημά μας. Ο όρος «ψυχοσωματικό»,
ωστόσο, περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτό που
μας συμβαίνει.
Όχι, δεν είμαστε κατά φαντασίαν ασθενείς. Είμαστε παραλήπτες ενός μηνύματος που μας στέλνει το ίδιο μας
το σώμα για να στρέψει την προσοχή μας σε κάποια συναισθηματική εκκρεμότητα την οποία έχουμε απωθήσει
και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο βρίσκει έναν άλλον
τρόπο να κάνει την εμφάνισή της.

Σώµα και ψυχή
Τα συναισθήματά μας επηρεάζουν κάθε κύτταρο του σώματός μας και όχι μόνο τις σκέψεις και τη διάθεσή μας.
Όλοι μας έχουμε νιώσει το σώμα μας «βαρύ» όταν είμαστε στενοχωρημένοι ή έχουμε αισθανθεί την καρδιά
μας να «χτυπά τρελά» και το στομάχι μας να «δένεται
κόμπος» όταν έχουμε στρες. Πρόκειται για απλά παραδείγματα του πώς η ψυχική μας κατάσταση επηρεάζει
το σώμα μας.
Από την άλλη μεριά και η κατάσταση του σώματός μας
επηρεάζει την ψυχική μας διάθεση. Όταν είμαστε άρρωστοι, πέφτει η διάθεσή μας, γεγονός που με τη σειρά
του μπορεί να χειροτερέψει την πορεία της νόσου, προκαλώντας έναν φαύλο κύκλο όπου ο ψυχολογικός παράγοντας μπορεί να οδηγήσει στην επιδείνωση μιας
ασθένειας ή ακόμη και να παρεμποδίσει την ομαλή εξέλιξη μιας θεραπείας και την ανταπόκριση του ασθενούς
σε αυτήν.
Επομένως, όπως πλέον αποδέχονται οι ειδικοί, το σώμα

και η ψυχή δεν αποτελούν δύο ανεξάρτητες οντότητες,
αλλά επηρεάζουν το ένα το άλλο, σε μια διαρκή αλληλεπίδραση.

και ο τρόπος ζωής αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες στην εκδήλωση αυτών των νόσων.

Προσοχή στο στρες
Η συναισθηματική μας κατάσταση μπορεί να επηρεάσει
και τις ορμόνες του σώματός μας. Οι σκέψεις μας επιφέρουν μεταβολές στη χημεία του σώματος – στους
νευροδιαβιβαστές, στις ορμόνες, ακόμη και στον τόνο
των αγγείων και των μυών. Οι ορμονικές αυτές μεταβολές με τη σειρά τους μπορούν να επιδράσουν στις λειτουργίες του σώματος, επηρεάζοντας ακόμη και την
ευπάθεια του ανοσοποιητικού συστήματος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ορμόνη προλακτίνη, οι
υψηλές τιμές της οποίας επιδρούν αρνητικά στη γυναικεία γονιμότητα, η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται
από το στρες.
Στις περιπτώσεις όπου ο ψυχολογικός παράγοντας συμβάλλει σημαντικά έως και αποκλειστικά στην εκδήλωση
σωματικών συμπτωμάτων, τα συμπτώματα αυτά θεωρούνται ψυχοσωματικά. Με άλλα λόγια, πρόκειται για
ενοχλήσεις η αιτία των οποίων είναι είτε αποκλειστικά
είτε εν μέρει ψυχολογική.
Τα συνηθέστερα ψυχοσωματικά συμπτώματα αφορούν
τις ημικρανίες, τα προβλήματα στο στομάχι και το έντερο (με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου), τις δερματικές
ενοχλήσεις (έκζεμα, επίμονος κνησμός, ερυθρότητα του
δέρματος, σπυράκια) και το καρδιαγγειακό μας σύστημα
(ταχυκαρδίες, έκτακτες συστολές, αύξηση της αρτηριακής πίεσης). Αρκετά συχνά οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες των δύο φύλων (στυτική δυσλειτουργία, πόνος
κατά την επαφή) ή και συμπτώματα από το ουρολογικόαναπαραγωγικό σύστημα (π.χ. προστατοδυνία), αρκετές
φορές ακόμη και η αδυναμία εγκυμοσύνης, θεωρείται
ότι έχουν ψυχοσωματική βάση.
Οι ψυχοσωματικές ενοχλήσεις μπορεί να παρουσιαστούν ακόμη και σε μικρή ηλικία. Τα παιδιά που βιώνουν
έντονο στρες ή θλίψη μπορεί να έχουν ενούρηση κατά
τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολία στον ύπνο, καθώς και
εφιάλτες.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο ψυχολογικός παράγοντας
μπορεί να συμβάλλει άλλοτε περισσότερο και άλλοτε
λιγότερο στην εμφάνιση ή την επιδείνωση σοβαρών
ασθενειών, όπως τα καρδιαγγειακά, τα αυτοάνοσα
(λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα), ακόμη και ο καρκίνος.
Τονίζουν, βέβαια, ότι στην περίπτωση αυτών των νόσων
η ψυχική φόρτιση δεν θεωρείται ο αποκλειστικός υπεύθυνος. Η κληρονομικότητα, η προδιάθεση του ατόμου

Όπως εξηγεί η ψυχολόγος Αθανασία Σκαρβελάκη,
«στρες έχουμε όλοι, όπως επίσης και περιόδους της
ζωής μας όπου βρισκόμαστε σε κακή ψυχολογική κατάσταση και είμαστε θλιμμένοι. Σημασία όμως έχει ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτές τις
καταστάσεις. Το άγχος και η θλίψη πάντα θα μας συνοδεύουν. Ανήκουν στη φύση μας.

Είναι σημαντικό όμως να τα διαχειριζόμαστε και όχι να
τα αφήνουμε να μας καταδυναστεύουν. Ο κακός χειρισμός, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι δεν έχουν μάθει να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά
τους, μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, από τα πιο απλά, όπως οι πονοκέφαλοι και η γαστρίτιδα, μέχρι πιο σοβαρές και απειλητικές
για την υγεία νόσους».
Ενδεχομένως να πρόκειται για συσσωρευμένο άγχος ή
θλίψη που τα «κουβαλάμε» πολλά χρόνια, μέχρις ότου
«ξεσπούν» με τη μορφή ψυχοσωματικών συμπτωμάτων.
Άλλες φορές πάλι βρισκόμαστε ξαφνικά αντιμέτωποι με
καταστάσεις τις οποίες δεν έχουμε προετοιμαστεί για
να διαχειριστούμε, όπως η ανεργία ή η απώλεια ενός
αγαπημένου προσώπου.

Πού «χτυπούν» τα ψυχοσωµατικά
Τα ψυχοσωματικά συμπτώματα μπορούν να εκδηλωθούν
σε οποιοδήποτε σημείο ή όργανο του σώματος, γεγονός
που εξαρτάται από τη γενετική προδιάθεση και την ευαισθησία κάθε ατόμου. Ωστόσο, τα συνήθη όργανα-στόχοι
των ψυχοσωματικών ενοχλημάτων είναι:
-Tο στομάχι: Διόλου τυχαία «μας κάθεται στο στομάχι» ή
«δεν μπορούμε να χωνέψουμε» έναν άνθρωπο ή μια ιδέα.

Διατηρώντας την ισορροπία
Η έκφραση των συναισθημάτων είναι το «κλειδί» της
ψυχοσωματικής ισορροπίας. Όταν καταπνίγουμε τον
θυμό, την οργή ή τη θλίψη, τότε αυτά είναι πολύ πιθανό
να αναδυθούν με τη μορφή ενός σωματικού συμπτώματος.
Είναι σημαντικό να βλέπουμε τα πράγματα στις σωστές
τους διαστάσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που χάνουμε
την ψυχραιμία μας και μεγαλοποιούμε τα ζητήματα που
αντιμετωπίζουμε, γεγονός που δεν μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο.
http://medicalnews.gr
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Α.Σ. Άνοιξης Διονυσου (ΑΣΑΔ)
"Ο Α.Σ. Άνοιξης Διονύσου (ΑΣΑΔ) Χάντμπολ ανακοινώνει
την έναρξη της πολυεπίπεδης συνεργασίας με τον σύλλογο ΑΠΕΣ Καπανδριτίου. Η συνεργασία των δύο συλλόγων της Βορειοανατολικής Αττικής, θα
έχει ως επίκεντρο τα τμήματα χάντμπολ, την ανάπτυξη των ακαδημιών
και την αξιοποίηση του νέου αμιγώς
χαντμπολικού γηπέδου που κατασκευάστηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις Καπανδριτίου, μετά την
επίμονη και αδιάλειπτη δράση των
υπευθύνων του ΑΠΕΣ Καπανδριτίου.
Το πλαίσιο συνεργασίας που συμφώνησαν ο πρόεδρος του
ΑΣΑΔ Μάριος Λουκάτος με τον πρόεδρο του ΑΠΕΣ Καπανδριτίου Θανάση Αλεξίου και τον έφορο χάντμπολ Βασίλη
Μπρεάνου προβλέπει μεταξύ άλλων παραχώρηση 16 ωρών
του γηπέδου Καπανδριτίου στον ΑΣΑΔ για προπονήσεις και
αγώνες, συνεργασία και ανάπτυξη ανδρικής ομάδας χάντμπολ από τον ΑΣ Άνοιξης Διονύσου και γυναικείας από
τον ΑΠΕΣ Καπανδριτίου κ.ά.

ΕΒΔΟΜΗ

Η πρώτη του έτους εμφάνιση του Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος
Εξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι δρομείς του Γυμναστικού
Συλλόγου Γλυφάδας - Στίβος, στον
63ο δρόμο σε ανώμαλο έδαφος «Κ.
Κοτζιάς», την Κυριακή 13/1/2019 στο
Άλσος Ν. Σμύρνης,
κερδίζοντας
τέσσερα χρυσά, τέσσερα αργυρά και
δύο χάλκινα μετάλλια.

ΠΑΙΔΩΝ
-ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-1ος-13.05 -ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΘΩΜΑΣ-3ος-13.17
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
-ΜΑΤΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-1ος-7.48 -ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-2ος-7.54
-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-10ος-9.03

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
-ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-7η-13.10 ΜΠΟΥΡΤΖΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-15η-15.00

Πολύ καλές εμφανίσεις, επίσης, πραγματοποίησαν οι δρομείς αποστάσεων
του συλλόγου σε όλες τις κατηγορίες
που συμμετείχαν σε ανώμαλο έδαφος
και Αναπτυξιακού αγώνα δρόμου σε
ανώμαλο έδαφος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΦΗΒΩΝ
-ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-1ος-23.48
-ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-2ος-23.49
-ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-4ος-24.12 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-6ος-24.40

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
-ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-3ος-3.42 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-7ος-3.55
ΑΝΔΡΩΝ Β΄
-ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-4ος-29.24
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
-ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-1η-15.12
ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄
-ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-2η-24.47
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-2η-9.13
ΙΒΙΤΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ-26η-11.04

-

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄
-ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-22η-4.31

Στις πρώτες θέσεις της Cheer League για το 2018 οι ελληνικές ομάδες
Με πολλές επιτυχίες για το ελληνικό
cheerleading έκλεισε το 2018 στην
Cheer League της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Cheerleading, όπως ανακοινώθηκε στην επίσημη κατάταξη για το
έτος που ολοκληρώθηκε.
Στην 3η θέση της ηλικιακής κατηγορίας Junior του Cheerleading (teamcoed) βρίσκεται ο ΑΚΟ Λιβαδειάς,
συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς. Ομάδες από τη Ρωσία και τη Νορβηγία βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις. Η
συγκεκριμένη κατηγορία του cheerleading, αφορά το ακροβατικό cheerleading, όπως συνηθίζουν να το
αποκαλούν στην Ελλάδα και περιέχει
εντυπωσιακούς σχηματισμούς και άλματα.
Οι Αμαζόνες Βάρης κατετάγησαν
στην 4η θέση του ομαδικού Cheer
Freestyle Pom στην κατηγορία Junior
συγκεντρώνοντας 260 βαθμούς, με
ομάδες από τη Ρωσία να βρίσκονται
στις πρώτες δύο θέσεις και την Σλοβενία να ολοκληρώνει την πρώτη τριάδα.
Στην 3η θέση, ισοβαθμώντας με Σλοβενία και Αυστρία στους 230 βαθμούς,

βρέθηκε ο Αθλητικός Σύλλογος Τέχνη
και Άθληση Ρεθύμνου στην κατηγορία
Senior του Team CheerFreestylePom.
Οι πόντοι που έχουν συλλέξει οι ομά-

κούς διασυλλογικούς αγώνες κατά την
διάρκεια της χρονιάς. Οι ελληνικές
ομάδες σε σχέση με ομάδες άλλων
χωρών απαρριθμούν λιγότερες συμμε-

δες και η τελική ετήσια κατάταξη προκύπτει από τις βαθμολογίες των
κριτών που συμμετείχαν σε ευρωπαϊ-

τοχές σε επίσημους αγώνες μέσα στο
2018, επομένως και η συλλογή πόντων είναι δυσκολότερη.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΒΟΛΕΪ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Επιστροφή στις υψηλές προσδοκίες
για άνδρες και γυναίκες
H ολοκλήρωση της προκριματικής διαδικασίας για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών του 2019,
τη βδομάδα που πέρασε, βρήκε το ελληνικό βόλεϊ να πανηγυρίζει μια μεγάλη επιτυχία: Για πρώτη φορά μετά από
27 χρόνια και μόλις τρίτη συνολικά, οι Εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών κατάφεραν να προκριθούν ταυτόχρονα
στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Στις δύο προηγούμενες ταυτόχρονες παρουσίες των Ελλήνων και των Ελληνίδων διεθνών σε τελική φάση, το 1985
στην Ολλανδία οι γυναίκες ήταν 12ες και οι άνδρες 7οι, ενώ
το 1991 οι γυναίκες ήταν 8ες στη Ρώμη και οι άνδρες 9οι
στο Βερολίνο. Να σημειώσουμε επίσης ότι η Εθνική ανδρών
επιστρέφει σε τελική φάση μετά από 10 χρόνια, ενώ η
Εθνική γυναικών έσπασε μια ακόμα δυσμενή παράδοση,
καθώς η τελευταία της πρόκριση ήταν το 2001.
Η διπλή επιτυχία του ελληνικού βόλεϊ ήρθε με ιδανικό
τρόπο. Και οι δύο Εθνικές ομάδες τερμάτισαν πρώτες και
αήττητες στους ομίλους τους στα προκριματικά, παίρνοντας «άριστα» με τις εμφανίσεις τους και καλλιεργώντας ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες διάκρισης.
Η τελική φάση και στις δύο διοργανώσεις θα διεξαχθεί το
Σεπτέμβρη. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Βελγίου, της Ολλανδίας,
της Γαλλίας και της Σλοβενίας. Την αντίστοιχη τελική φάση
για τις γυναίκες συνδιοργανώνουν οι Ουγγαρία, Πολωνία,
Σλοβακία και Τουρκία. Οσο για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στους ομίλους, θα γίνουν γνωστοί μέσα στις
επόμενες δυο βδομάδες. Η κλήρωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας γίνεται στις 16/1 για τους άνδρες και στις 23/1
για τις γυναίκες.

Επιτυχίες εν μέσω προβλημάτων
Οι διεθνείς επιτυχίες του ελληνικού βόλεϊ δεν μπορούν να
κρύψουν τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην πλειονότητά τους σωματεία και αθλητές και σ'
αυτό το άθλημα.
Οι αποχωρήσεις ομάδων, ακόμα και σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας και ΤΑΑ, με πιο συνηθισμένη αιτία τα οικονομικά
προβλήματα, αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Το «μάρμαρο» συχνά πληρώνουν οι αθλητές, που μένουν
απλήρωτοι, αναγκάζονται να προχωρήσουν σε προσφυγές
κ.λπ. Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη στις παρακάτω
κατηγορίες και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ερασιτεχνικά σωματεία, που προσπαθούν να επιβιώσουν υπό δύσκολες συνθήκες, με τους γονείς των αθλητών να καλούνται να
βάλουν το χέρι στην τσέπη για την άθληση των παιδιών
τους. Αιτία και εδώ το «πετσόκομμα» των κρατικών επιχορηγήσεων.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ: Πρωτιά με χαρακτήρα
Η εκτός έδρας νίκη επί του Λουξεμβούργου με 3-0 σετ (2520, 25-16, 25-21) την περασμένη Τετάρτη αποτέλεσε για
την Εθνική ανδρών την επισφράγιση της σπουδαίας πορείας της στα προκριματικά, που τη βρήκε στην 1η θέση του
ομίλου της και αήττητη, με 6-0 νίκες και μάλιστα έχοντας
χάσει μόλις δύο σετ!
Κομβικό σημείο στην πορεία της Εθνικής αποτέλεσαν οι
νίκες της επί του Αζερμπαϊτζάν (3-0 εντός και 3-2 εκτός
έδρας), οι οποίες και της έδωσαν το «εισιτήριο» για την τελική φάση. Ειδικά στον αγώνα στο Μπακού οι παίκτες του

Δημήτρη Ανδρεόπουλου πραγματοποίησαν συγκλονιστική
εμφάνιση, ανατρέποντας το σε βάρος τους 2-0 στα σετ
προκειμένου να φτάσουν στη νίκη - πρόκριση.
Η τελική βαθμολογία του ομίλου: ΕΛΛΑΔΑ 17, Αζερμπαϊτζάν 8, Σουηδία 8, Λουξεμβούργο 3.

ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: «Ατσαλάκωτη» στην τελική φάση
Κερδίζοντας και το Μαυροβούνιο με 3-0 σετ (25-17, 25-21,
25-12), η Εθνική γυναικών ολοκλήρωσε ένα σπουδαίο επίτευγμα στον όμιλό της. Οχι μόνο κατέκτησε την πρωτιά, όχι
μόνο δεν υπέστη ήττα, αλλά δεν έχασε ούτε ένα σετ! Με
αντιπάλους το Μαυροβούνιο, την Ουκρανία και τη Νορβηγία, οι παίκτριες του Ναράνχο δεν απειλήθηκαν ούτε στιγμή
σε κανέναν από τους έξι αγώνες που έδωσαν εντός και
εκτός έδρας και εξασφάλισαν την πρόκριση ήδη από τον
Αύγουστο.
Η τελική βαθμολογία του ομίλου: ΕΛΛΑΔΑ 18, Ουκρανία
12, Μαυροβούνιο 6, Νορβηγία 0.

FIBA Champions League
Την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρόκριση στο επόμενο
γύρο του FIBA Champions League έχασε ο Προμηθέας Πάτρας, μετά τη χτεσινή του ήττα στην Τουρκία από την Μπεσίκτας με 96-74 για την 11η αγωνιστική του 4ου ομίλου.
Στην Κωνσταντινούπολη, ο Προμηθέας «κατέρρευσε» στο
δεύτερο ημίχρονο και υπέστη βαριά ήττα. Και σαν να μην
έφτανε αυτό, έχασε και το πλεονέκτημα σε τυχόν ισοβαθμία, καθώς η Μπεσίκτας με το +22 της νίκης της υπερκάλυψε τη διαφορά των 11 πόντων με την οποία είχε ηττηθεί
στην Πάτρα, ενώ πλησίασε και την ελληνική ομάδα στη μία
νίκη (7-4 ο Προμηθέας, 6-5 Μπεσίκτας).
Οι Πατρινοί παρέμειναν στη διεκδίκηση της νίκης μόνο για
20 λεπτά, πηγαίνοντας μάλιστα στα αποδυτήρια με προβάδισμα (38-42). Στην επανάληψη όμως η Μπεσίκτας, που
«καιγόταν» για τη νίκη, «έτρεξε» ένα σερί 20-3 και έγινε
το «αφεντικό» της αναμέτρησης. Ο Προμηθέας έκανε την
ύστατη προσπάθεια να μείνει ζωντανός και μείωσε σε 6557 στο 29', η τουρκική ομάδα όμως τον «αποτελείωσε»
στην 4η περίοδο, με όπλο τα τρίποντα.
Μπεσίκτας: Αλ, Γκεγίκ, Ριτς 13, Βεϊσέλογλου 7, Γιλντιζλί 7,
Μπένζινγκ 12, Μπούβα 14, Τσαντεκίν, Γκίμπσον 10, Μουτάφ, Πρέσι 17, Σιπάχι.
Προμηθέας: Γερομιχαλός 6, Κασελάκης 10, Λίποβι 6, Παρκς
11, Σανδραμάνης 3, Μπράουν 5, Ελις, Χολ, Κατσίβελης 10,
Μέιερ 6, Σαλούστρος 3, Τσαϊρέλης 9.

ΕΠΟ
Η αναδιάρθρωση στο προσκήνιο
Το θέμα της αναδιάρθρωσης των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου από τη νέα σεζόν απασχόλησε τη συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ που πραγματοποιήθηκε
παρουσία και των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης
των FIFA - UEFA.
Ηταν η πρώτη συνεδρίαση της Ομοσπονδίας για το νέο
έτος, όπως και η πρώτη μετά τη μαφιόζικη επίθεση στον διαιτητή Θ. Τζήλο, την οποία η Επιτροπή καταδίκασε ομόφωνα. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της
συνεδρίασης κάνει λόγο για «κατάπτυστη ενέργεια, που
στοχεύει ξεκάθαρα - μέσω χρήσης μεθόδων του υποκόσμου - στη δημιουργία κλίματος τρομοκρατίας των διαιτητών και στην επιβολή "νόμου ζούγκλας" στο ποδόσφαιρο».
Σχετικά με την υπόθεση της αναδιάρθρωσης των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων από τη σεζόν 2019 - 2020, βάσει των
προτάσεων του υφυπουργού Αθλητισμού στις οποίες έχουν
συμφωνήσει οι ΠΑΕ και η ΕΠΟ, η Επιτροπή αποφάσισε τη

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

σύσταση ομάδας εργασίας η οποία θα μελετήσει τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος και στη συνέχεια θα προωθήσει
στον υφυπουργό το σχέδιό της.
Τι σημασία έχει, αν οι παγκόσμιες ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες συμφωνούν ή όχι ότι πρόκειται για κατάπτυση ενέργεια των ανθρώπων του υποκόσμου, όταν το μεγάλο
Κεφάλαιο έχει επιβάλει τον τρόπο λειτουργίας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Όλα τα άλλα είναι για γέλια...

Γ' ΕΘΝΙΚΗ
Απόσυρση της Αναγέννησης Καρδίτσας
Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα υποχρέωσαν την Αναγέννηση Καρδίτσας σε αποχώρηση από το πρωτάθλημα της
Γ' Εθνικής, στον 4ο όμιλο του οποίου συμμετείχε μέχρι
τώρα κατά την τρέχουσα σεζόν. Η απόφαση πάρθηκε μετά
την τελευταία ανεπιτυχή προσπάθεια των μελών του ΔΣ να
πείσουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να επιμηκυνθεί
η ενεργή παρουσία της ομάδας στις διοργανώσεις (Γ'
Εθνική και Κύπελλο).
Σε επίσημη ανακοίνωσή του ο σύλλογος αναφέρει μεταξύ
άλλων ότι οι προσπάθειες που έγιναν από το καλοκαίρι
προκειμένου να επιβιώσει η ομάδα στο πρωτάθλημα της
τρίτης κατηγορίας δεν απέδωσαν καρπούς. Και σημειώνει:
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Αναγέννηση αργά ή γρήγορα
θα ξαναβρεί το δρόμο της στο ποδοσφαιρικό στερέωμα και
θα επιστρέψει εκεί που ανήκει».
Από την επόμενη σεζόν η Αναγέννηση θα αγωνίζεται στις
τοπικές κατηγορίες της Καρδίτσας.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Στην Ελλάδα το πανευρωπαϊκό FINN
Ενας από τους σημαντικότερους αγώνες της χρονιάς, το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας με σκάφη τύπου FIΝΝ
ανδρών, θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από 10 έως 18 Μάη στο
Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοΐας. Ο συγκεκριμένος αγώνας,
πέραν των δέλεαρ της διάκρισης που προσφέρει στους
αγωνιζόμενους ειδικά για τη φετινή χρονιά, έχει και μεγαλύτερη σημασία καθώς θα κριθεί η πρόκριση για τέσσερις
χώρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020 για
την εν λόγω κατηγορία σκαφών.
Ας σημειωθεί ότι το πρωτάθλημα είχε ανατεθεί πριν από 2
χρόνια στη Μαρσάλα της Σικελίας, λόγω όμως καταστροφής των εγκαταστάσεων από τις πρόσφατες θεομηνίες που
έπληξαν την περιοχή δηλώθηκε αδυναμία για πραγματοποίησή του και οι κινήσεις της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδία, που εκδήλωσε ενδιαφέρον, έφεραν τη
διοργάνωση στη χώρα μας.

ΤΕΝΙΣ - «OPEN» ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Νέες επιτυχίες Τσιτσιπά - Σάκκαρη
Συνεχίζουν τη νικηφόρα πορεία τους στο Αυστραλιανό «Open» ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία
Σάκκαρη. Οι Ελληνες τενίστες πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στον 3ο γύρο του grand slam της Μελβούρνης, του πρώτου για φέτος.

