«Τα κράτη δεν ζουν μόνο με
το σήμερα. Πρέπει να θυμούνται και το χθες, για να μην το
ξαναζήσουν αύριο».
22ο

Δημοτικές Εκλογές
Απλή Αναλογική
ΕΥΚΑΙΡΙΑ και Αδιαφορία
Δήμαρχοι φεύγουν, για να πάνε στην Περιφέρεια.
Δημοτικοί Σύμβουλοι επίσης και μάλιστα από εκείνους που με ζήλο επεδίωξαν να εκλεγούν Δήμαρχοι
για να «σώσουν την πόλη τους», και άλλοι που ο
λαός τους πίστεψε, τους ψήφισε, τους τίμησε εκλέγοντάς τους δημοτικούς συμβούλους ακόμα και δημάρχους.
Κι όμως, κι αυτοί που τιμήθηκαν με το ανώτερο τοπικό δημοτικό αξίωμα του Δημάρχου, και τα ενδιάμεσα, ή που
«έφτασαν στην πηγή να πιουν νερό
και δεν ήπιαν», κι αυτοί ελάκισαν!
Και μάλιστα τώρα, που είναι ΕΥΚΑΙΡΙΑ... που οι καιροί είναι ευνοϊκοί.
Που θα δουν, με την απλή αναλογική, και η τελευταία ψήφο του
του Κώστα
λαού να μην πηγαίνει χαμένη· να
Βενετσάνου
πιάνει τόπο!
Που είναι τα ...οράματα;
Έσβησε η φλόγα; Διαλύθηκαν τα ονείρατα; Κι αφήνουν, κι αφήνουμε το λαό χωρίς πολλαπλές επιλογές!
Είτε η επιδίωξη μονοκρατοριών, είτε η υποταγή και
η συναίνεση σ’ αυτές τις επιδιώξεις, δεν δείχνει
μόνο έλλειψη δημοκρατικής συνείδησης κι ευαισθησίας, αλλά είναι ένδειξη ενδοτισμού, ένδειξη υποτέλειας και ίσως ιδιοτέλειας· κι ούτε συγχωρείται η
ιδιώτευση και η αδιαφορία.
«...τόν τε μηδέν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα
ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν», έλεγε κοντά 2.500 χρόνια πριν ο Περικλής και κατέγραφε ο Θουκυδίδης
(Β,40): Αυτόν που δεν συμμετέχει στα κοινά, δεν
τον θεωρούμε φιλήσυχο. Τον θεωρούμε άχρηστο!
Ιδιώτη... κατά τον Πλάτωνα: “Βίος ανδρός (και γυναικός πλέον) ιδιώτου, απράγμονος!” (Πολιτεία,
620c).
Πού πήγε αυτή η αρχαία σοφία; Πώς διαβρώθηκε
αυτή η κοινωνική συνείδηση, το υψηλό φρόνημα
Συνέχεια στη σελ. 2
που μεγαλούργησε,

Κων/νος Καραμανλής (τ. 12β, σ. 626)

€

Εκλογές με τριπλή κάλπη

Δημοτικές,

Περιφερειακές
Ευρωεκλογές,
με σύστημα
Απλής αναλογικής.
Ποιοι χάνουν
ποιοι κερδίζουν.
Σελίδα 6, 7

Mε αέρα νίκης
η πρωτοχρονιάτικη πίτα
του Γιώργου Σωφρόνη
στο Σαρωνικό

“Επανεκκίνηση” του
αντιπλημμυρικού έργου
στο Δήμο Κρωπίας
Σελίδα 12

To δομικό
πολιτικό
πρόβλημα της
κοινωνίας μας
Θεόδωρος Γεωργίου

Σελίδα 13

Σελίδα 17

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

Εκλογές με απλή
αναλογική
Συνέχεια από τη σελ. 1
που λατρεύτηκε από τα μεγάλα πνεύματα της αφυπνούμενης Ευρώπης της αναγέννησης και του διαφωτισμού!
Αλλά γιατί «πρέπει» να συμμετέχω; Γιατί ζεις στην
πόλη σου. Διότι ενεργά ή παθητικά την συνδιαμορφώνεις.

Διαβάστε ακόμη
Mακεδονία & Μακεδονικό σε αρχαία
Σελ. 8
θεώρηση, Γιάννης Κορναράκις
Φυσικοί και τεχνητοί δορυφόροι
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 9
Σελ. 11

Πρόγραμμα αναμονής (ουράς) εξυΣελ. 12
πηρέτησης στα 3Β
Σατιρικοί Διάλογοι “Τίμων ο Μισάνθρωπος”
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 14

Απολογισμός της ΡΙΚΙΠ και υποψήΣελ. 16
φιος δήμαρχος
Mε πολλά χρυσά, αργυρά, χάλκινα μετάλλια ο Λεύκαρος
Σελ. 22

Volleyleague:
Μαρκόπουλο - Θέτις Βούλας 2-3 Σελ. 22

Θετικά ή αποθετικά ευθύνεσαι για την καθαριότητα,
για το περιβάλλον που ζεις εσύ και τα παιδιά σου.
Είναι, γιατί εσύ το θέλησες ή αδιαφόρησες, ένα φυσικό περιβάλλον, εξωραϊσμένο, ασφαλές, κοινόχρηστο περιβάλλον;
Ή ένα περιβάλλον άμετρα εμπορευματοποιημένο,
δήθεν χάριν τις “ανάπτυξης”; μ’ ότι αυτό συνεπάγεται;
Και, μην πάει το μυαλό σας μόνο στο κόστος των
απλών απολαύσεων, στη διαπλοκή, στη διαφθορά και
την εξαγορά, γιατί όλη αυτή η χλιδή της άμετρης εμπορευματοποίησης του κοινού φυσικού κάλλους, ως
παρελκόμενα έχει – εκτός από την προκλητική επίδειξη της ανισότητας – τη ραθυμία, την υπεροψία, το
φθόνο των στερουμένων, τις ληστείες, τις κλοπές,
τον αλκοολισμό, τα ναρκωτικά, την πορνεία... Δεν τα
λέω εγώ, τα ‘λεγε ο πρύτανις των εγκληματολόγων,
ο καθηγητής Γαρδίκας.
Να γιατί «πρέπει!»
Η συμμετοχή του ενεργού πολίτη – δημότη δεν συμβάλλει μόνο θετικά ή αποθετικά σε όσα αναφέραμε
παρά πάνω, και δεν είναι μόνο αυτά, βέβαια.
Η συμμετοχή διαμορφώνει κοινωνική συνείδηση.
Διαπλάθει δυναμικούς χαρακτήρες· δίνει τη χαρά της
δημιουργίας, της προσφοράς, της επιτυχίας και εγείρει το σεβασμό των συμπολιτών σου – έστω και αργά
καμμιά φορά!

Η απλή αναλογική
Και η δημοκρατική οντότητα
Κι ας έρθουμε τώρα στην απλή αναλογική, ως εκλογικό σύστημα που πολύ ενοχλεί μερικούς. Το επιχείρημά τους είναι ότι με την αναλογική επέρχεται
ακυβερνησία. Δεν θα χαρακτηρίσω αυτή την αντίληψη που προδίδει μια ορισμένη νοοτροπία. Την αντίθετη ακριβώς απ’ αυτήν που καλλιεργεί η απλή
αναλογική. Με την απλή αναλογική σπανίων εξασφαλίζεις άνετη πλειοψηφία συμβούλων (εδρών), ή έστω
αυτοδυναμία. Δεν έχεις λοιπόν συμβούλους ;h boyleyt;ew που «τους κρατάς στο χέρι», με υποσχέσεις,
ανταμοιβές ή ακόμη κι εκβιασμούς κι αφρόκαρφα.
Εδώ, πρέπει να πείσεις!
Και ιδού ο πραγματικός στίβος της δημοκρατίας: Η
Pειθώ, τα επιχειρήματα, ο διάλογος, η διαλεκτική
(θέση – αντίθεση – σύνθεση), το δίκαιον, η ορθολογική, η διαπραγμάτευση, η ανοχή, η δίκαιη και ανεκτή

«Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής
Β’ κατοικίας περιοχής Παραλίας Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων Θορικού».
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς ακινήτων εντός της περιοχής Παραλίας Λαγονησίου (Σφενδόνη) της Κοινότητας
Καλυβίων, για τυχόν ενστάσεις, εντός προθεσμίας 15
ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.
Λεπτομέρειες σελίδα 18

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

διπλωματική υποχώρηση. Όλα αυτά που διαμορφώνουν δημοκρατικούς χαρακτήρες.
Αυτό είναι το μακροπρόθεσμο όφελος της κοινωνίας·
όχι οι περισσότερο δίκαια κατανεμημένες έδρες,
αλλά η διαμόρφωση δημοκρατικών χαρακτήρων· όχι
αυταρχικών! Αυτό το τελευταίο χαρακτηρίζει, δυστυχώς, την εποχή μας.
(Αυταρχικός χαρακτήρας είναι εκείνος που φέρεται
δουλοπρεπώς προς τους ανωτέρους του, ακόμη και
περιστασιακά, και κυριαρχικά, απολυταρχικά στους
κατωτέρους του).
Θα επαναλάβω το δίδαγμα των «μαθητών» μας, για
υπενθύμιση και για ενημέρωση όσων δεν το διάβασαν!
Κατά την επίσκεψή μου στο Μπίμπεραχ της Γερμανίας, το 2006, με ομάδα συμπατριωτών, μας δεξιώθηκε ο Δήμαρχος.
Όταν μας το ανέλυσε σύστημα εκλογής τους, όπου
ο Δήμαρχος μπορεί να μην έχει την πλειοψηφία των
Συμβούλων, τον ρώτησα αυθορμήτως:
― «Καλά, πως τα καταφέρνετε και περνάτε τις προτάσεις σας», με κόλλησε στον τοίχο: «Γιατί αγαπάμε
την πόλη», είπε και συνέχισε:
―«Το ρωτάτε εσείς που γεννήσατε τη δημοκρατία»;
Ευτυχώς που ήμουν ετοιμόλογος: «Δεν φαντάστηκα
ότι είσαστε τόσο καλοί μαθητές», του είπα, αλλά
πήρα το ...μάθημά μου!
Κι ένα δεύτερο δικό μου παράδειγμα: Όταν ήμουν Αντιδήμαρχος Βούλας (1983-86) εν απουσία του Δημάρχου σε άδεια, δημάρχευα. Έφερε, λοιπόν η
αντιπολίτευση ένα θέμα στο οποίο, λόγω των κομματικών διαφοροποιήσεων, η θέση της Αντιπολίτευσης
θα υπερψηφιζόταν με 10 ψήφους έναντι 9, των δικών
μου θέσεων. Με σωστή μεθόδευση, επιχειρηματολογία, τρόπο, διαλλακτικότητα και πειθώ, υπερψηφίστηκε η δική μου άποψη με ψήφους 16 έναντι τριών
(3) ...πεισματάρηδων.
Θεωρώ ότι ήταν μια μεγάλη δημοκρατική νίκη. Έτσι
εδραιώθηκε η πεποίθησή μου πως όταν έχεις δίκιο,
υπεραμύνεσαι του ορθού και του γενικού συμφέροντος και ενεργείς μεθοδικά με επιμονή, στο τέλος επικρατεί το ορθό και το δίκαιο.

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β, την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. με 31 θέματα στην
ημερήσια διάταξη.
Το 3ο θέμα αφορά την απόφαση σχετικά με την έγκριση της Β΄ Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης
του Δήμου
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΟΧΙ στην υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών
διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος
Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.
Τη δυναμική και καθολική αντίδραση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ προκαλεί η απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη, με την οποία εξειδικεύεται η διαδικασία για την υποχρεωτική μεταφορά των
ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, σε εφαρμογή του
νόμου 4270/2014, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
Στη συνεδρίασή του (31.1.19), το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, με εισήγηση του Προέδρου Γιώργου Πατούλη, αποφασίστηκε ομόφωνα να υποβληθεί αίτημα για άμεση κοινή συνάντηση της
ΚΕΔΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη και τον Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, προκειμένου να διατυπωθούν οι αντιρρήσεις, τόσο ως προς τη
συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων, όσο και ως
προς την πολιτική σκοπιμότητα των ρυθμίσεων που αφαιρούν κάθε αυτοτέλεια από τους δήμους και να ζητηθεί η
άμεση ακύρωση της επίμαχης Υπουργικής Απόφασης.

στο σχετικό αίτημα της οι νομικοί συνεργάτες της Ένωσης
θα προβούν άμεσα σε κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης και
αναστολής της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ θα κοινοποιηθεί στους Δήμους και στις Περιφερειακές Ενώσεις των Δήμων όλης της
Ελλάδας προκειμένου τα Διοικητικά τους Συμβούλια να την
συνυπογράψουν.
Επιπλέον η ΚΕΔΕ θα ενημερώσει το ελληνικό κοινοβούλιο
και το σύνολο των ευρωπαϊκών αυτοδιοικητικών οργάνων,
για την κατάφορη παραβίαση της οικονομικής αυτοτέλειας
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα καθώς και την παραβίαση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτοδιοίκησης.
Αρκετά μέλη του Δ.Σ. αναφέρθηκαν στον κίνδυνο η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο τραπεζικό
σύστημα και να κλείσουν πολλά καταστήματα σε όλη τη
χώρα.
«Η καθολική αντίδραση των μελών του ΔΣ της ΚΕΔΕ αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα προς την Κυβέρνηση ότι δε θα δεχθούμε τέτοιου είδους εκβιαστικά διλλήματα. Η Κεντρική
Διοίκηση θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να νομοθετεί για ζητήματα που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση, με
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, αυτό συνιστά θεσμική
εκτροπή, που πλήττει ευθέως την συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού μας», τόνισε ο Γ. Πατούλης.

Νομικά Επιχειρήματα κατά της απόφασης

«Η απόφαση για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των
δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος αντιβαίνει στα όσα προβλέπει το Σύνταγμα» σχολίασε χαρακτηριστικά ο G. Πατούλης στην αρχική του εισήγηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συμφώνησε ομόφωνα
ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση

Σύμφωνα με τις θέσεις που κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ η Γλυκερία Σιούτη καθηγήτρια δημοσίου δικαίου στην Νομική
σχολή Αθηνών, ο Νικόλας Κανελλόπουλος, Δικηγόρος,
Πρόεδρος Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και
ο Παναγιώτης Ζυγούρης Νομικός Σύμβουλος της ΚΕΔΕ,
με την Υπουργική Απόφαση (υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/21/01/2019,

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
2019 και ώρα 19:30 στην Αίθουσα Πολιτισμού
«Ιωνία», στη Βούλα, (Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18,
παραπλεύρως Δημαρχείου στη Βούλα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί Συμπολίτες και Συνδημότες,
Με ιδιαίτερη χαρά, σας προσκαλούμε στην ετήσια
εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτας, η οποία θα

ΕΒΔΟΜΗ:

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί απολογισμός πεπραγμένων και αναφορά
στο συμμετοχικό έργο της Ανεξάρτητης Δημοτικής μας παράταξης «Δημοτική Βούληση»
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ΦΕΚ Β’ 104/24/01/2019) προκύπτουν μεταξύ άλλων τα παρα-

κάτω ζητήματα:

3 Αναιρείται ο πυρήνας της οικονομικής αυτοτέλειας των
ΟΤΑ, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος οι
δήμοι στερούνται της δυνατότητας ελεύθερης τοποθέτησης και διάθεσης των πόρων τους
3 Η μεταφορά των πόρων δεν δικαιολογείται από λόγους
δημοσίου συμφέροντος
3 Παραβιάζεται το Κοινοτικό Δίκαιο και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας. Η προβλεπόμενη δυνατότητα
εξαίρεσης επιμέρους ΟΤΑ από το νέο καθεστώς με απόφαση κρατικών οργάνων επιτείνει την προσβολή της οικονομικής αυτοτέλειας τους
3 Η Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπει κριτήρια με βάση
τα οποία θα εξαιρούνται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
από το νέο καθεστώς

Διαπαραταξιακές οι αντιδράσεις
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι αντιδράσεις απέναντι
στην απόφαση της Κυβέρνησης ήταν διαπαραταξιακές.
Πολλές παρατάξεις κατέθεσαν τις ενστάσεις τους, ενώ η
“Λαϊκή Συσπείρωση” κατέθεσε διαφορετική θέση για το
θέμα, σημειώνοντας ότι η επιλογή αυτή θα έχει τραγικές
συνέπεειες στην Τ.Α.

Δημοσθένης Δόγκας
Επικεφαλής «Δημοτικής Βούλησης»
Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Υποψήφιος Περιφερειακός
Σύμβουλος
Ανατολικής Αττικής με την

«Ανεξάρτητη
Αυτοδιοίκηση Αττική
Γιάννης Σγουρός»

Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!

Πληροφορίες:
Τηλ. 210 -8952454
Εmail: dogkasd@gmail.com

Τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση, 2017
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«Το Παλτό»
του Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ
Η καλλιτεχνική εταιρεία Θέαση παρουσιάζει «Το
Παλτό» του Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ στο Θέατρο
Αργώ από το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και κάθε
Σάββατο και Κυριακή στις 18.00.
Μια παράσταση βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του
Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ, ενός συγγραφέα που θεωρείται πατέρας του χρυσού αιώνα του ρώσικου πεζογραφικού ρεαλισμού.
«Εδώ και λίγο καιρό ο Ακάκι Ακάκιεβιτς μάταια διέσχιζε
τρέχοντας τη μοιραία απόσταση. Ένιωθε να τον περονιάζει το ψύχος και ιδιαίτερα στην πλάτη και στους
ώμους. Κατέληξε να αναρωτηθεί μήπως τυχόν έφταιγε
το παλτό του. Το εξέτασε στο σπίτι του σχολαστικά και
ανακάλυψε πως σε δύο ή τρία σημεία, ακριβώς στην

ΕΒΔΟΜΗ

«ΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΑ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ»
Η σπουδαία σειρά για τους εργαζόμενους στα ορυχεία του Λαυρίου
H «XΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» Κερατέας σε συνεργασία με τo Αρχείο της ΕΡΤ Α.Ε
προβάλλει ξανά, μετά από 36 χρόνια,
την σειρά «ΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΑ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ», γραμμένη και σκηνοθετημένη από τον Γιώργο
Μιχαηλίδη. Η σειρά προβλήθηκε
το 1982 και περιλαμβάνει 13 επεισόδια. Κατάφερε να τερματίσει
στην πρώτη θέση της θεαματικότητας για την τηλεοπτική σεζόν
1981-82.
Τα γυρίσματα της σειράς έγιναν
στο Λαύριο, στις παλιές και σχεδόν εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις των μεταλλείων και στην
Κηφισιά.
Το σήριαλ αφηγείται την πρώτη απόπειρα εργατικού συνδικαλισμού στη
χώρα μας, ενώνοντας, για δραματουργικούς λόγους, δυο διαφορετικά ιστορικά γεγονότα που είχαν συμβεί με

διαφορά 23 ετών, τα λεγόμενα «Λαυρεωτικά» του 1873 και την μεγάλη εργατική απεργία των μεταλλωρύχων
της Λαυρεωτικής του 1896 που οδήγησε στην κατάληψη της πόλης από

νηρή μέρα της ιστορίας της, με την εισβολή των ΜΑΤ μέσα στις πλατείες,
τα καταστήματα, τα σπίτια, τις αυλές
μας. Αυτή η ημερομηνία δεν πρόκειται
ποτέ να ξεχαστεί…

τους εργάτες και την επέμβαση του
στρατού.
Η έναρξη των προβολών γίνεται σε
μια ημερομηνία συμβολική για τον
τόπο μας, αφού την 8η Φεβρουαρίου
2011 η Κερατέα έζησε την πιο οδυ-

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Συλλόγου από την Παρασκευή
8 Φεβρουαρίου 2019 ώρα 21:00 και
για ακόμα 6 συνεχόμενες Παρασκευές.
Θα προβάλλονται 2 επεισόδια κάθε
φορά συνολικής διάρκειας 90’.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Nα θυμηθούμε τον αξέχαστο, ανεπανάληπτο Βασίλη Διαμαντόπουλο, το
Σταύρο Ξενίδη, το Βύρωνα Πάλλη, τον
Κώστα Αρζόγλου και μία ατελείωτη
σειρά ηθοποιών που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να μείνει αυτή η
σειρά στην ιστορία...

Σχεδιάζοντας στο μουσείο
πλάτη και στους ώμους, το ύφασμα είχε πάρει τη διαφάνεια της γάζας και πως η φόδρα είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Πρέπει να ξέρουμε πως το παλτό του Ακάκι
Ακακίεβιτς τροφοδοτούσε και αυτό τα σαρκαστικά
αστεία του γραφείου του, του είχαν μάλιστα αφαιρέσει
την ευγενική ονομασία του παλτού και το αποκαλούσαν
περιφρονητικά πατατούκα».
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι
«Όλοι βγήκαμε από το παλτό του Γκόγκολ» και δεν έχει
άδικο, αφού πρόκειται για ένα διήγημα με εξαιρετική δυναμική που ώθησε την ρωσική λογοτεχνία του 19ου αιώνα
ένα βήμα παρακάτω και παραμένει επίκαιρο μέχρι σήμερα.

«Η Αλίκη συναντά τη χώρα των
θαυμάτων!»
Η μουσικοθεατρική ομάδα «Νότες εν Δράσει» παρουσιάζει ένα παραμύθι-όπερα με τίτλο «Η Αλίκη συναντά
τη χώρα των θαυμάτων» στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, για 7 μόνο παραστάσεις τις Κυριακές 10, 17, 24 Φεβρουαρίου, 3, 17,
31 Μαρτίου και 7 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι.
Η παράσταση προσκαλεί τους μικρούς μας φίλους
στον κόσμο της κλασικής μουσικής μέσα από το λυρικό θέατρο, τη ζωντανή μουσική, τη διήγηση, τη διάδραση, το παιχνίδι και τη φαντασία!
κάστρο, όπου μοναδικός κάτοικος είναι ένας μοναχικός πρίγκιπας!
Τζωρτζίνα Καλέργη

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ανταποκρινόμενο στο
ζωηρό ενδιαφέρον του κοινού για συμμετοχή σε δράσεις σχεδίου εκ του φυσικού στις αίθουσες του, οργανώνει για το 2019
έξι αυτοτελή εργαστήρια σχεδίου με την εικαστικό Αλεξάνδρα Μιχάλη. Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά μέσω
του σχεδίου, αλλά και με μια σύντομη μορφολογική ανάλυση
εξαιρετικά έργα διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών. Κάθε
συνάντηση θα είναι αφιερωμένη σε μια διαφορετική συλλογή
του μουσείου.
Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, από τις 17:00 έως τις 19:30,
θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εργαστήριο σχεδίου, που θα
εστιάσει στον Κυκλαδικό Πολιτισμό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν τον χρόνο αποχώρησής τους, ανάλογα με
την πρόοδο και τον βαθμό ολοκλήρωσης του σχεδίου τους.
Η δράση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Οι συμμετέχοντες
θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους:
· Μπλοκ σχεδίου, κατά προτίμηση μεσαίου μεγέθους (Α4). Επιλέξτε το μέγεθος του μπλοκ που σας βολεύει, δεδομένου ότι
μπορεί να χρειαστεί να εργαστείτε όρθιοι σε ορισμένα σημεία
ή καθισμένοι σε μαξιλάρια στο δάπεδο.
· Μολύβια 2Β, 4Β · Γόμα σχεδίου
· Βελόνα μετρήματος, αν σας βοηθάει στην εργασία σας.
Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η δήλωση στο τηλέφωνο
2132144800. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 15 άτομα.
Απαραίτητη είναι η προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο μουσείο.
Ώρες λειτουργίας (έως 28/2): Δευτέρα 13:00-20:00, Τρίτη-Κυριακή 08:30-15:30
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 28ης Οκτωβρίου 44, Αθήνα
Τηλ: 213214 4800 Fax: 210 8213573
Email: eam@culture.gr , Ιστότοπος: www.namuseum.gr

“Παναγία, η μητέρα
του φωτός”
Το Ινστιτούτο «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» και η
«Αποστολή» της Αρχιεπισκοπής Αθηνών θα προβούν στην παρουσίαση
ενός σύγχρονου ορατόριου για την Παναγία με
τίτλο «Παναγία - Η Μητέρα του Φωτός» του
συνθέτη Γιώργου Θεοφάνους, σε κείμενα και σκηνοθεσία της Δέσποινας
Γκάτζιου.
Το έργο συνδυάζει κλασσικές δομές με σύγχρονο
ύφος. Το επιπλέον στοιχείο είναι η εικόνα, η
οποία ουσιαστικά αντικαθιστά ή συμπληρώνει το
σκηνικό. Μοναδικές σκηνές, ειδικά κινηματογραφημένες
για
την
παράσταση, στα Ιεροσόλυμα, εκεί που γεννήθηκε,
μεγάλωσε
και
κοιμήθηκε η Παναγία,
αλλά και ο Χριστός, μέχρι
τα πάθη και την Ανάστασή

Του, καθώς και σκηνές
από την Μονή Βατοπαιδίου, την ζωή και το έργο
των μοναχών της Μονής,
στο «Περιβόλι της Παναγίας».
Κείμενα & Σκηνοθεσία: Δέσποινα Γκάτζιου
Διεύθυνση Συμφωνικής ορχήστρας: Γιώργος Θεοφάνους
Σολίστ: Μιχαήλ Κολοκοτρώνης

Το ορατόριο ΠΑΝΑΓΙΑ-Η
ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ θα
παρουσιαστεί σε δύο παραστάσεις στην αίθουσα
«Αλεξάνδρα Τριάντη»
του Μεγάρου Μουσικής

7 και 8
Φεβρουαρίου 2019.
Ωρα έναρξης 8 μμ.
Η είσοδος είναι δωρεάν, με δελτίο προτε-

Αθηνών στις

ραιότητος και για τις δύο
παραστάσεις.
Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με την ευγενική υποστήριξη της Ιεράς Μεγίστης Μονής
Βατοπαιδίου.

ΕΒΔΟΜΗ
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Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων

Πρόσκληση
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

«Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων
- Το πρώτο μηχανικό σύμπαν»

«Τα μυστικά της μακροζωίας»
O Eκπολιτιστικός Σύλλογος Χερώματος “Νυμφόληπτος” οργανώνει ημερίδα, το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού
Πολιτιστικού Κέντρο Χερώματος (δίπλα από το ναό
της Αγίας Σοφίας), με θέμα «Τα μυστικά της μακροζωίας» με ομιλητή τον καρδιολόγο Δαυίδ Ζούτσο.
Θα ακολουθήσει διάλογος.

“Φυτοφάρμακα και τοξικοί
ρύποι στο πιάτο μας”
Μερικές πρακτικές συμβουλές
αυτοπροστασίας

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» προσκαλεί την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου
2019, ώρα 19:00, στην αίθουσα του Συνδέσμου (Λ. Αθηνών
- Σουνίου 55, Κεντρική πλατεία Κερατέας) για την ομιλία του
Ξενοφώντα Μουσσά, καθηγητή Φυσικής Διαστήματος, με
θέμα: «Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων - Το πρώτο μηχανικό σύμπαν». Θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου.
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων θεωρείται παγκοσμίως ένα από τα
σημαντικότερα αρχαιολογικά αντικείμενα. Είναι ο αρχαιότερος
υπολογιστής και συγχρόνως πολύπλοκο αστρονομικό όργανο. Αποτελεί ένα θαυμάσιο ελκυστή των παιδιών στη Φιλοσοφία, τις Επιστήμες, τα Μαθηματικά, την Αστρονομία και την Τεχνολογία.
Kατά την διάρκεια της βραδιάς θα εκτεθούν δύο αλληλεπιδραστικά
μοντέλα του μηχανισμού, κατασκευασμένα από τον καθηγητή
Μάνο Ρουμελιώτη και την καλλιτέχνιδα Αμαλία Πορλίγκη.
Είσοδος ελεύθερη

Η «Πίτα του Ηπειρώτη 2019»
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, ώρα 10.00,
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Η «Πίτα του Ηπειρώτη 2019» αφιερώνεται, στo κοινό
χρέος, στον κοινό αγώνα για την προκοπή της Ηπείρου.
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ο κορυφαίος
φορέας της Ηπειρώτικης Αποδημίας στον κόσμο, προσκαλεί στη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωσή της, την «Πίτα του
Ηπειρώτη 2019» την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019, στις
10.00' π.μ., στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο.

Ξενάγηση στον Κεραμικό

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος
“Ευρυάλη Βούλας” οργανώνει εκδήλωση με
θέμα “Φυτοφάρμακα και τοξικοί ρύποι στο
πιάτο μας - Μερικές πρακτικές συμβουλές αυτοπροστασίας”, με ομιλητή τον Χημικό Μηχανικό του Ε.Μ.Π. Κώστα Τσιριγώτη, την Κυριακή
10 Φεβρουαρίου, στις 7μ.μ. στην Πνευματική
Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννη)

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.

“ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ”
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας σας προσκαλεί
την Πέμπτη 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 στην εκδήλωσή του
με θέμα: “ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ” ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”
Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα (Τηλ. 2108941662,
2108940495)
Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα άτομο.
Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Εκδηλώσεις με την “Υπατία”
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία" στο πλαίσιο της
Λογοτεχνικής Βραδιάς προσκαλεί την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 στο Αφιέρωμα στον Ποιητή και Στιχουργό Σταμάτη Βιτάλη, στο γραφείο του Συλλόγου Μικράς Ασίας 3,
Βούλα. Τον ποιητή παρουσιάζει η Ιφιγένεια Αμοργιανού,
Πρόεδρος, Συγγραφέας.
Σεμινάρια Γυναικείου χορού
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση της θηλυκότητας, φέρνοντας στο σώμα μας την περισυλλογή και τη
χαρά της γυναικείας ύπαρξης. Ο Χορός βοηθά στον συντονισμό
των κινήσεων καθώς επίσης βοηθά στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, των προβλημάτων της κατάθλιψης και της ανασφάλειας.
Χαλάρωση, ομορφιά, ανάπτυξη σώματος. Μπορούμε επίσης να
κάνουμε συναντήσεις για τη βελτίωση της ζωής της γυναίκας
χρησιμοποιώντας ανατολίτικο χορό, εθικούς χορούς, βραζιλιάνικους χορούς.
Τα σεμινάρια θα γίνονται κάθε Δευτέρα ή Τρίτη στις 11 το
πρωί. Τηλ επικοινωνίας : 6946105188

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
Κοπή βασιλόπιτας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πολιτών Βούλας
προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της στην κοπή της βασιλόπιτας, που θα γίνει Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου και ώρα
11:00, στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Δημητριάδης
Δημήτρης Μακρυνικόλας

“Περιμένοντας τη νονά”
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
παρουσιάζει την ελληνική κωμωδία “Περιμένοντας τη
νονά” και το ανατρεπτικό θρίλερ “Το νησί της αποπλάνησης” έως και Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019.

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΝΑ
Στη μικρή κοιλάδα του Κεραμικού, που διαμορφώνεται από
τα νερά του Ηριδανού, στο πλάι της Αρχαίας Αγοράς, υπάρχουν πολλά και σημαντικά μνημεία από την αρχαιότητα.
Επίσης πολλά και ενδιαφέροντα ευρήματα από τις ανασκαφές στεγάζονται στο Μουσείο. Τις δομές και τα ευρήματα
στο χώρο του Κεραμικού, που πλουτίζουν την ιστορική
γνώση για την αρχαιότητα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε στην ξενάγηση, που θα πραγματοποιήσει η Εναλλακτική Δράση την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου.
Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο αυτή την Κυριακή είναι
ελεύθερη. Η συνάντηση θα είναι στις 10.30 πμ στο σταθμό
ΗΣΑΠ στο Θησείο
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Νόρα Πολυδούρη 6949138298

Σύλλογος “Ανοιξη”
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.

Ηρακλής και Αγησίλαος, δύο επιστήθιοι φίλοι, εγκαταλείπουν
την Αθήνα και ξεκινούν για τη Νάξο όταν μαθαίνουν ότι η πολυαγαπημένη νονά του Ηρακλή… μετράει ώρες...

Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Νίκος Ζαπατίνας
“Το νησί της αποπλάνησης”
Ώρες προβολών: 9.00 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Νιλ Μπέργκερ
Ένας καπετάνιος αλιευτικού που έχει αποσυρθεί σε ένα μικρό νησί
της Καραϊβικής, θα έρθει αντιμέτωπος με το σκοτεινό παρελθόν του,
που έρχεται για να τον στοιχειώσει 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
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Τριπλές κάλπες στις εκλογές του Μάη
Αναλογικότερο και δικαιότερο το σύστημα της Απλής Αναλογικής
Έτος εκλογών το 2019 και σίγουρα ο μήνας
Μάης!
Ο Μάης φτάνει με βήμα ταχύ και με τριπλές
οπωσδήποτε κάλπες:
― Κάλπη για τους Έλληνες Ευρωβουλευτές
― Κάλπη για την εκλογή Περιφερειαρχών
και περιφερειακών Συμβούλων, και κυρίως
― Κάλπη για τις δημοτικές εκλογές Δημάρχων και δημοτικών Συμβούλων.
Η πρώτη Κυριακή για τις Τοπικές εκλογές - δημοτικές
και Περιφερειακές, έχει ορισθεί σύμφωνα με το νόμο
(4555 αρ/ 6 §4α): «Ο πρώτος γύρος της εκλογικής
διαδικασίας (...) θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την
οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των
αντιπροσώπων της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Κι αυτή έχει καθοριστεί η 26η Μαΐου.
Και λέμε “η πρώτη Κυριακή”, γιατί, ως γνωστόν στις
περισσότερες των περιπτώσεων θα υπάρξει και δεύτερη, για την εκλογή Δημάρχου, αν δεν συγκεντρώσει από την πρώτη Κυριακή το 50% συν ένα (1) ψήφο.
Όλοι οι Σύμβουλοι, εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή με απλή αναλογική με βάση τον μεταρρυθμιστικό Νόμο “Κλεισθένη”.
Ο νόμος αυτός είναι δικαιότερος αφού έχουμε δει
συμβούλους να παίρνουν ένα μεγάλο αριθμό ψήφων
και όμως να μένουν εκτός συμβουλίου. Είναι επίσης
δικαιότερος γιατί μας υποχρεώνει να διαβουλευόμαστε οι παρατάξεις προκειμένου να βρούμε τη «χρυσή
τομή» στην κάθε απόφαση, γιατί σπάνια θα υπάρξει
απόλυτη πλειοψηφία. Έτσι όπως σοφά τραγουδούσε
και ο αξέχαστος Ξυλούρης: «Και να αδερφέ μου που
μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Καταλαβαινόμαστε τώρα δε χρειάζονται περισσότερα».
Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να καταλαβαινόμαστε και
να έχουμε σαν στόχο το καλό της πόλης, το καλό της
Περιφέρειας, το καλό της Πατρίδας, για να πάμε
μπροστά.

Κάλπη για τις δημοτικές εκλογές
Η πρώτη Κυριακή των Τοπικών εκλογών – Δημοτικών
και Περιφερειακών -, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων θα υπάρξει και δεύτερη Κυριακή για την
ανάδειξη δημάρχου, έχει ορισθεί η 26η Μαΐου.
Βέβαια, για τους ψηφοφόρους που απλώς θα πάνε να
ψηφίσουν «εκείνους που θ’ αποφασίζουν γι’ αυτούς»,
μένουν ακόμη 113 ημέρες! Για «εκείνους» όμως, δηλαδή τους υποψηφίους καθώς και τους ενεργούς πολίτες, τα περιθώρια στενεύουν.
Η επίσημη «προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο μήνες

πριν την ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή την επομένη της Εθνικής μας Επετείου, 26η Μαρτίου 2019
(αριθμός. 6, § 2).
Η Δήλωση του Συνδυασμού επιδίδεται στον Πρόεδρο
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου το αργότερο 20 ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας (αρθ. 14
§10), δηλαδή μέχρι τις 6 Μαΐου.
Το νέο εκλογικό σύστημα καθίσταται δικαιότερο
αφού ΟΛΟΙ οι σύμβουλοι εκλέγονται από την πρώτη
Κυριακή με απλή αναλογική (αρθ. 28 §1) και αυτό εγγράφεται στο ενεργητικό της Κυβέρνησης, χωρίς
μπόνους κ.λπ. ώστε να αποδυναμώνει τους δημάρχους από την αυταρχική μονοκρατορία τους, που κα-

εκλογικής υποκρισίας ή και επαιτείας και βέβαια της
διαπλοκής και της οικογενειοκρατίας κλπ. (νεποτισμός, φαβοριτισμός) ευνοιοκρατία και «τύχη»!
Γιατί, παραδείγματος χάριν, δεν θα μπορούσε να
υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο μεμονωμένων υποψηφίων,
που θα προστίθετο στο ψηφοδέλτιο του επιλεγμένου
από τον ψηφοφόρο συνδυασμού, ή μεμονωμένα και
ακόμη,
Ρωτάμε: γιατί να μην εκλέγονται οι δήμαρχοι ξεχωριστά από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων δημάρχων και ξεχωριστά οι σύμβουλοι;
Με τον τρόπο που εκλέγουμε σήμερα, αποκλείεται η
δυνατότητα επιλογής υποψηφίων άξιων συμβούλων,
εκτός όμως του συνδυασμού επιλογής μας.

Παραδείγματα
εκλογιμότητας
Με τον «Καλλικράτη» και τον «Κλεισθένη»
- Απλή αναλογική
θιστούσε τους συμβούλους της πλειοψηφίας
«μετοχές» στο χαρτοφυλάκιο των δημάρχων και
στην πραγματικότητα άβουλα και βουβά πρόσωπα.
Όπως ήταν επόμενο σήκωσε την αναποτελεσματική
– ευτυχώς – αντίδραση του συνόλου σχεδόν των δημάρχων.
Με το παρόν σύστημα θα αφυπνιστεί η δημοκρατική
αντίληψη και ικανότητα της πειθούς εκεί που ορθωνόταν δεσποτικά η αυταρχική πειθαρχία. Ο Δήμαρχος θα καταλάβει το αξίωμα τού primus inter pares
(πρώτου μεταξύ ίσων) αντί του primus solus (μοναδικού κυρίαρχου) μ’ όλα τα παρεπόμενα.
Να πούμε συμπληρωματικά, ότι η θητεία των τοπικών
αρχών επανήλθε στα όρια της τετραετίας, αντί της
πενταετίας που όριζε ο «Καλλικρατικός» Νόμος του
2010.
Όσον αφορά τις υποψηφιότητες και τους συνδυασμούς, το σύστημα παραμένει σταθερό στην «κομματική» αντίληψη, που προβάλλει την έννοια της
«ομάδας», αντί του ατόμου.
Κατά την άποψή μας, αυτό δεν αποσκοπεί, όπως έχει
αποδειχθεί, στη συλλογικότητα των αποφάσεων και
της δράσης, αλλά στο «μάντρωμα». Στην ενίσχυση
των «καπάτσων» μετριοτήτων και στον αποκλεισμό
των άξιων, και των ικανών, που στερούνται ορισμένων
«ικανοτήτων» ή προνομίων όπως, ενδεικτικά, του
ψεύδους, της εξαπάτησης, των ανεκπλήρωτων και
αντικειμενικά, υποσχέσεων, των εκβιασμών, της

Για να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή του εκλογικού συστήματος, με την καθιέρωση
της απλής αναλογικής στην εκλογή των δημοτικών
συμβούλων, από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, να
φέρουμε μερικά παραδείγματα με βάση την ψηφοφορία των δημοτικών εκλογών του 2014, στις οποίες
είχαν εκλεγεί οι παρούσες δημοτικές αρχές.
Με μια απλή ματιά θα δούμε πόσο διαφορετική θα
ήταν η εικόνα των Συμβουλίων εάν αντί του Καλλικρατικού νόμου του 2010, που λεηλατούσε στην κυριολεξία τη δύναμη των ασθενέστερων συνδυασμών
- δημοτικών συνδυασμών, που εκπροσωπούσαν τάσεις της λαϊκής βούλησης – για να πριμοδοτήσουν
τον πρώτο συνδυασμό, αυτόν του δημάρχου, εάν αντί
του «Καλλικράτη» είχε εφαρμοσθεί ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» ο νόμος δηλαδή με τον οποίο θα διεξαχθούν οι
επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
Στο δήμο Κρωπίας, όπου ο παρών δήμαρχος Δημ.
Κιούσης είχε λάβει από την 1η Κυριακή, την τρανταχτή πλειοψηφία του 76%, δεν θα παρατηρούσαμε
καμμιά αλλαγή γιατί στην περίπτωση εκλογής του
Δημάρχου από την 1η Κυριακή με ποσοστό 60% και
άνω όπως προέβλεπε ο «Καλλικράτης» είχαμε αναλογική κατανομή των εδρών.
Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο σε άλλους Δήμους, όπως
θα δείξουμε αμέσως παρακάτω, όπου ο Δήμαρχος
δεν ήταν της πρώτης επιλογής του λαού, αλλά της
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Παραδείγματα εκλογιμότητας σε Δήμους
αναγκαστικής δεύτερης. Η δεύτερη επιλογή εκλογής
δημάρχου συμπαρέσυρε και την εκλογή συμβούλων,
που δεν ήταν της επιλογής του λαού, ενώ είχαμε
ακόμα και ανατροπές στη σειρά προτίμησης (αυτές
θα τις έχουμε και τώρα, αλλά μόνον ως προς το πρόσωπο του Δημάρχου).

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι
ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Την 1η Κυριακή των εκλογών του 2014, επί εγκύρων
ψηφοδελτίων 23.627, είχαν λάβει:
1ος Πανάς Σπυράγγελος

8.872

2ος Κωνσταντέλλος Γρηγόρης 8.203 (669 ψήφους
λιγότερους, δηλαδή) πράγμα που στην 2η Κυριακή
ανετράπη και μετά από δικαστική απόφαση ανακηρύχθηκε Δήμαρχος ο Κωνσταντέλλος με οκτώ (8)
ψήφους διαφορά, λαμβάνοντας όμως 20 συμβούλους και γενόμενος έτσι απόλυτος κύριος, έναντι
οκτώ (8) συμβούλων του Πανά, 2 του Δ. Δαβάκη
(Κύμα πολιτών), που ήρθε τρίτος, 1 σύμβουλο η
ΡΙ.ΚΙ.Π, που ήρθε 4η, με το Θάνο Ματόπουλο, και
τέλος από έναν σύμβουλο, ο Δημ. Δόγκας (Δημοτική
Βούληση) και ο Κ. Πασακυριάκος (Λαϊκή Συσπείρωση).
Ας δούμε τώρα στο παράδειγμά μας, πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα στο Δημοτικό Συμβούλιο των
3Β, αλλά και στους άλλους δήμους με την απλή αναλλογική του ισχύοντος νόμου:

Στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Εγκυρα 15.595, Εδρες 27, Εκλογικό μέτρο 578
―――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
―――――――――――――――――――――――
ΣΩΦΡΟΝΗΣ
7.120
12
16
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
4.993
9
8
ΡΑΠΤΗ
1.863
3
2
ΒΟΛΑΚΟΣ
1.022
2
1
ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ
527
1
0

Στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Εγκυρα 21.444, Εδρες 33, Εκλογικό μέτρο 650,
―――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
―――――――――――――――――――――――
ΖΟΥΤΣΟΣ
9.550
15
20
ΜΕΡΤΙΡΗΣ
4.789
7
8
ΜΠΟΚΑΣ
3.083
5
2
ΒΟΛΙΩΤΗΣ
2.603
4
2
ΓΑΒΡΑΣ
1.419
2
1

Στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Εγκυρα 9.673, Εδρες 33, Εκλογικό μέτρο 359
―――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
―――――――――――――――――――――――
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
2.962
8
20
ΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
2.267
6
4
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Κ.
1.241
4
2
ΑΔΑΜΟΣ
1.150
3
2
ΜΠΕΗΣ
1.059
3
2
ΜΠΕΗ Θ.
431
1
1
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ
335
1
ΚΑΡΡΑ
228
1
-

Στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Εγκυρα 14.396, Εδρες 27, Εκλογικό μέτρο 534
―――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
―――――――――――――――――――――――
ΛΟΥΚΑΣ
5.807
11
16
ΛΕΒΑΝΤΗΣ
5.133
10
8
ΙΑΤΡΟΥ
2.164
4
2
ΠΑΜΦΙΛΗΣ
828
1
1
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
464
1
-

«Αναβάθμιση Αύλειων
Χώρων Σχολείων Δ.Ε.
Κερατέας»
Την Δευτέρα 28/01/2019,
υπεγράφη
Σύμβαση
Εκτέλεσης Έργου «Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων
Σχολείων Δ.Ε. Κερατέας» ποσού 163.384,83
€ από τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής
Δημήτρη
Λουκά και την εταιρεία
NEXUS
CONSRUSTIONS EE.
Το έργο περιλαμβάνει
παρεμβάσεις στα Σχολεία Κερατέας: Γυμνάσιο
και Λύκειο, το 2ο Δημοτικό και το 3ο Δημοτικό

Σχολείο και αφορά την
αναβάθμιση όλων των
αύλειων χώρων τους και
ειδικότερα επίστρωση με
κυβόλιθους των προαυλίων, κατασκευή σύγχρονων
αθλητικών
εγκαταστάσεων όπως
γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ,
τένις.
Το έργο θα ολοκληρωθεί
σε
διάστημα
τριών
μηνών και ξεκινάει την
ερχόμενη εβδομάδα.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Εγκυρα 23.627 ΕΔΡΕΣ 33 ΕΚΛΟΓ. ΜΕΤΡΟ 716

―――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
―――――――――――――――――――――――
Κωνσταντέλλος
12
20
Πανάς
12
8
Δαβάκης
3
2
Ματόπουλος
3
1
Δόγκας
2
1
Πασακυριάκος
1
1
―――――――――――――――――――――――
Φαίνεται ξεκάθαρα πόσο ορθολογικότερο και δικαιότερο είναι το παρόν σύστημα, ιδιαίτερα για τους συμβούλους.

Στο Δήμο Γλυφάδας
Εγκυρα 37.814 Εδρες 41 Εκλογικό μέτρο 923
―――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
―――――――――――――――――――――――
Παπανικολάου
13.408
14
25
Κόκκορης
9.721
11
8
Ταστάνης
4.576
5
3
Λυγνού
4.240
5
2
Βοριάς
1.975
2
1
Τάσσος
1.889
2
1
Λίβαρης
1.377
1
1
Πυρουνάκης
628
1
-

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δημόσια διαβούλευση στο Δήμο 3Β
Σε διαδικασία διαβούλευσης έθεσε ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Το πρώτο στάδιο αφορά
ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται προς όλους του φορείς, επαγγελματίες και κατοίκους της πόλης με
στόχο την καταγραφή των αναγκών
και των προβλημάτων της πόλης και
την αναζήτηση λύσεων, όπως μας ενημερώνει με δελτίο τύπου.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να
αφιερώσουν περίπου 5 λεπτά για τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
(http://vvv.gov.gr/index.php/city-planning-and-deliberating-wwd2/item/10309-sxedio-viosimis-astikis-kin
itikotitas#tab) μέχρι την Παρασκευή 8
Φεβρουαρίου.
Στη συνέχεια θα συζητηθεί το σχέδιο
σε ανοιχτή διαβούλευση που θα ανα-

κοινωθεί για να ξεκινήσει η διαδικασία
διαμόρφωσης του σχεδίου.
Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των
ιδιωτικών μέσων μετακίνησης και η
αστικοποίηση των πόλεων έχουν αρχίσει να δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής στα
αστικά κέντρα.
Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ρύπανση, η έλλειψη χώρων στάθμευσης
και η δυσκολία προσβασιμότητας είναι
κάποια από τα προβλήματα που χρονίζουν και μεγεθύνονται στις πόλεις.
Η θεώρηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στοχεύει οι πόλεις να αναπτύσσονται με τρόπο ώστε να μην
επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Αντιθέτως, να δημιουργείται
ένα
συγκοινωνιακό
περιβάλλον περισσότερο φιλικό για
όλους. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα ολοκλη-

ρωμένο στρατηγικό σχέδιο συγκοινωνιών ενός Δήμου, το οποίο έχει στόχο
την οργάνωση της κινητικότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων με απώτερο
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής.
Στο πλαίσιο αυτό ένα ΣΒΑΚ στοχεύει
μεταξύ άλλων στην:
Οικονομική αποδοτικότητα και τη βελτίωση της σχέσης κόστους - οφέλους
των προτάσεων.
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα με τη
μείωση εκπομπών και ρύπων από τις
μεταφορές.
Προσβασιμότητα και κοινωνική ένταξη
με την εξασφάλιση ίσων επιλογών μετακίνησης προς όλους τους πολίτες.
Οδική ασφάλεια με τη διασφάλιση της
ασφάλειας των μετακινούμενων
Βελτίωση της ποιότητας του αστικού
περιβάλλοντος με ευρύτερα οφέλη σε
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Μακεδονία & Μακεδονικό
σε αρχαία θεώρηση
Ιστορικά οι Μακεδόνες και από ό,τι μέχρι σήμερα γνωρίζομε, φαίνεται να ήταν βορειοδυτικά ελληνικά φύλα, που
σε πολύ παλιότερα χρόνια, αφού σταδιακά είχαν περάσει
ανάμεσα από τους ποταμούς Αλιάκμονα και Σαραντάπορο
(Καστανοχώρια), εισέβαλλαν μαζί με άλλα ελληνικά φύλα
(Ελιμιώτες, Ορέστες, Λιγκηστές) στο γεωγραφικό χώρο
της Μακεδονίας, η οποία σημειωθήτω πιο μπροστά για κατοίκους είχε Βοιωτούς, (αποίκους;) οι οποίοι με τα χρόνια
έφυγαν ή και αποδιώχτηκαν.
Στα μετέπειτα χρόνια βλέπομε τους Μακεδόνες να έρχονται και να εγκαθίστανται στη Μακεδονία και δη στα Πιέρια
όρη, σε γη που μάλιστα από τον Ηρόδοτο καλείται και ‘’Μακεδονίδα γη».
Το 650 π.Χ. βασιλιάς στη Μακεδονία είναι ο Περδίκκας, ο
και ιδρυτής της δυναστείας των Τημενιδών η Αργεαδών.
Κρατούσε δε σε ρίζα από το Άργος της Πελοποννήσου μα
και παλιότερα από τους απογόνους του Ηρακλή τους Ηρακλείδες.
Ο Περδίκκας πρωτεύουσα του κάνει τις Αιγές (όπου η
Βεργίνα) και φροντίζει οι Μακεδόνες από νομάδες και κτηνοτρόφοι να στεριώσουν μια ζωή σε δική τους γη και να γίνουν αγρότες.
Στα χρόνια αυτά η Θράκη κατοικείται από Ιλλυριούς. Για λόγους που δεν ξέρομε, οι Θράκες σταδιακά φεύγουν από
εκεί και μετακινούνται προς τα δεξιά του Αξιού.
Κάπου στα χρόνια του 7ου - 6ου αιώνα π.Χ. από το νότο
ανεβαίνουν ΄Ελληνες, εγκαθίστανται και ιδρύουν εμπορικές πόλεις, όπως την Πύδνα και τη Θέρμη, αντιστοίχως
στην δυτική και ανατολική παραλία του Θερμαϊκού κόλπου.
Στα χρόνια των Περσικών πολέμων και γύρω στα 513-479
π.Χ. υπολογίζεται πως κατεβαίνοντας και με την υποστήριξη των Περσών οι θρακικές φυλές Ηδωνοί και Βισάλτες
πιέζουν πολεμικά τους Μακεδόνες, ενώ οι Παίονες, Θράκες στη φυλή και αυτοί, συμπαρίστανται στους Μακεδόνες
και αντιστέκονται.
Τελικά οι Μακεδόνες, χάνουν τον έλεγχο των περιοχών του
Στρυμώνα και της Κριστωνίας, αλλά και την εκμετάλλευση
των μεταλλείων της λίμνης Παρασιάδας.
Και μετά από τρία χρόνια πολέμου, οι Μακεδόνες με βασιλιά τον Αμύντα χάνουν και αναγκάζονται σε μετακίνηση
προς τα ανατολικά του Αξιού και μέχρι του Θερμαϊκού κόλπου. Αλλά ακόμα το 510 π.Χ. να γίνουν υποτελείς των Περσών... Οι Πέρσες στον ηττημένο Αμύντα φέρθηκαν πολύ
καλά. Αφήνουν να έχει την νομή των εδαφών του, αλλά
και του παραχωρούν τις περιοχές του Ανθεμούντα στη Χαλκιδική. Αναγκάζουν δε τους Μακεδόνες, κατά την Ιωνική
επανάσταση να απέχουν από κάθε συμπαράσταση βοηθείας προς τις ξεσηκωμένες ελληνικές πόλεις.
Τον Αμύντα διαδέχτηκε ο Αλέξανδρος Α’ ο επονομαζόμενος Φιλέλληνας. Αυτός με σύνεση και δραστηριότητα κατάφερε να ενσωματώσει όλα τα ελληνόφωνα έθνη της
Μακεδονίας, και να τα θέσει υπό την κυριαρχία του. Καίτοι
υποτελείς στους Πέρσες και με καλές διπλωματικές σχέσεις μαζί τους, δεν παύει κατά βάθος να στέκεται στο

ΕΒΔΟΜΗ

πλευρό των Ελλήνων, και κρυφά να τους ενημερώνει για
τις επιθετικές κατά της Ελλάδος κινήσεις του Δαρείου,
όπως μας γράφει και ο Ηρόδοτος.
Μετά δε την αποχώρηση των Περσών από την Ελλάδα κατά
το 479 π.Χ. κατάφερε να επεκτείνει το κράτος του παίρνοντας στην κατοχή του και τα μεταλλεία του Δυσώρου
(Κρούσια) βουνού στα όρια Κιλκίς και Σερρών, με αποτέλεσμα να μπορέσει να κόψει για πρώτη φορά(;) και μακεδονικό νόμισμα.
Στη διάρκεια των χρόνων 479-399 π.Χ. οι Μακεδόνες πιέζονται να ενταχθούν στην Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία. Το ενδιαφέρον όλων αλλά και ιδία των Αθηναίων στρέφεται στη
ναυπηγική ξυλεία της Χαλκιδικής, στα μεταλλεία με κοιτάσματα σε χρυσό και άργυρο του Παγγαίου και στα μεταλλεία της θρακικής Βισαλτίας. Η Βισαλτία ήταν η χώρα που
απλωνόταν στις δυό πλευρές του Στρυμώνα και που δυτικά
στα παλιότερα χρόνια γειτόνευε με την Κρηστωνία σε ένα
ενιαίο κράτος. Πεθαίνει ο Αλέξανδρος και κατά τα συνήθη
οι τρεις γιοί του ερίζουν για την διαδοχή του θρόνου. Επικρατεί ο Περδίκκας και πλέον ως Περδίκκας Β’, γίνεται ο
βασιλιάς (452- 413 πΧ.).
Ο Περδίκκας Β΄ στην εξωτερική του πολιτική και δη συμμαχιών γέρνει προς τα όπου φυσάει ο άνεμος τού νικητή
με βάση το συμφέρον των χαλκιδικών πόλεων. Κατά τον
πελοποννησιακό πόλεμο συμμαχικά εναλλάσσεται πότε με
την Αθήνα και άλλοτε με τη Σπάρτη.
Διατρέχομε τα χρόνια του 420 π.Χ. και ο Θραξ Σιτάλκης,
βασιλιάς και σύμμαχος των Αθηναίων αλλά και σημαντικός
αφού τυγχάνει να είναι και προμηθευτής σιτηρών από την
Οδησσό, με πόλεμο επιχειρεί να προσαρτήσει στο κράτος
του τις μεταξύ Νέστου και Στρυμώνα περιοχές. Ακόμη όμως
με την βοήθεια των Αθηναίων προσπαθεί να φέρει στο
μακεδονικό θρόνο τον Αμύντα γιό του Φιλίππου, ο οποίος
Φίλιππος στο μεταξύ έχει πεθάνει. Ηττάται όμως και εγκαταλείπει.
Στο μεταξύ για την Αθήνα έχει μεσολαβήσει η αποτυχημένη εκστρατεία στη Σικελία και η εξ αυτής ηθική καταβολή
αλλά και γενικότερη εκ των πολέμου οικονομική εξάντληση. Μα και τη Σπάρτη βλέπομε να είναι πεσμένη σε
στρατιωτική αντοχή λόγω του πολέμου με την Αθήνα, (Πελοποννησιακός πόλεμος), και να υποφέρει από τη μεγάλη
αυτομόληση των στρατιωτών της στο αντίπαλο στρατόπεδο, από τις εξεγέρσεις τις συνεχιζόμενες των ειλώτων
της. Η λύση λοιπόν μιας ανακωχής των εχθροπραξιών
ήταν αμφοτερόπλευρα καλοδεχούμενη, αλλά και φάνταζε
ιδία για τη Σπάρτη σαν εκ θεού δώρο. Ετσι οι αντιμαχόμενες, Αθήνα και Σπάρτη και οι σύμμαχοί τους, με πρωτοβουλία και του Αθηναίου στρατηγού Νικία προχώρησαν σε μια
ειρήνη, την Νικίειο Ειρήνη.
ι υπογραφές που έπεσαν για την Ειρήνη προέβλεπαν
πολλά περιοριστικά μέτρα και όρους σε βάρος της Σπάρτης,
που εκφεύγουν του παρόντος οι επ’ αυτής λεπτομέρειες.
Σημείωνεται όμως από μέρους των Αθηνών η επιμονή του
Δημοσθένη για τη συνέχιση του πολέμου και από τη
Σπάρτη η φιλόδοξη πολεμοχαρής τακτική του στρατηγού
Βρασίδα.
Τέλος πάντων αυτή η ‘’Ειρήνη’, είχε και επιπτώσεις ακόμη
και προς την Μακεδονία η οποία υποχρεώθηκε λόγω της
υπέρ της Σπάρτης συμμετοχής της, να γίνει υποτελής προς
την Αθήνα, αλλά και να δίνει ακόμα και στρατό όταν αυτή
της το ζητούσε.
Το 417 όμως ο Περδίκκας Β΄ κάνει μια συμμαχία με τη
Σπάρτη, προσπαθεί να απαλλαγεί από τη χειραφέτηση της
Αθήνας, αλλά δεν τα καταφέρνει ολοσχερώς, αφού αναγκάζεται το 414 π.Χ. να της παράσχει στρατό στον πόλεμό
της για να υπερασπιστεί την Αμφίπολη.
Πεθαίνει ο Περδίκκας Β΄ ανεβαίνει στο θρόνο ο γιος του
ο Αρχέλαος. (413-399 π.Χ.) Προβαίνει σε ριζικές μεταρρυθμίσεις οργάνωσης οικονομίας που δίνουν στο κράτος
του την ευημερία. Κάνει την Πέλλα πρωτεύουσα του κράτους του με σκοπό να εκμεταλλευτεί το προτέρημα που
της δίνει η παραθαλάσσια θέση της στις εκβολές του Στρυμόνα. Αλλά σε μια κυνηγετική έξοδο ένα από τα παιδιά του

εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και δήθεν κατά λάθος τον
δολοφονεί.
Στο μακεδονικό κράτος ακολουθεί μια εξαετία πολιτικής
αστάθειας, αταξίας και αβεβαιότητας (399-359 π.Χ.). Σε
έξη χρόνια, έξη βασιλιάδες εναλλάσσονται διαδοχικά στο
θρόνο. Τελικά ο ερχομός του Αμύντα Γ΄ (393 -370 π. Χ.)
επιτυγχάνει σε μια περίοδο ταραγμένης βασιλείας να ισορροπήσει τα πράγματα. Η Μακεδονία ανορθώνεται σε ισχύ
και ο λαός τον λατρεύει σαν θεό.
Διάδοχος στο θρόνο έρχεται ο Αλέξανδρος Β΄ ( 370 - 367
π.Χ.). Αυτός ηττάται σε πόλεμο με τους Βιωτούς και αναγκάζεται να παραδώσει ομήρους και μαζί τον μικρότερο
αδελφό του Φίλιππο Β΄. Τον Αλέξανδρο Β΄ διαδέχεται ο
αδελφός του Περδίκκας Γ΄ (365 -359 π.Χ.) φίλος της
Θήβας και ενάντιος των Αθηναίων, ο οποίος σε μάχη με
τους Ιλλυριούς σκοτώνεται ηρωικά μαζί με 4000 Μακεδόνες. Το κράτος από τους πολέμους έχει ήδη εξαντληθεί και
ο λαός δεινοπαθεί.
Τα ηνία του κράτους τώρα τα παίρνει ο αδελφός του Φίλιππος Β’ (359 -336 π.Χ.) που είχε απελευθερωθεί από την
ομηρία του στη Βοιωτία, ως επίτροπος του ανήλικου γιού
του Περδίκκα Γ΄και ανιψιού του, Αμύντα.
Ο Γ΄ Ιερός Πόλεμος, γράφε εμφύλιος ελληνικός, δίνει
πρόσχημα στον Φίλιππο Β΄ να διαιτητεύσει στα πράγματα
της νοτίου Ελλάδος. Ήταν τότε που το 356 π.Χ. οι Φωκείς
με τη συμμαχική υποστήριξη του τυραννικού καθεστώτος
των Φερών και των Αθηναίων λεηλατούν τους θησαυρούς
των Δελφών για τις δαπάνες του μισθοφορικού τους στρατού. Αντιδρούν οι Θηβαίοι μαζί τους και μερικοί από τους
Θεσσαλούς. Στο παιχνίδι υπέρ των Θηβαίων ευκαιρίας δοθείσης μπαίνουν και οι Μακεδόνες οι οποίοι τότε διατηρούσαν φιλικές σχέσεις μαζί τους (353 π.Χ.)
Οι Μακεδόνες αρχίζουν πιο ενεργά να παρεμβαίνουν στα
πράγματα της Ελλάδος και μάλιστα, μετά το 348 π.Χ. όταν
ο Φίλιππος σε μάχη επικρατεί των Χαλκιδέων, και εξασφαλίζει τον από βορρά κίνδυνο των συνόρων του. Τότε
ήταν που στρέφεται πιο νότια και δη προς τους Αθηναίους.
Δεν θέλει όμως πόλεμο με τους Αθηναίους. Τους θέλει
κατά κάποιο τρόπο συμμάχους του και πιο συγκεκριμένα,
αφού προσβλέπει στον στόλο τους τον ναυτικό που εκείνος υστερούσε. Τους ήθελε όπως και όλους τους Έλληνες, κοντά του στην εκστρατεία του στη μικρά Ασία που
προγραμμάτιζε. Περνά τις Θερμοπύλες, οι Αθηναίοι αναστατώνονται και σε κατάσταση πανικού στέλνουν τον Φιλόκρατο πρεσβεία για διαπραγμάτευση. Αυτός το 346 π.Χ.
καταφέρνει τον Φίλιππο να συνάψει με τους Αθηναίους
ειρήνη τη Φιλοκράτειο.
Οι Αθηναίοι αυτές τις ειρηνευτικές κινήσεις του Φιλίππου
τις βλέπουν με καχυποψία. Αντιλαμβάνονται βέβαια πως
έχουν απέναντί τους ένα χαρισματικό αλλά και εξαιρετικά
επικίνδυνο αντίπαλο και ακούγοντας τις πολεμικές κραυγές
του Δημοσθένη κάποια μερίδα πολιτών εξανίσταται και δεν
δέχεται την Ειρήνη, ενώ η άλλη μερίδα με τον Ισοκράτη, η
μερίδα των φιλομακεδόνων αρχίζει να βλέπει τον Φίλιππο
σαν ηγέτη των Ελληνικών πόλεων και μάλιστα σωτήρα της
Αθήνας στον αγώνα για την επιβίωσής της.
Ο Φίλιππος με την ‘’Ειρήνη’’ που συνήψε είδε το σχέδιό του
για τη νότια Ελλάδα προς το παρόν να ακυρώνεται και
στράφηκε για τρία χρόνια στην καθολική κατάκτηση της
Θράκης (342 – 339 π.Χ.). Ο πόλεμος στη Θράκη έχει σαν
συνέπεια να πολιορκήσει χωρίς επιτυχία και την Πέρινθο,
παλιά αποικία της Σάμου στον Ελλήσποντο. Τότε μάλιστα
ήταν που Ρόδιοι, Κώες και Τενέδιοι μαζί και Αθηναίοι αναμείχθηκαν εναντίον του από τον φόβο μήπως από την κατάληψη της περιοχής αποκοπεί η δυνατότητα μεταφοράς
σιτηρών δια των στενών. Σε κάποια μάλιστα από τις μάχες
αυτές ίσως και κοντά στο Δούναβη τραυματίστηκε άσχημα
στον μηρό του. Ο Φίλιππος γυρίζοντας πίσω στη Μακεδονία
έσπευσε να βοηθήσει τους Μακεδόνες της Αμφικτυονίας
που είχαν αρχίσει πολεμικές συγκρούσεις με τους κατοίκους της Άμφισσας, που είχαν την βοήθεια των Αθηναίων.
Συνέχεια στη σελίδα 16
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Ελέω θεού αρχηγός!
Ελέω θεού αυτοαναγoρεύθηκε Πρόεδρος μιας χώρας
και έτρεξαν, το μεγαλύτερο μέρος των άλλων χωρών,
να τον ...χειροτονίσουν.
Ε, δεν πάμε καθόλου καλά. Mήπως βρισκόμαστε στην
εποχή του Μεσαίωνα που αυτοανακηρύσσονταν ηγεμόνες χρησιμοποιώντας κάθε άνομο μέσο;
Και καλά, ας πούμε ότι αυτός ο “πρόεδρος μαριονέτα”

είναι τρελός ή απλά ιδιοτελής. Όλες οι χώρες - πλην
...Λακεδαιμόνων, τι είναι; Είναι χώρες που διακυβερνούνται από δημοκρατικά καθεστώτα ή μήπως είναι
χώρες με απόλυτα αυταρχικά καθεστώτα επιχρισμένα
με ...χρυσόσκονη για τα μάτια του λαού; Ανάμεσά τους
και η Ευρωπαϊκή Ενωση πρώτη και καλύτερη!!!
Κι έχουν το θράσσος μετά να αποκαλούν αυτούς που
διαδηλώνουν, γιατί χάνουν την ιστορία τους και τον
πολιτισμό τους “ακροδεξιούς και φασίστες!” Μήπως
είναι αντίστροφα τα πράγματα;;;

Για φαντάσου!!!
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών, στη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου (28/1/19) εξέδωσε ψήφισμα, με το οποίο αποφάσισε ότι οι βουλευτές που

ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών είναι
ανεπιθύμητοι στο Δήμο Αχαρνών.
Το σημαντικό είναι - και δείγμα - για τους αρνητές της
λαϊκής οργής για την εκχώρηση της Μακεδονίας, ότι
23 δημοτικοί σύμβουλοι το υπερψήφισαν! Καταψήφισαν 3 και ένας δήλωσε παρών.
Αντί λοιπόν να προβληματίσει, τους βουλευτές που
υπερψήφισαν την συμφωνία των Πρεσπών, οι του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές της περιφέρειας Αριστείδης Μπαλτάς, Νάσος Αθανασίου, Πάνος Σκουρολιάκος,
Γιώργος Πάντζας, Γιάννης Δέδες, κατηγορούν τους
23 συμβούλους ούτε λίγο ούτε πολύ ως φασίστες και
ανόητους, γιατί «δεν θέλησαν να καταλάβουν το γνήσια πατριωτικό(!!!) περιεχόμενο της συμφωνίας των
Πρεσπών και τις προοπτικές που ανοίγει, όχι μόνο για
την εμπέδωση της ειρήνης στα Βαλκάνια, αλλά και
για την ανάπτυξη της χώρας μας...»

Φυσικοί και τεχνητοί δορυφόροι!!!
Οι πρόγονοι των Ελλήνων, οι Πελασγοί, ήταν οι πρώτοι θαλασσοπόροι, με σαφείς γνώσεις της αστρικής μηχανικής
δραστηριότητας του Σύμπαντος, τις οποίες οι Έλληνες
μεταλαμπάδευσαν με άλλα επιμορφωτικά και πολιτιστικά
στοιχεία στην ανθρωπότητα!!
To Σύμπαν αποτελείται από αμέτρητους Γαλαξίες που ο καθένας περιλαμβάνει χιλιάδες μέχρι δισεκατομμύρια ηλιακά
συστήματα, τα οποία σχηματίζονται από την ύπαρξη ενός
Ήλιου, γύρω από τον οποίο περιφέρονται ετερόφωτοι
αστέρες οι λεγόμενοι πλανήτες, στην τροχιά των οποίων
μπορεί να περιστρέφονται κάποια αστεροειδή σώματα, που
ποικίλουν σε αριθμούς και σε μεγέθη και ονομάζονται φυσικοί δορυφόροι!
Το ηλιακό σύστημα, στο οποίο ανήκει η Γη, έχει οκτώ πλανήτες που ονομάζονται: Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης
με γήινη σύσταση και Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας με αέρια σύσταση!!
Απομεινάρια της δημιουργίας του Σύμπαντος είναι οι κομήτες με τις φωτεινές ουρές τους, που κάνουν τεράστιες
διαδρομές γύρω από τον ήλιο, γι αυτό γίνονται ορατοί
κάθε 50, 100 ή και 200 χρόνια. Είναι ολοκληρωμένες αστρικές οντότητες και αποτελούνται από την ένωση εκατομμυρίων μετεωριτών ή μετεωρόλιθων, οι οποίοι αν
αποκοπούν από τον κομήτη, εισέρχονται στη τροχιά κάποιου πλανήτη, έχουν μέγεθος από μικρό χαλίκι μέχρι
μπαλάκι του τένις ή και μεγαλύτερο, ενώ σπανίζει το μέγεθος του μετεωρίτη της Μέκκας. Ζυγίζουν μερικούς τόνους και έχουν βραχώδη μεταλλική σύσταση και συνήθως
συντρίβονται στο διάστημα ή πάνω στο πλανήτη. Σημειωτέον ότι στη Γη πέφτουν περίπου 1000 μετεωρίτες το
χρόνο, που είναι γνωστοί σαν «πεφταστέρια»!!!
Το Σύμπαν «κολυμπάει» στη μαύρη ύλη, με τις άγνωστες
πτυχές της, όπως τις μαύρες τρύπες της και χρησιμεύει
σαν στήριγμα του Σύμπαντος, στο οποίο υπάρχει διάχυτη
η αστρική ή κοσμική σκόνη!!
Τους φυσικούς δορυφόρους τους ονομάζουν και δευτερεύοντες πλανήτες και οι πιο γνωστοί ανέρχονται σε 185,
ενώ με τις συνεχείς ανακαλύψεις έφτασαν τους 365!
Οι δορυφόροι του Άρη είναι 2, του Δία 79, του Κρόνου
62, του Ουρανού 27, του Ποσειδώνα 14 και των νάνων
πλανητών όπως του Πλούτωνα 5, του Χαουμέια 2, του Μακεμάκε 2, της Έριδας 1, και της Γη είναι το γνωστό κι
αγαπημένο σε όλους Φεγγάρι, που η μοναδικότητά του
αμφισβητείται επιστημονικά!!
Οι 10 από τους 35 πιο γνωστούς δορυφόρους, είναι ανάδρομοι, δηλαδή κάνουν αντίστροφη περιφορά γύρω από
τους πλανήτες τους!!!
Οι Έλληνες το Φεγγάρι το έλεγαν και Μήνη, από όπου
προήλθε η λέξη μήνας, γιατί αντιστοιχεί με το χρόνο μιας

περιφοράς γύρω από την Γη, που διαρκεί περίπου 29 ημέρες όσες και ο κύκλος του σελασφόρου (=σέλας +φέρω)
κυκλικού χρόνου της ροής του παντός και της συνέχισης
της ανθρώπινης ζωής μέσα από την γυναικεία φύση, με
την ιερά έμμηνο ρύση, η οποία χαρακτηρίστηκε από ορισμένες ιδεοληψίες σαν ακαθαρσία!!
Το Φεγγάρι με το όνομα Σελήνη, θεωρήθηκε αδελφή του
Ήλιου και της Ηούς (Αυγής), και προέρχεται από τη λέξη
«σέλας», που σημαίνει φως, όπως και το όνομα της Ελλάδας που το σωστό είναι ΣΕΛΛΑΣ = Σελ+λας, ( σελ=φως
και λας= πέτρα) δηλώνοντας ότι οι Έλληνες είναι ο γηγενής λαός, δημιουργημένος από τις πέτρες της Ελλάδας,
διαψεύδοντας ανυπόστατες αναφορές περί Ινδοευρωπαϊκής προέλευσης της ελληνικής φυλής!!!
Άπειρα ποιήματα γράφτηκαν για την Σελήνη, με λαμπρά επίθετα, όπως Πασιφάη, Αίγλη, Φοίβη, ενώ η επιρροή
της κάλυπτε πολλά γεωλογικά φαινόμενα, όπως παλίρροιες και παλιρροϊκά κύματα, αλλά και τομείς της ανθρώπινης ζωή, όπως την υγεία, αλλά και τη μέτρηση του
χρόνου, αφού οι 50 σεληνιακοί μήνες αποτελούσαν μια
Ολυμπιάδα!!!
Οι «φάσεις της Σελήνης» δημιουργήθηκαν από την θέση
της απέναντι στον Ήλιο και συμβόλιζαν τα κορυφαία ενεργειακά σημεία του Σύμπαντος και οι Αθηναίοι τις γιόρταζαν με αγιασμένο νερό και μικρούς άρτους σε σχήμα
ημισελήνου, γιατί η ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ είναι αρχέγονο ΕΛΛΗΝΙΚΟ σύμβολο· την είχαν στη σημαία τους οι Έλληνες κάτοικοι της Φρυγίας στη Μ. Ασία, αλλά αρπάχθηκε και
χρησιμοποιήθηκε από τους Ρωμαίους κατακτητές μας και
αργότερα από βάρβαρα αιμοσταγή και αιμοδιψή στίφη, που
είχαν ξεχυθεί από τις στέπες της Ασιατικής ενδοχώρας
και σήμερα το ελληνικό σύμβολο το σφετερίστηκαν όλοι
οι λαοί που ασπάστηκαν την Τρίτη θρησκεία του Αβραάμ
δηλαδή τον Μωαμεθανισμό!!
Η Σελήνη προκάλεσε δέος στους ανθρώπους και θεοποιήθηκε από πολλούς λαούς, ενώ έγινε θέμα πολλών μύθων
και θρύλων, ακόμα και απατεώνων και κερδοσκόπων οπαδών διαφόρων μορφών μαγείας!!! Η απόσταση ΣελήνηςΓης είναι 384.403 χλμ., η διάμετρος το 1\4 της γήινης και
η βαρύτητά της το 1\6 από αυτή της Γης!!
Η ορατή πλευρά της αποτελείται από σκοτεινές ηφαιστειακές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα σε υψίπεδα και τεράστιους κρατήρες και έχουν μετρηθεί 300.000!!
Οι εκλείψεις του Ηλίου προκαλούνται από το φαινομενικό
πέρασμα της Σελήνης μπροστά από το Ήλιο, σκιάζοντας
μέρος της Γης, ενώ οι εκλείψεις της Σελήνης προκαλούνται από τη θέση της Γης, η οποία βλέπει πάντα την ίδια
πλευρά της Σελήνης εξ αίτιας των δύο βασικών σεληνιακών κινήσεών!!

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η μία κίνηση της Σελήνης γίνεται γύρω από τη Γη σε
ελλειπτική τροχιά, που ολοκληρώνεται σε 29,53 μέρες και
ο χρόνος αυτός ονομάζεται «συνοδικός μήνας» και η
άλλη κίνηση γίνεται γύρω από τον άξονά της σε 27 μέρες
και λέγεται «αστρικός μήνας»!!
Ο τρόπος και ο χρόνος της δημιουργίας της Σελήνης
είναι άγνωστος και δεν έχει σχέση με ουτοπικές μυθολογικές αναφορές!!
Η Σελήνη είναι διαφοροποιημένο σώμα, με γεωχημικό
φλοιό, μανδύα και πυρήνα πλούσιο σε σίδερο και οι μετρήσεις με laser και με ανάλυση στερεοσκοπικών εικόνων
έδειξαν ότι υπάρχει ένας τεράστιος κρατήρας στο νότιο
πόλο της, ενώ υπάρχει στερεοποιημένη ηφαιστειακή λάβα
που χρονολογείται πριν 4,2 δις χρόνια!!
Τα πάντα για τη Σελήνη τα γνώριζε η Ελληνίδα αστρονόμος Αγλαονίκη από την Θεσσαλία, που ήταν σύγχρονη
του Θαλή!
Το 1969 οι ΗΠΑ έστειλαν δύο αστροναύτες στη Σελήνη με
το πρόγραμμα «Απόλλων» και η NASA υπολογίζει το 2020
να επαναλάβει παρόμοια αποστολή!!
Η Κίνα πραγματοποίησε μια αποστολή στη Σελήνη, στις
αρχές Δεκεμβρίου του 2018, με ένα μη επανδρωμένο σκάφος, που του έδωσαν το όνομα Chang’e-4 (Σιτζάνγκ),
όπως έλεγαν την θεότητα της Σελήνης και προσεληνώθηκε στην πίσω πλευρά της Σελήνης, που είναι αόρατη σε
εμάς, αλλά όχι σκοτεινή, ενώ υπολογίζουν να στείλουν
σε ένα χρόνο ένα επανδρωμένο σκάφος!!
Το πρώτο κινέζικο σκάφος εκτοξεύθηκε το 2007 και αφού
χαρτογράφησε τη Σελήνη συντρίφτηκε επάνω της μετά
δύο χρόνια, ενώ ακολούθησαν άλλες δύο αποστολές!!
Σχέδια για την Σελήνη έχουν η Ευρώπη, η Ρωσία η Ινδία
και η Ιαπωνία, που θα τα πραγματοποιήσουν μόνες τους ή
στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας!!
Οι τεχνητοί δορυφόροι είναι ανθρώπινα μηχανικά κατασκευάσματα που τοποθετούνται σε τροχιά γύρω από πλανήτες και κυρίως από τη Γη και εκτοξεύονται με
πυραύλους!!
Τους πρώτους πυραύλους εκτόξευσε η Κίνα πριν αιώνες,
πολύ αργότερα η Ρωσία και η Ναζιστική Γερμανία και μετά
την ήττα της, συνέχισε η Σοβιετική Ένωση και οι ΗΠΑ,
στέλνοντας πολλούς δορυφόρους στη τροχιά της Γης για
διαφόρους σκοπούς και ας ελπίσουμε να μην αποδειχθούν
μοιραίοι για την ανθρωπότητα και για όλο τον κόσμο!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΤΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ AIDS
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Ένα πρωτοποριακό τεστ που μπορεί να ανιχνεύει την
ύπαρξη ή όχι του ιού HIV στο αίμα ανακάλυψαν επιστήμονες από το Κολέγιο Imperial του Λονδίνου. Η συσκευή
έχει την ικανότητα, με μια μόλις σταγόνα αίματος, να
παράγει ένα ηλεκτρικό σήμα ικανό να διαβαστεί από
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ένα τάμπλετ και να μας
πει αν έχουμε ή όχι τον ιό.
Μελλοντικά, οι επιστήμονες εκτιμούν πως θα μπορούμε
με τη χρήση τέτοιων συσκευών να ελέγχουμε για την
παρουσία του ιού, μέσα σε μόλις είκοσι λεπτά, σχεδόν
όπως σήμερα οι διαβητικοί ελέγχουν τα επίπεδα του
σακχάρου στο αίμα τους.
Η εξέλιξη που φέρνει το συγκεκριμένο στικ δεν είναι
μόνο η φορητότητά του, αλλά και η ταχύτητα του αποτελέσματος - τα τεστ που είναι σήμερα διαθέσιμα χρειάζονται τουλάχιστον τρεις ημέρες και γίνονται με ένα
ακριβό και πολύπλοκο εξοπλισμό.
Η εύχρηστη συσκευή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί
από τους ίδιους τους ασθενείς, ιδίως όσους ζουν σε
απομονωμένες περιοχές, για τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της θεραπείας τους. Η συσκευή ανιχνεύει την ποσότητα του ιού HIV στο αίμα του
ασθενούς, πράγμα που δείχνει πόσο αποτελεσματική
είναι η θεραπεία που κάνει.
Οι σημερινές αντι-ιικές θεραπείες πετυχαίνουν να μειώσουν τον ιό σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα, πράγμα που
επιτρέπει σε πολλούς ασθενείς να έχουν φυσιολογικό
προσδόκιμο ζωής. Όμως σε μερικές περιπτώσεις τα
φάρμακα παύουν να «δουλεύουν», πιθανώς επειδή ο ιός
έχει αναπτύξει αντίσταση σ’ αυτά. Αυτό συνοδεύεται
από νέα αύξηση της ποσότητας του HIV στο αίμα του
ασθενούς.
Οι ερευνητές του Τμήματος Ιατρικής του Imperial College του Λονδίνου και της εταιρείας ηλεκτρονικών DNA
Electronics, με επικεφαλής τον Γκράχαμ Κουκ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Scientific Reports”, δοκίμασαν το διαγνωστικό «τσιπάκι» σε 991
δείγματα αίματος και ανακοίνωσαν ότι το ποσοστό ακριβείας του φθάνει το 95%.
Οι επιστήμονες άρχισαν ήδη να διερευνούν κατά πόσο
η ίδια συσκευή θα ήταν δυνατό να αξιοποιηθεί για την
ανίχνευση και άλλων ιών, όπως της ηπατίτιδας.
www.votegreece.gr

Kαθολική πρόσβαση σε καθαρό νερό εντός της ΕΕ
Νέος ευρωπαϊκός νόμος για νερό βρύσης και τον περιορισμό των πλαστικών
απορριμμάτων
Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EK) ψήφισε σχέδιο νόμου για τη βελτίωση
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών
στο πόσιμο νερό βρύσης, λύση πιο οικονομική και φιλική για το περιβάλλον
- σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο.
Ο νέος νόμος θα περιορίζει τα ανώτατα όρια συγκεκριμένων ρύπων για
το πόσιμο νερό, όπως ο μόλυβδος
(πρόκειται να μειωθεί στο μισό) και
βλαβερά βακτήρια, ενώ περιορίζει τα
ανώτατα όρια για ορισμένους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Παράλληλα, καθιερώνει την παρακολούθηση των
επιπέδων μικροπλαστικών, η αύξηση
των οποίων προκαλεί ανησυχία.

Πρόσβαση σε νερό
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν
μέτρα προκειμένου να υπάρχει καθολική πρόσβαση σε καθαρό νερό εντός
της ΕΕ και να βελτιωθεί η πρόσβαση
σε πόσιμο νερό σε πόλεις και δημόσιους χώρους, δημιουργώντας χώρους
δωρεάν παροχής νερού όπου αυτό

είναι τεχνικά εφικτό και κατ’ αναλογία.
Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν την
παροχή νερού βρύσης σε εστιατόρια,
κυλικεία και υπηρεσίες τροφοδοσίας,
δωρεάν ή σε χαμηλή τιμή.

βελτίωσης της πρόσβασής τους. Θα
πρέπει επίσης να τους ενημερώνουν
σαφώς για τον τρόπο σύνδεσης με το
δίκτυο διανομής ή για εναλλακτικά
μέσα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο νερό.

«Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το νερό ορίζει το μέλλον της ανθρωπότητας. Γίνεται κατανοητό ότι
όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
καθαρό και καλής ποιότητας νερό και
πρέπει να κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν
για να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο
προσιτό σε όλους», δήλωσε ο εισηγητής Michel Dantin (ΕΛΚ, Γαλλία).
Σε συνέχεια της υιοθέτησης ψηφίσματος σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water», οι ευρωβουλευτές
επαναλαμβάνουν το αίτημά τους ότι
θα πρέπει τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στις ανάγκες των ευάλωτων
ομάδων όσον αφορά την πρόσβαση
στο νερό. Θα πρέπει να εντοπίζουν
τους ανθρώπους που δεν έχουν ή
έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο
νερό, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων, και να αξιολογήσουν τρόπους

Η έκθεση υιοθετήθηκε με 300 ψήφους
υπέρ, 98 κατά, και 274 αποχές. Το ΕΚ
θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το
Συμβούλιο των Υπουργών μόλις αυτοί
συμφωνήσουν στη θέση τους.
Η νομοθετική αυτή πρόταση στοχεύει
στην αύξηση της εμπιστοσύνης των
πολιτών στην παροχή και χρήση πόσιμου νερού, γεγονός που θα μπορούσε
να συμβάλει στη μείωση της χρήσης
πλαστικών υλών και απορριμμάτων.

Όχι στη γούνα απαντούν οι πολίτες
Έρευνα της METRON ANALYSIS* έδειξε ότι 8 στους 10
πολίτες διαφωνούν τόσο με την εκτροφή και θανάτωση
ζώων για την παραγωγή γούνας, όσο και με την κρατική
επιδότηση εκτροφείων και γουνοποιητικών επιχειρήσεων.
Η έρευνα συμφωνεί με τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων
άλλων ευρωπαϊκών κρατών, αποδεικνύοντας ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών θέλουν την κατάργηση
αυτής της δραστηριότητας.
Παρ’ όλα αυτά οι κυβερνήσεις επιδότησαν και επιδοτούν τον
κλάδο της γούνας με εκατομμύρια ευρώ τον κλάδο της γούνας
από εθνικά (της χώρας μας) και ευρωπαϊκά προγράμματα, με
αποτέλεσμα ο αριθμός των εκτροφείων να αυξηθεί σημαντικά
(από 43 το 2011 σε 131 το 2018).
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν την καλύτερη απάντηση στις αποτυχημένες προσπάθειες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας να εντάξει το 2016 τη γουνοποιία στο Εθνικό
Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Οι
Έλληνες πολίτες διατύπωσαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι
όχι μόνο δεν θέλουν να διαφυλάξουν τη δραστηριότητα αυτή,
αλλά αντιθέτως θέλουν να την καταργήσουν.
ΒΕΓΚΑΙΑ ΜΚΟ, vegaiainfo@gmail.com
* Η έρευνα της METRON ANALYSIS έγινε για λογαριασμό της ΜΚΟ VeGaia και
χρηματοδοτήθηκε από την Fur Free Alliance.Τα στοιχεία συλλέχθηκαν στα πλαίσια τηλεφωνικής έρευνας που διεξήχθη Πανελλαδικά τον Δεκέμβριο του 2018,
σε δείγμα 1.200 ατόμων.

Αποστάγματα σοφίας...
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων ζητάει η Κυβέρνηση!
ΟΛΩΝ των Δήμων, σε ενα, συγκεκριμένο Λογαριασμό!
Τα τελευταία πέντε χρόνια, εχω
γράψει επανειλλημένα, ότι η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, υπο την
Προεδρία του κου ΠΑΤΟΥΛΗ, εχει
υποστεί συντριπτικές ήττες και ο
ίδιος έχει αποδειχθεί, πλήρως αποτυχημένος!
Αγαπητοί Δημοσιογράφοι,
Η Κυβέρνηση με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, που ηδη ΙΣΧΥΕΙ και
κατά σαφέστατη παράβαση της
συνταγματικής ρύθμισης, περί οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων,‼
μας υποχρεώνει να μεταφέρουμε
ΟΛΑ τα Ταμειακά Διαθέσιμα,

Οτι θα φθάναμε όμως στο σημείο,
να συμβαίνει κάτι τόσο σημαντικό,
εις βάρος μας και να αναγκάζεται ο
Δήμαρχος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, κος ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ, να στέλνει
επιστολή στον Πρόεδρο των Δημάρχων, για να τον ενημερώσει
σχετικά και να του ζητάει να ....κινητοποιηθεί η ΚΕΔΕ, ειλικρινά με

ξεπερνά!!

Δύο Ερωτήματα και μια Επισήμανση:
1) Πόσο πιο ανίκανος και στην
πράξη, χρήσιμος, κυβερνητικός
“ηλίθιος”, μπορεί να είναι κάποιος,
που βρίσκεται στην Προεδρία της
ΚΕΔΕ, απο τον κο ΠΑΤΟΥΛΗ;;
2) Αυτός είναι ο πολιτικός, που
θέλει να του εμπιστευθούμε την
λύση των προβλημάτων, της Περιφέρειας Αττικής;;
(Το ερώτημα είναι ρητορικό! Εδω,
μόνο γελάμε και μάλιστα πικρά!!)
Σωτήρης Μενεθίτης
Δήμαρχος Μαρκοπούλου

“Δεν μπορούμε άλλη υποτέλεια, άλλη προδοσία.
Δεν μπορεί το αυτονόητο να μη γίνεται κατανοητό”.
Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος συμμετείχε στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και δέχτηκε κύμα χημικών πάνω του.
Ας διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα
από συνέντευξη που έδωσε στη Μαρία
Γιαχνάκη στην ερώτησή της πώς χαρακτηρίζει το συλλαλητήριο:
«Θαυμάσιο, παλλαϊκό, πανενθικό, με
παλμό, κάλυπτε όλες τις ηλικίες.
Ήταν ένας αναστεναγμός της κοινωνίας. Αφησαν οι άνθρωποι την ησυχία
τους, τα σπίτια τους, ταλαιπωρήθηκαν
έρθουν στην Αθήνα με τη φυσική τους
παρουσία κάτι να πουν. Να βγάλουν
μία φωνή. Αυτό το πράγμα διχάζει; Ο
απλός λαός. Δεν ξέρω, υπάρχει διχα-

στικός λόγος και στο Ευαγγέλιο καμια
φορά. Οταν ο Χριστός λέει ότι θέλω να
βάλω πύρ και είναι ρομφαία, φυσικά, η
αλήθεια διχάζει. Όποιος την ακολουθήσει είναι μαζί της και όποιος την
απορρίψει είναι εναντίον της. Αλλά ο
διχασμός αν έγινε δεν έγινε από το
συλλαλητήριο. Οταν βλέπετε βουλευτές τις προηγούμενες ημέρες να πηδάνε από το ένα καράβι στο άλλο και
να πηγαίνει το καράβι και όπου πιάσει
να το βάζει μέσα. Ε, δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτά είναι διχασμός. Διχασμός δυστυχώς υπάρχει.
Είδα γιαγιάδες με τα μπαστουνάκια
τους και παπούδες με τις γριές μαζί να
έρχονται. Δεν είδα μόνο νέους, χάρηκα από τους νέους, συγκινήθηκα

New Comment:

Παρατράγουδα από την τραγική
ήττα της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
των ΠΡΕΣΠΩΝ
Όπως συμβαίνει πάντα, έτσι και με τον ΣΥΡΙΖΑ, το
καλύτερο κομμάτι της παράστασης είναι το τελευταίο.
Διάβασα την παρέμβαση Καραμανλή και με έπιασε
μια λιγούρα για σουτζουκάκια.
Δεν πρόλαβε να σπάσει την σιωπή του ο Καραμανλής και έπεσε ο Μαδουρο.
Τελευταία φορά που μίλησε ο Καραμανλής, η Καλομοίρα τραγουδούσε το secret combination.
.Ο Θεοχαρόπουλος για να καταψηφίσει την συμφωνία των Πρεσπών ζήτησε από την Γεννηματά κάρτα
απεριορίστων διαδρομών στο μετρό Θεσσαλονίκης.
Συνελήφθη συμπολίτης μας γιατί έτρωγε με απειλητικό τρόπο μακεδονικό χαλβά μπροστά σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

από τους μεγαλύτερους. Είδα αριστερούς που έχουν μια άλλη προσέγγιση.
Όταν μίλησε η Αφροδίτη Μάνου, ήταν
εκπληκτικός ο λόγος και ήταν με έναν
αριστερό παλμό ο λόγος.
Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι αυτοί ξέρανε
τι είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Αμφιβάλλω αν την είχαν διαβάσει. Για
μένα ήταν όλο αυτό μια κραυγή διαμαρτυρίας θα πω απέναντι στο ψέμα,
στην προδοσία και στην υποτέλεια.
Δεν μπορούμε άλλη υποτέλεια, άλλη
προδοσία. Δεν μπορεί το αυτονόητο
να μη γίνεται κατανοητό».

Συνελήφθη με ένα καλαθάκι Μακεδονικού Τσάνταλη. Σοκαρισμένοι οι γείτονες, δεν είχε δώσει
αφορμές λένε.
Όποιος την πέφτει σε σκοπιανη έχει αλυτρωτικές
βλέψεις και είναι και φασίστας.
Κατάλαβα ότι ήταν φασίστας όταν τον είδα να
αλείφει μακεδονικό ταχίνι στο ψωμί του.
Ομάδα πυροτεχνουργων προσπαθεί αυτή την ώρα
να εξουδετερώσει οικονομική συσκευασία Μακεδονικού χαλβά έξω από το σπίτι του Δανέλλη.
Συνελήφθη ο (φασίστας) ντιλιβερας που έβαλε τζατζίκι στο πιτογυρο του συντρόφου Δανέλλη.
Τρομοκρατική ενέργεια κατά Δανελλη.

H “Kαβάλα ανήκει στη Βόρεια ή στη Νότια Μακεδονία” ρωτούν Αμερικανοί!!!
H Πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ του
Δήμου Καβάλας, Αναστασία Ιωσηφίδου, βρίσκεται στην Νέα Υόρκλη
στην σε τουριστική εκθεση, με προϊόντα της Καβάλας.
Έγραψε λοιπόν την πρώτη της εμπειρία μετα τη συμφωνία των Πρεσπών:
Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη ημέρα
της τουριστικής έκθεσης στην Νέα
Υόρκη και ήδη, όσο και αν φαίνεται
απίστευτο, έχουν εμφανιστεί οι
πρώτες επιπτώσεις από την κύρωση
της συμφωνίας των Πρεσπών,
καθώς από σήμερα οι Αμερικάνοι
επισκέπτες που αθρόα προσέρχον-

ται στο περίπτερο μας, ζητούν να
μάθουν αν η Καβάλα ανήκει στην
Βόρεια ή στην Νότια Μακεδονία.!!!
Μήπως το Υπουργείο Εξωτερικών

να μας ενημερώσει τι θα πρέπει να

απαντάμε; Γιατί η μοναδική δική μας
απάντηση ήταν, είναι και θα πρέπει
να εξακολουθήσει να είναι: «Στην
ΑΛΗΘΙΝΗ Μακεδονία»
Επειδή όμως στην Νέα Υόρκη βρίσκομαι εκπροσωπώντας όχι τον
εαυτό μου αλλά τον καβαλιώτικο
λαό, ζητώ την εξουσιοδότηση όλων
σας πάνω στο θέμα αυτό.
H Kαβάλα έχει αναπτύξει ιδιαίτερη
τουριστική ανάπτυξη και πιστεύει
ότι το παρόν και το μέλλον της είναι
στα καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία,
γι’ αυτό και εισάγει τη χρήση των
beacons για αμειγώς τουριστική
χρήση.

Του έστειλαν πίτσες με αντζούγιες
Συνελήφθη συμπολίτης μας γιατί άκουγε Κώστα
Μακεδόνα ως πράξη αλυτρωτισμού.
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“Επανεκκίνηση” του αντιπλημμυρικού έργου στο Κορωπί
Μετά από 1.5 χρόνο γραφειοκρατικών
καθυστερήσεων, παρεμβάσεων του
Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Κιούση
εδέησε και ξεκίνησε το πολυπόθητο
έργο αποχέτευσης ομβρίων στην
πόλη του Κορωπίου.
Οι εργασίες ξεκίνησαν 30 Ιανουαρίου
2019 και αφορούν στο νότιο άκρο της
πόλης, οδός Βασιλ. Όλγας και Λεωφ.
Β Κωνσταντίνου συνολικού μήκους
1050 μέτρων. Προβλέπονται εργασίες
στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας (αυτό της
ανόδου προς το κέντρο της πόλης)
από τη λεωφ. Β.Κωνσταντίνου, στη
συμβολή της Λεωφόρου Μαρκοπούλου με τη λεωφόρο Κορωπίου-Αεροδρομίου και έως τη συμβολή της με
την οδό Βασιλίσσης Όλγας για μήκος
850 μέτρων.
Όλοι γνωρίζουν τη σημασία και την

αναγκαιότητα του συγκεκριμένου
έργου για τη αποστράγγιση μεγάλων
τμημάτων του κέντρου της πόλης και
της κεντρικής λεωφόρου Βασ. Κων-

σταντίνου, που σε κάθε βροχή πλημμυρίζουν καταστήματα και κατοικίες.
Το έργο αυτό μελετήθηκε το 2011 - με
την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου

- εκπονήθηκε μελέτη για περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης το 2012. Επικαιροποιήθηκε
από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2016.
Ο δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
διεξήχθη το Καλοκαίρι του 2016. Ο
προϋπολογισμός του έργου είναι στα
8.154.900,00 εκ. ευρώ, και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα
των “Φίλων του ΠΙΚΠΑ”
Την Πέμπτη 24/1/2019 στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης
ο Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ» πραγματοποίησε την ετήσια Γεν. Συνέλευσή του με αθρόα προσέλευση των μελών του. Η Πρόεδρος παρουσίασε τον
Απολογισμό των πεπραγμένων του 2018 και τον προγραμματισμό της δράσης του για το 2019. Τονίσθηκε το έργο
του Συλλόγου που βασίζεται στην ανιδιοτελή εθελοντική
προσφορά των μελών του.

σημείωη σύνταξης: Αχ, αυτή η γραφειοκρατία! Εφτά χρόνια για τα αυτονόητα. Και μια που μιλάμε για έργα,
αυτό το έργο της ένταξης στο σχέδιο
πόλης στο Κίτσι, που παραμένει σε κάποιο γραφείο χωμένος κάτι χρόνια
τώρα για την τελική υπογραφή τί γίνεται;;;

Πρόγραμμα αναμονής εξυπηρέτησης στο Δήμο 3Β
Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος ξεκινάει μία εφαρμογή εξυπηρέτησης αναμονής στο Δήμο 3Β (Timejack) και συγκεκριμένα
στην υπηρεσία Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π). Πρόκειται για μία καινοτόμο εφαρμογή που έχει ως στόχο να βάλει
τέλος στις ουρές αναμονής οργανισμών, επιχειρήσεων και καταστημάτων, βοηθώντας τους πολίτες να αποφύγουν τις
άσκοπες καθυστερήσεις και ξεκινάει πιλοτικά στο Δήμο 3Β από τις 18 Φεβρουαρίου 2019 έως τις 14 Ιουνίου 2019.
Η Timejack είναι μια καινοτόμος εφαρμογή που δημιουργήθηκε από φοιτητές και απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι έλαβαν μέρος στο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» που πραγματοποιήθηκε από το Φεβρουάριο έως το Νοέμβριο του 2018.
Η εφαρμογή διατίθεται στο Δήμο χωρίς αντίτιμο.
Ο τρόπος λειτουργίας της είναι απλός. Αρκεί ο ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
Δωρεάν εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας
www.timejack.gr. Η οποία είναι προσβάσιμη από
την ιστοσελίδα του Δήμου: www.vvv.gov.gr, όπου
υπάρχει σχετικός υπερσύνδεσμος (link) και από
οποιοδήποτε browser κινητού ή υπολογιστή.
Επιλογή της υπηρεσίας ΤΑΠ/Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, προκειμένου να δουν το μέσο
χρόνο αναμονής για εκείνη τη στιγμή.
Επιλογή «Εγγραφή στην ουρά», για να πάρουν οι εγγεγραμμένοι έναν κινητό τηλεαριθμό προτεραιότητας και να ενημερωθούν πότε είναι η σειρά τους.
Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής σε υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
αποτελεί συνέχεια της πρόθεσης της Διοικούσας
Αρχής να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα. Το
προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα υποστήριξης νέων αλλά και υπαρχόντων
επιχειρηματιών.

Ακολούθησε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας μέσα σε
εορταστική ατμόσφαιρα. Την πίτα ευλόγησε ο Πατήρ Αντώνιος Χρήστου, που είναι πάντα δίπλα μας και κοντά στα
παιδιά του ΠΙΚΠΑ. Την εκδήλωση, τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρ.
Κωσταντέλλος, η Αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάν, αρωγοί και
υποστηρικτές του έργου του Συλλόγου μας, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων.
Ακολούθησε γεύμα συνοδεία μουσικού προγράμματος που
μας προσέφερε το Εθνικό Ωδείο (παράρτημα Ηλιούπολης).
Η βραδιά κύλησε σε γιορτινό οικογενειακό κλίμα με πολλές ευχές και υποσχέσεις για εθελοντικές δράσεις.
Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία τους και την αγάπη
τους και τους ευχόμαστε μία καλή και ευλογημένη χρονιά.
Ε. Κονιδάρη,Πρόεδρος Δ.Σ.
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Με αέρα νίκης η πρωτοχρονιάτικη πίτα της παράταξης
του Γιώργου Σωφρόνη “Σαρωνικός αύριο”
Σε εορταστικό κλίμα και ανταλλαγής ευχών πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, η εκδήλωση για
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Δημοτικής
Παράταξης “Σαρωνικός αύριο”, της παράταξης που
σήμερα είναι δημοτική πλειοψηφία στο Δήμο Σαρωνικού.
Με προσωπικές προσκλήσεις, ανταποκρίθηκαν οι καλεσμένοι που γέμισαν την αίθουσα στο στο “ΑΝΙΜΑ
Club”.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, Γιώργος Σωφρόνης, απευθύνοντας
χαιρετισμό, τόνισε μεταξύ άλλων: «Σήμερα, γιορτάζουμε μαζί το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Μιας χρονιάς που ευχόμαστε ότι θα είναι πραγματικά
καλύτερη, για την πατρίδα μας, για τον τόπο μας, για
τον καθένα μας ξεχωριστά. Μιας χρονιάς που θα σηματοδοτήσει, τη συνέχιση της προσπάθειάς μας και
του έργου που υλοποιήσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε μια νέα προγραμματική συμφωνία με τους πολίτες και να διασφαλίσουμε ότι ο τόπος μας θα πάει μπροστά και τα
επόμενα χρόνια.»
Ο Γιώργος Σωφρόνης αναφέρθηκε στη συνέχεια στο
έργο της σημερινής δημοτικής αρχής, αλλά και στο
σχέδιο για την επόμενη τετραετία, το οποίο περιλαμ-

O δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης μετά της συζύγου του.

βάνει μια νέα γενιά έργων, δράσεων και διεκδικήσεων
από την Πολιτεία.
«Όσα πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια και όσα σχεδιάζουμε για τα επόμενα, θα είναι το ισχυρό όπλο μας
σε αυτές τις εκλογές. Ωστόσο, αν κάτι μετράει ακόμη
περισσότερο, είναι η ομάδα μας. Είστε όλοι εσείς. Άνθρωποι καταξιωμένοι ο καθένας στο χώρο του. Άνθρωποι με αγάπη και διάθεση προσφοράς στον τόπο.
Είμαι υπερήφανος για κάθε ένα από τα μέλη του Συνδυασμού και ευτυχής που ξεκινάμε μαζί αυτή την πορεία, την πορεία προς μια νέα νίκη. Πάμε μαζί, για να
κερδίσουμε τη μάχη. Για να οδηγήσουμε τον τόπο
μας ακόμη πιο ψηλά» τόνισε, κλείνοντας την ομιλία
του, ο Γ. Σωφρόνης.
Ανακοίνωσε δε μία λίστα 63 υποψηφίων συμβούλων
που παρουσιάζουμε αλφαβητικά.

παλη Ακριβή, Καστρίτσης Γεώργιος, Κατραμάδου Δήμητρα,
Κεσίδης Σάββας, Κετέογλου Ολγα, Κίτσος Ιωάννης, Κοκτσίδης Ιωάννης, Κολαξής Γεράσιμος, Κόλλια Μαρία, Κοντού
Μαρία, Λαζαρίδου Ντάφη Ελισάβετ (Λίζα), Λαμπρόπουλος
Αποστόλης, Λιοδακάκης Δημήτρης, Μενεγάκης Αδάμ, Μητρογιάννης Δημήτρης, Μητρογιάννης Ευάγγελος, Μπιτχαβά Μαριάνθη, Μποστανίτης Αντώνης, Μπουζέας Άκης,
Μπουκοβάλας Ηλίας, Μπουλαμάτση Κωνσταντίνα, Μπούτσης Βασίλης, Μύρικνα Λίνα, Νικολοπούλου Φανή, Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Παναγιωτοπούλου Τερέζα,
Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Παπαδημητρίου Ελεωνόρα, Παπασταμέλου-Γκούμα Κατερίνα, Παπουτσής Αθανάσιος,
Πιερράκου Μαρία, Ποντικάκη Αλεξάνδρα, Σαρρής Σοφοκλής, Σκοπελίτης Άγγελος, Σόφος Δημήτρης, Συριανάκη
Μάρθα, Τσακάλης Φώτης, Τσελέμης Δημήτρης, Φρουζάκη
Κωνσταντίνα, Χαρακόπουλος Στέφανος, Χαρίτος Μανώλης,
Χατζηκωστής Νικόλαος, Χατζημιχαηλίδου Κατερίνα.

Ακούσογλου Σάββας, Αλεξόπουλος Βασίλης, Αποστόλου
Αποστόλης, Αποστολοπούλου Μαργαρίτα, Γαλάνης Νικόλαος, Γιαννακού-Ευσταθίου Τζένη, Γιαννούλας Κωνσταντίνος, Γκέραλης Σάββας, Γκίνης Σταμάτης, Γκίνη Αγγελική,
Γκόγκα Ρουμπίνη, Γρηγορόπουλος Κωνσταντίνος, Γριζιώτης Αλέκος, Δαμιανού Δέσποινα, Δημητρίου- Χατζηκωνσταντίνου Ζωή, Διαμαντά Ντόρα, Δούρος Παναγιώτης,
Ζουγανέλης Νικόλαος, Ζουμπουρλής Μιλτιάδης, Καρούμ-

Σημείωσε επίσης ότι «Με την επίσημη έναρξη της
προεκλογικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή
εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων της Δημοτικής Παράταξης “Σαρωνικός αύριο”».
Τέλος, έκοψε την πίτα περιστοιχισμένος από τους συνεργάτες του και εκπροσώπους των τοπικών μέσων
επικοινωνίας που είχε καλέσει.
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ˑˤ˨ )D[
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Συνανθρωπισµοῦ
ἄρχεσθαι
&
Μισαλληλίας
παύεσθαι
«Άχάριστος, ὅστις εὖ παθών ἀμνημονεῖ».
(Μένανδρος, 342-292, “Γνώμαι Μονόστιχοι”, 1,10)

(= είναι αχάριστος αυτός που ευεργετήθηκε και λησμονεί
την ευεργεσία).
«Καίτοι γε ἀλγεινότατον τῷ πεποιηκότι καλῶς ἡ παρά
τοῦ πεπονθότος ἀγνωμοσύνη».
(Θεμίστιος, “ο ευφραδής”, φιλόσοφος, πολιτικός και ρήτορας, 317387/8, Παφλαγών, «Πρός τούς αἰτιασαμένους ἐπί τῷ δέξασθαι τήν
ἀρχήν», 19,3).

(= Κι όμως πράγματι είναι πάρα πολύ οδηνηρό/επώδυνο
για τον ευεργέτη η αγνωμοσύνη του ευεργετημένου).
Είπα, σήμερα, 31/1/19, να ξεφύγω από τον ορυμαγδό των
ημερών, τον βούρκο και τη δυσοσμία, τα θολά και στάσιμα
νερά και να βουτήξω σε καθαρά, διάφανα νερά, σ’ αυτά της
Μεγάλης Δεξαμενής της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας,
για να περάσω ευχάριστα την ημέρα μου, να δραπετεύσω
από την πεζή και μουντή καθημερινότητα. Έκανα λοιπόν μια
Tομή, μια Ρήξη που κάθε άνθρωπος δικαιούται και οφείλει
στη ζωή του να πράξει, για να μην πλήττει. Η Α.Ε.Γ. είναι η
Μοναδική Δεξαμενή Σκέψης (Thinktank) που δεν σε απογοητεύει ΠΟΤΕ αντίθετα σε γητεύει/γοητεύει να αντλείς
όσο περισσότερα μπορείς απ’ αυτήν για αυτομόρφωση, αυτοβελτίωση και κατά συνέπεια ετεροβελτίωση ή αλληλοβελτίωση.
Βούτηξα λοιπόν βαθιά και ανέσυρα το Λουκιάνειο Σατιρικό
και Διαλογικό έργο «ΤΙΜΩΝ Ο ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας για καθαρά ψυχαγωγικούς
λόγους, γιατί πιστεύω πως η Γνήσια Ψυχαγωγία (= Αγωγή
της ψυχής) αποτελεί βασική ανάγκη η οποία συντηρεί και
ανανεώνει τη δύναμη και τη χαρά της ζωής. Είναι η ακτινοβολία και ο θρίαμβος της σωματικής και ψυχικής ευφορίας
που συμβάλλει στη φυσιολογική εξισορρόπηση του ανθρώπινου οργανισμού. Ο Δημόκριτος τόνιζε ότι «βίος ἀνεόρταστος μακρή ὁδός ἀπανδόκευτος» (Fragment 230,1), ήτοι
ζωή δίχως χαρές και εορτές μοιάζει με δρόμο δίχως ξενώνες. Αλλά και για έναν άλλο λόγο, για να αντιληφθείτε πως
οι καιροί και οι εποχές αλλάζουν, οι κοινωνίες εξελίσσονται, ο πολιτισμός προοδεύει, αλλά ο άνθρωπος παραμένει
πάντα ο ίδιος με τα ελαττώματα και τα προτερήματά του.
Ας μην ξεχνάμε ποτέ τον Πλάτωνα (427-347), ο οποίος
έδωσε τον ακριβή ορισμό της Παιδείας: «Ορθή και Αληθινή
Περιαγωγή της Ψυχής», ήτοι όχι συμπλήρωμα/φόρτωση
της ψυχής με οποιαδήποτε πνευματικά στοιχεία, αλλά καθοδήγηση της Ψυχής προς την Αληθινή Γνώση και την
Ανιδιοτελή και Ειλικρινή Ανθρωπιά.
«Τοῦτο δή, ὡς ἔοικεν οὐκ ὀστράκου ἄν εἴη περιστροφή
ἀλλά ψυχῆς περιαγωγή, ἐκ νυκερινῆς τινος ἡμέρας εἰς
ἀληθινήν τοῦ ὄντος οὖσα ἐπάνοδος, ἥν δή φιλοσοφίαν
ἀληθῆ φήσομεν εἶναι».
(Πλάτων, 427-347, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, 521c, 6)

(= Αυτό βέβαια, καθώς φαίνεται, δεν είναι απλό σαν περιστροφή/στριφογύρισμα του οστράκου*, αλλά περιστροφή
της ψυχής από μια σκοτεινή μέρα στην αληθινή, δηλ. στην
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ανύψωσή της στο ον, κι αυτό είναι ακριβώς που θα υποστηρίξουμε πως είναι Αληθινή Φιλοσοφία).
Η Αρχαία Ελληνική Διανόηση επεδίωξε να πλάσει ανθρώπους με καθαρό, στοχαστικό νου, ενάρετους, με δυνατή θέληση, με σεβασμό στη Δικαιοσύνη, στην Ελευθερία και στα
άλλα δικαιώματα των συνανθρώπων τους. Ανθρώπους που
να αγαπούν ό,τι Ωραίο, Υψηλό/Μεγάλο και Αληθινό μπορεί
να υπάρχει στη ζωή τους (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ).

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΑΤΙΡΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ “ΤΙΜΩΝ Ο ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ”
ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Ο Τίμων ο Αθηναίος, ο οποίος ζούσε στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού
στην Αττική, σκάβοντας και καλλιεργώντας τη γη με ένα
δικέλλι (δίς+κέλλω = ωθώ), διχαλωτό τσαπί, δίκρανο, και
φορώντας προβιά, τομάρι (τέμνω/τόμος/τμήμα/τεμάχιο),
σύμβολα της φτώχειας του. Απευθυνόμενος στον Δία,
διαμαρτύρεται πως λόγω της αδιαφορίας του και της
αδράνειάς του έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις η αδικία
και η επιορκία τόσο ανάμεσα στους ανθρώπους, όσο και
στους θεούς.

ΑΝ ΔΕΝ ΦΩΝΑΞΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΣΟΥ
Κεφ.11. ΕΡΜΗΣ: «Οἷον ἦν τὸ μέγα κεκραγέναι καὶ
ὀχληρὸν εἶναι καὶ θρασύν. Oὐ τοῖς δικαιολογοῦσι μόνοις, ἀλλὰ καί τοῖς εὐχομένοις τοῦτο χρήσιμον· ἰδοὺ γέ
τοι αὐτίκα μάλα πλούσιος ἐκ πενεστάτου καταστήσεται
ὁ Τίμων βοήσας καὶ παρρησιασάμενος ἐν τῇ εὐχῇ καὶ
ἐπιστρέψας τὸν Δία· εἰ δὲ σιωπῇ ἔσκαπτεν ἐπικεκυφώς,
ἔτι ἂν ἔσκαπτεν ἀμελούμενος».
(= Πόσο αναγκαίο/σπουδαίο είναι να φωνάζει/διαμαρτύρεται κανείς, να γίνεται ενοχλητικός/φορτικός και παράτολμος. Όχι μόνο σ’ αυτούς που ζητούν τα δίκαιά τους
από τους ανθρώπους, αλλά και σ’ αυτούς που εύχονται
κάτι από τους θεούς είναι χρήσιμο· ιδέ/να πράγματι ο
Τίμων από πάρα πολύ φτωχός θα καταστεί διαμιάς πολύ
πλούσιος, γιατί φώναξε και τα είπε έξω από τα δόντια και
ο Δίας επάκουσε την ευχήν του· και αν συνέχιζε να σκάβει σιωπηλός, θα εξακολουθούσε ακόμη να σκάβει χωρίς
να νοιάζεται κανείς γι’ αυτόν).
Τονίζει πόσο έχει αλλάξει η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του από τότε που έγινε από πλούσιος φτωχός, και πως όλοι του γύρισαν την πλάτη τους, αν και
τους είχε ευεργετήσει.
Απογοητευμένος απομονώνεται από τους ανθρώπους και την
κακία τους, καταδικάζοντας την κολακεία, την αχαριστία, την
αγνωμοσύνη, την ιδιοτέλεια, το συμφέρον, την υποκρισία, την
δολιότητα, την φιλαργυρία και την αναισχυντία.

ΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Κεφ.28 ΠΛΟΥΤΟΣ: «Ἐπειδάν τις ἐντυχὼν τὸ πρῶτον ἀναπετάσας τὴν θύραν εἰσδέχηταί με, συμπαρεισέρχεται μετ᾽
ἐμοῦ λαθὼν ὁ τῦφος καὶ ἡ ἄνοια καὶ ἡ μεγαλαυχία καὶ
μαλακία καὶ ὕβρις καὶ ἀπάτη καὶ ἄλλ᾽ ἄττα μυρία...»
(= Όταν ένας άνθρωπος, ο οποίος με συναντά για πρώτη
φορά, ανοίγει τη θύρα του για να με υποδεχθεί στην κατοικία του, εισέρχονται λαθραία μαζί μου η Αλαζονεία και
η Μωρία και η Οίηση και η Μαλθακότητα και η Αυθάδεια
και η Απάτη και αναρίθμητα άλλα κακά...).

Ο Δίας, κεραυνοβολημένος που παράτησε έναν τόσο
ευσεβή άνθρωπο στο έλεος του θεού, διατάζει τον Ερμή
να πάρει μαζί του τον Πλούτο και το Θησαυρό και να πάνε
να τον συνδράμουν. Του υπόσχεται μάλιστα ότι θα τιμωρήσει αμείλικτα τους κόλακες και τους αχάριστους.
Ακολουθεί ο ενδιαφέρων διάλογος μεταξύ Ερμή και
Πλούτου για θέματα που σχετίζονται με την απόκτηση
πλούτου/πλουτισμό, και για το ποιοι άνθρωποι τον κατέχουν, συνήθως οι κακοί και οι άδικοι και όχι οι αγαθοί και

οι τίμιοι. Τον Τίμωνα τον συντροφεύουν η Πενία, ο Κόπος,
η Καρτερία, η Σοφία και η Ανδρεία, πρόκειται για προσωποποιήσεις όλων των καταστάσεων που περιβάλλουν
έναν φτωχό άνθρωπο και την αρετή που τον κοσμεί.

ΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ ΛΙΜΟΥ/ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΑΣ
Κεφ.31. ΕΡΜΗΣ: «Ὁ Τίμων οὑτοσὶ σκάπτει πλησίον
ὀρεινὸν καὶ ὑπόλιθον γήδιον. Παπαῖ, καὶ ἡ Πενία πάρεστι
καὶ ὁ Πόνος ἐκεῖνος, ἡ Καρτερία τε καὶ ἡ Σοφία καὶ ἡ
Ἀνδρεία καὶ ὁ τοιοῦτος ὄχλος τῶν ὑπὸ τῷ Λιμῷ ταττομένων ἁπάντων, πολὺ ἀμείνους τῶν σῶν δορυφόρων».
(= Αυτός εδώ είναι ο Τίμων, ο οποίος σκάβει ένα χωραφάκι
ορεινό και πετρώδες. Μπα! Κοντά του βρίσκονται και η
Πενία και ο Κόπος και η Καρτερία και η Σοφία και η Ανδρεία
και όλο το πλήθος των ακολούθων της Ένδειας, οι οποίοι
είναι πολύ καλύτεροι των δορυφόρων σου).

Ο Τίμων περιγράφει τα κακά που του προξένησε ο
Πλούτος. Ο Πλούτος υποστηρίζει πως δεν είναι αυτός
υπεύθυνος για την κατάντια του, αλλά ο ίδιος ο Τίμων,
που έκανε αλόγιστη διαχείρισή του.
Κεφ.27. ΠΛΟΥΤΟΣ: «Οὐ τυφλοί, ὦ ἄριστε, ἀλλ᾽ ἡ
ἄγνοια καὶ ἡ ἀπάτη, αἵπερ νῦν κατέχουσι τὰ πάντα, ἐπισκιάζουσιν αὐτούς».
(= Δεν είναι τυφλοί, φίλε μου/Ερμή, αλλά η άγνοια και η
απάτη, οι οποίες σήμερα επικρατούν/κυριαρχούν παντού,
τους συσκοτίζουν).
Ο Τίμων, κατά προτροπή του Πλούτου, σκάβει και βρίσκει το Θησαυρό. Ενθουσιασμένος, πλέκει το εγκώμιο του
Πλούτου. Αποφασίζει να αναθεωρήσει στο παρόν και στο
μέλλον, τη στάση του απέναντι στους άλλους και τον
τρόπο ζωής του. Εν γένει αποβάλλει τα ανθρωπιστικά του
αισθήματα και γίνεται Μισάνθρωπος.
Έπεται ο μονόλογος του Τίμωνα, που αποτελείται από
ένα εγκώμιο για τον Πλούτο και ένα ψήφισμα που μόνος του
εισηγείται και ψηφίζει, στο οποίο παρωδούνται η Εκκλησία
του Δήμου, ορισμένες αξίες και κοινωνικές αρχές των
οποίων προστάτης ήταν ο Δίας, όπως η Φιλία, η Φιλοξενία,
η Συντροφιά και η Ελεημοσύνη, καθώς και οι κοινωνικοί θεσμοί της Πατρίδας, της Φυλής, του Δήμου και Φατρίας.
Καταντάει χαιρέκακος και ικανοποιείται όχι μόνο να
βλέπει τους άλλους να υποφέρουν και να δυστυχούν, αλλά
και να τους προκαλεί ο ίδιος πόνο και δυστυχία επιδεινώνοντας έτσι την ήδη άθλια κατάστασή τους. Στο ψήφισμά
του αφορίζει όλες εκείνες τις αρετές που κοσμούσαν το
χαρακτήρα του όταν ήταν πλούσιος και εγκωμιάζει όλες
τις αντίθετές τους. Τέλος εκφράζει την επιθυμία του να μάθουν όλοι ότι είναι ζάπλουτος.
Δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τη σκέψη του και βλέπει τους κόλακες και παλιούς γνώριμούς του να έρχονται:
τον Γναθωνίδη <γνάθος = σαγόνι, ο λαίμαργος, ο άπληστος,
τον Φιλιάδη <φιλία, ψεύτικος, κάλπικος φίλος και τον Δημέα
<Δήμος = λαός, εκφραστής των λειτουργιών και διαδικασιών
του Δήμου. Τον πλησιάζουν για να του προσφέρουν λίγα και
να κερδίσουν περισσότερα. Ο Τίμων, έχοντας διδαχθεί από
τα παθήματα του παρελθόντος δεν πέφτει θύμα τους, αλλά
τους διώχνει κακήν κακώς. Το ίδιο συμπεριφέρεται και στους
άλλους κόλακες που τον πλησιάζουν: τον Φιλόσοφο Θρασυκλή <θρασύς + κλέος = ο στηρίζων τη φήμη του στο θράσος/θρασύτητα, τον δούλο Βλεψία <βλέπω = ο
παραμονεύων να αρπάξει τα αγαθά του άλλου, τον Λάχη
<λαγχάνω = παίρνω με κλήρο και τον δούλο Γνίφωνα ή Κνίφωνα <από το ρήμα κνίζω = ξύνω, ερεθίζω, πειράζω, ενοχλώ, εξοργίζω, εξ ου και ο η κνιπός, το -όν = φιλάργυρος,
τσιγκούνης, εξηνταβελώνης.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος
* όστρακο: Η παρομοίωση αναφέρεται στο παιδικό παιχνίδι
«οστρακίνδα». Τα παιδιά στριφογυρίζοντας στον αέρα ένα
όστρακο που είχε τη μια πλευρά πισσωμένη και την άλλη απίσσωτη, έλεγαν «νυξ ή ημέρα». Μας θυμίζει το σημερινό “κορώνα ή
γράμματα” ή το “στέγνη ή βροχή”.
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Βασιλόπιτα, με εκδρομή και χορό με την Ευρυάλη Βούλας
Μέλη και φίλοι του Συλλόγου “Ευρυάλη Βούλας”, αναζητώντας βουνίσιο και κοντινό προορισμό για να δούμε
χιόνι και για να έχουμε στη διάθεσή μας αρκετό χρόνο για να γλεντήσουμε, επιλέξαμε την Στενή Ευβοίας.
Κάναμε στάση στην Χαλκίδα και ήπιαμε τον καφέ μας στην λιακάδα και μετά από φιδίσιο ανηφορικό δρόμο
φτάσαμε στην Στενή.
Η Δίρφη ήταν χιονισμένη
μέχρι τους πρόποδες και
στο φαράγγι με τα πανύψηλα πλατάνια έτρεχαν
κρύσταλλα τα νερά.
Εμείς όλοι, οι εκδρομείς
της “Ευρυάλης Βούλας”
εκατό άτομα μία παρέα,
δίπλα στο τζάκι, της φιλόξενης ταβέρνας “Καταρράκτης” απολαύσαμε ένα
εξαιρετικό μενού (φημισμένο το χωριό ως κοψιδοχώρι...), ήπιαμε το
κρασάκι μας και ανταλλάξαμε τις ευχές μας.

Mίμησις Πράξεως...
“Και τον σκύλο βόλτα πάω
χωρίς άγχος και την πόλη
κρατάω καθαρή”
Ο Δήμος Αλίμου υιοθετεί την ελληνική πατέντα ΝΟ
ΚΑΚΑ και εφοδιάζει δωρεάν τους κατοίκους της
πόλης, που βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους, με φαρασάκια μιας χρήσης, ώστε η συλλογή των περιττωμάτων του ζώου να γίνεται αμέσως, εύκολα και
καθαρά!

Κόψαμε βέβαια και την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, δια χειρός του προέδρου Δ. Ζησιμόπουλου, ο οποίος
ευχήθηκε για το νέο χρόνο, αλλά και ο δήμαρχος Γρ.Κωνσταντέλλος, που μας ακολούθησε και διασκέδασε
μαζί μας καθώς και ο δημ. σύμβουλος Δημοσθ. Βαμβασάκης (που ενίσχυσε και την λαχειοφόρο μας με εκλεκτά προϊόντα) και η δασκάλα του χορευτικού μας τμήματος, Έλλη Καζάκου που άνοιξε όπως πάντα το χορό.
Το φλουρί έτυχε στην Κατερίνα Μαστροδήμου, που το δώρο που αντιπροσώπευε το φλουρί, θα στολίσει το
σπίτι της και είναι μία δημιουργία από ξύλο της Κατερίνας Θρεψιάδη, που το πρόσφερε στο Σύλλογο.
Ειδικά κουτιά έχουν τοποθετηθεί σε μέρη, όπου
είναι συχνοί οι περίπατοι με σκύλους. Τα κουτιά περιέχουν φαρασάκια μιας χρήσης από ανακυκλωμένο
χαρτί με καπάκια που χρησιμεύουν και ως σκουπάκι.
Μετά την περισυλλογή, η συσκευασία κλείνει και
απορρίπτεται στους διπλανούς κάδους.

Με δύο λεωφορεία στο δρόμο προς τη Στενή Χαλκίδας.

Ο δήμαρχος των 3Β, ανάμεσα στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου χαιρετίζει την εκδήλωση.

«Με τρόπο εύχρηστο, έξυπνο και οικολογικό κρατάμε όλοι μαζί δρόμους, πλατείες και πάρκα καθαρά.
Δεν λερωνόμαστε και δεν λερώνουμε, αγαπάμε τον
σκύλο μας κι ευχαριστιόμαστε τη βόλτα μαζί του
χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα στους άλλους!», γράφει μεταξύ άλλων ο Δήμος Αλίμου και
οφείλουμε να τον συγχαρούμε και προτρέpουμε τους
Δήμους να τον μιμηθούν!
Στη συνέχεια παρουσιάζει μία μεγάλη λίστα πλατειών και άλλων χώρων που θα τα βρει ο κάτοικος.
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Απολογισμός έργου της ΡΙ.ΚΙ.Π και προγραμματισμός
για τις δημοτικές εκλογές
Ανοιχτή Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης
(ΡΙ.ΚΙ.Π.) την περασμένη Κυριακή 27/1
με συμμετοχή μελών και φίλων.
Ενημέρωση για τρέχοντα κομβικά θέματα, τα οποία θα εξελιχτούν και θα
απασχολήσουν και την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο, έκανε ο επικεφαλής της και δημοτικός σύμβουλος
Θάνος Ματόπουλος.

τομικού σχεδίου Βούλας του 1961.Το
θέμα έχει παγώσει προς το παρόν. Η
πρόθεση του δημάρχου είναι να αφαιρέσει πέντε στρέμματα από το Ασκληπιείο, για να δημιουργήσει δημοτικό
πάρκινγκ, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα μισθωθεί από ιδιώτες και τελικά θα εξυπηρετεί τα καταστήματα
της περιοχής, ενώ το Ασκληπιείο θα
αντιμετωπίσει πρόβλημα στάθμευσης
και λειτουργίας ως γενικό νοσοκομείο.

Στα θέματα που αναφέρθηκαν είναι:
1) Ανάληψη διαχείρισης του παράκτιου μετώπου από το Δήμο και ποια
επιχειρηματικά σχέδια υπάρχουν. Ο
δήμαρχος είχε μιλήσει στην αρχή για
κριτήρια αξιοποίησης και όφελος των
δημοτών. Αυτό που έγινε τελικά, ήταν
να παρθεί απόφαση από το Δημοτικό
Συμβούλιο να ερωτηθούν οι επιχειρηματίες, τι σχέδια έχουν και τι προσφέρουν. Έγιναν έντονες παρεμβάσεις
από τη ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. και κατατέθηκαν καίριες επισημάνσεις, οι οποίες
έχουν σαφές και ισχυρό έρεισμα.
Εμείς διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε,
οι παραλίες να είναι πραγματικά ελεύθερες για όλους τους πολίτες.

4) Κοινωνική Πολιτική-Πρόνοια
Ο σημερινός δήμαρχος δεν πιστεύει
και δεν στηρίζει την κοινωνική αλληλεγγύη, ειδικά όταν προέρχεται από
την αυτό-οργάνωση των πολιτών.
Υπάρχουν κοινωνικές παροχές, οι
οποίες λειτουργούν στα πλαίσια της
κεντρικής χρηματοδότησης από το
κράτος και δομές που στεγάζονται σε
κληροδοτήματα και διεκδικούμε να
λειτουργούν εύρυθμα και με κοινωνικά
κριτήρια ισονομίας. Η λειτουργία του
κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρμακείου έχει παραδοθεί
σε μία «αμαρτωλή» ΜΚΟ. Η απόφαση
αυτή πάρθηκε από το Δημοτικό συμβούλιο, παρόλο που όλες οι Δημοτικές
παρατάξεις ενημερώθηκαν έγκαιρα,
πλήρως και σαφώς. Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.
αφού ενημέρωσε, καταψήφισε και από
τότε οι δομές αυτές παραμένουν κλειστές σε βάρος της κοινωνίας.

2) Υμηττός-Χέρωμα
Συνεχίζουν την προσπάθεια για την έγκαιρη ολοκλήρωση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ορθολογική
προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού και ταυτόχρονα να δικαιωθούν τα
εύλογα και δίκαια διαχρονικά αιτήματα
των κατοίκων του Χερώματος Βάρης.
3) Ασκληπιείο Βούλας
Δρομολογείται η εφαρμογή του ρυμο-

5) Δασικές εκτάσεις στις τρεις δημοτικές ενότητες δέχονται έντονες πιέσεις αποχαρακτηρισμού.
Οι ήδη θεωρημένοι δασικοί χάρτες
αναθεωρούνται και η αναμενόμενη κύ-

Μακεδονία & Μακεδονικό σε αρχαία θεώρηση
Συνέχεια από τη σελ. 8
Ο πόλεμος ήταν και πάλι Ιερός, αφού όλοι εποφθαλμιούσαν
τα χρηματικά αποθέματα σε μεταποιημένο χρυσό των Δελφών.
Η παρουσία των ισχυρών μακεδονικών δυνάμεων ανησύχησαν
την Αθήνα και κινητοποιήθηκαν τόσο που κατάφεραν να πιέσουν τους Θηβαίους ώστε να αλλάξουν στρατόπεδο.
Ο Δημοσθένης ξεσηκώνει τώρα και τις αποικίες τους όπως
Λευκάδα, Κέρκυρα, Αχαιούς, Ευβοείς, Ακαρνάνες.
Ο Φίλιππος με πρέσβεις του, συνεχώς και όχι μια φορά, επιζητεί και επιμένει στην αποτροπή της αιματηρής σύρραξης.
Οι Αθηναίοι με τον Δημοσθένη στην εξέδρα, έξαλλο ρήτορα,
είναι ανένδοτοι. Τελικά συγκρούονται οι αντίπαλοι στρατοί στη
Χαιρώνεια (338 π.Χ.).
Οι Μακεδόνες ακολουθούν την τακτική της υποχώρησης
ανοίγοντας το πλάτος του μετώπου. Οι Αθηναίοι ενθουσιάζονται και ρίχνονται προχωρώντας σε ολόκληρη τη γραμμή της
μάχης, που έχει σαν συνέπεια την εξασθένησή της σε σημεία
αντοχής τους. Όταν δε σε σφήνα το ιππικό του νεαρού Αλεξάνδρου εφορμά και διασπά τους Αθηναίους, προκαλεί αναστάτωση και ενσπείρει τον πανικό, ενώ άλλα μακεδονικά
τμήματα εγκλωβίζουν περισφίγγοντας τους αντιπάλους.
Τετέλεσται. Οι Αθηναίοι τρέπονται σε φυγή. Οι Θηβαίοι και δη

ρωσή τους έχει ήδη αργήσει. Η «αξιοποίηση» της φερόμενης ως εκκλησιαστικής περιουσίας θα δημιουργήσει
προβλήματα και στις τρεις δημοτικές
ενότητες, αλλά κυρίως στη Βουλιαγμένη. Έχουν καταγραφεί αρκετές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Ο
δήμαρχος λέει ότι είναι αντίθετος,
αλλά ουσιαστικά δεν θέλει να έρθει σε
ρήξη αλλά σε συνεννόηση με την εκκλησία, όπως και οι κυβερνήσεις διαχρονικά.
Τα πιο σημαντικά τμήματα είναι η Φασκομηλιά και ο λόφος του Ορφανοτροφείου, με τις χερσονήσους του
Μεγάλου και του Μικρού Καβουρίου.
6) Διαχείριση απορριμμάτων:
Ο αποδεκτός τρόπος διαχείρισης των
απορριμμάτων περιλαμβάνει σε αυστηρή σειρά ιεράρχησης α) αποτροπή
παραγωγής και απομείωση των σκουπιδιών, β) επανάχρηση και γ) ανακύκλωση, με διαλογή στην πηγή, πριν
καταλήξουμε σε διαχείριση του τελικού υπολείμματος. Η ενημέρωση και η
αλλαγή νοοτροπίας και συστράτευσης
των δημοτών, κατοίκων και επαγγελματιών, αποτελεί τον βασικό παράγοντα επιτυχίας αυτού του σχήματος.

Eπικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π
ο Θάνος Ματόπουλος
Στο τέλος της συνέλευσης προτάθηκαν οι υποψήφιοι, για να ηγηθούν της
παράταξης στις προσεχείς εκλογές.
Με 51 ψήφους υπερψηφίστηκε ο νθυν
δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής
της παράταξης Θάνος Ματόπουλος.

του Ιερού Λόχου δεν εγκαταλείπουν και πέφτουν ηρωικά μέχρις ενός.
Η Χαιρώνεια απογοήτευσε την Αθήνα του Δημοσθένη. Ο Φίλιππος όμως δεν επιζητεί την εξόντωση των Αθηναίων, δεν
απαιτεί λύτρα, δεν
κρατεί αιχμαλώτους, δεν πειράζει τον στόλο της. Διαλύει
όμως την Β΄Αθηναϊκή Συμμαχία και αφήνει στην δικαιοδοσία
των Αθηνών τα νησιά Ίμβρο, Λήμνο, Σκύρο, Σάμο για να μπορούν να έχουν τον έλεγχο των Στενών. Δεν βάζει μακεδονική
φρουρά στην Αθήνα. Αλλά και ο Δημοσθένης, σε αυτή τη
φάση, δεν διώκεται από τον Φίλιππο ούτε και ενοχλείται.
Τον χειμώνα του (338 -337 π.Χ.) στο ισθμό της Κορίνθου σε
σύσκεψη, ο Φίλιππος ζητεί από τους Έλληνες όλους να συζητήσουν για να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες.
Οι Σπαρτιάτες αρνούνται να παρευρεθούν και ο διχασμός συνεχίζεται.
Εδώ κλείνω και τα συμπεράσματα δικά σας
Βοηθήματα
1) “Ιστορία Ελλ. Εθνους”, Εκδ. Εκδοτική Αθηνών
2) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα
3) N .G Hammond: “Φίλιππος ο Μακεδών’’ Εκδ .Μάλιαρης- Παιδεία
4) N. G Hammond “Ιστορία της Μακεδονίας’’ Εκδ . Μάλιαρης –
Παιδεία
5) N. G. Hammond: “Μέγας Αλέξανδρος” Έκδ Μάλιαρης Παιδεία
6) “Λεξικό του αρχαίου Κόσμου” Εκδ. Δομή.

«Κατασκευή γηπέδου στο
Δημοτικό Στάδιο Κερατέας
Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η προγραμματική Σύμβαση για το έργο με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 9Χ9 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας Δήμου
Λαυρεωτικής» μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου
Στην 3η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31-012019, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος
Φιλίππου εισηγήθηκε την έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή
του έργου με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου 9Χ9 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής».
Το προαναφερόμενο έργο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής και έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση.
Το έργο αφορά την κατασκευή νέου προπονητικού γηπέδου ποδοσφαίρου 9Χ9 με τεχνητό χλοοτάπητα στο χώρο
του Δημοτικού Σταδίου Κερατέας, διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 50m X 70m και περιφραγμένης συνολικά επιφάνειας 54m X 74m. Ειδικότερα αφορά:
- κατασκευή γηπέδου με επιφάνεια συνθετικού χλοοτάπητα
- κατασκευή φωτισμού γηπέδου
- κατασκευή συστήματος διαβροχής γηπέδου

Επτά νέα Τμήματα, στο
«Πρόγραμμα Αθλητισμός
και Πολιτισμός για Όλους»,
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το «Βραυρώνιος», ενημερώνουν για την έναρξη επτά νέων Τμημάτων στο πλαίσιο
της έβδομηςχρονιάς επιτυχημένης λειτουργίας του
«Προγράμματος Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους».
Τα νέα Τμήματα, ξεκινούν και είναι:
Στο Μαρκόπουλο:
Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή
Άσκηση για Τρίτη Ηλικία
Στο Πόρτο Ράφτη:
Άσκηση για Τρίτη Ηλικία
Γενική Γυμναστική Παιδιών
Ενόργανη - Πιλάτες (πρωινό τμήμα)
Γενική Γυμναστική Γυναικών (πρωινό τμήμα)
Μπορείτε να εγγραφείτε, στα παρακάτω δημοφιλή τμήματα, στα οποία υπάρχουν ορισμένες, κενές θέσεις:
Στο Μαρκόπουλο:
Γενική Γυμναστική Γυναικών (πρωινό τμήμα),
Αεροβική (πρωινό τμήμα),
Πιλάτες (πρωινό τμήμα),
Κοπτική Ραπτική Αρχαρίων,
Χορωδία Παιδιών-Εφήβων,
Στο Πόρτο Ράφτη:
Πιλάτες (απογευματινό τμήμα),
Power Body, Μικτή Τεχνική,
Φωτογραφία Παιδιών, Φωτογραφία Ενηλίκων,
Χορωδία Παιδιών-Εφήβων.
Για πληροφορίες και εγγραφές, απευθύνεστε στο Κλειστό Στάδιο Μαρκοπούλου (31ο χλμ. λεωφ. Αθηνών –
Λαυρίου, τηλ: 22990-22815) από Δευτέρα έως και Πέμπτη, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.

ΕΒΔΟΜΗ

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 17

To δομικό πολιτικό πρόβλημα
της κοινωνίας μας
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του συντάγματος
εντός του έτους 2019 θα διεξαχθούν οι κοινοβουλευτικές εκλογές. Προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν με
τη λήξη της τετραετίας, δηλαδή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Για την ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία,
σπανίως ισχύουν οι συνταγματικές ρυθμίσεις σχετικά
με τη διεξαγωγή των εκλογών. Δεν κρίνω απαραίτητο
να αναφέρω όλες ή έστω μερικές περιπτώσεις διακοπής της τετραετίας η οποία έχει κατοχυρωθεί συνταγματικά! Αλλά θα τονίσω με έμφαση γιατί
συμβαίνει κάτι τέτοιο: είναι ιστορικό κατάλοιπο της
μεταπολεμικής περιόδου (δηλαδή της ιστορικής
φάσης μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου – μετά
το έτος 1949) κατά την οποία ο σχηματισμός των κυβερνήσεων δεν προέκυπτε από το θεσμικό «κοινωνικό συμβόλαιο», δηλαδή από την πολιτική συμφωνία
ανάμεσα στους εκλέκτορες και τους αντιπροσώπους,
αλλά μέσω εξω-θεσμικών μηχανισμών.

Πριν προχωρήσω όμως στην ανάλυσή μου
οφείλω να διευκρινίσω ότι δεν είμαι πολιτικός επιστήμων, ούτε και ιστορικός των κοινοβουλευτικών πραγμάτων του τόπου μας. Από τη σκοπιά της πολιτικής
φιλοσοφίας επιχειρώ να ερμηνεύσω πράγματα, τα
οποία σε μία ορθολογική πολιτική κοινωνία είναι αδιανόητα. Και ξεκινάμε πάντοτε από τα πραγματικά δεδομένα: από το Σεπτέμβριο του έτους 2015, την
κυβέρνηση της χώρας ανέλαβε και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ
(μετά την πρώτη κυβερνητική περίοδο του Ιανουαρίου
– Σεπτεμβρίου) για να διεκπεραιώσει το πολιτικό
έργο της εφαρμογής των τεχνοκρατικών μνημονίων
σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση να εφαρμόσει
το πρόγραμμα της ιδεολογίας της Αριστεράς. Το δεύτερο πραγματικό δεδομένο έχει να κάνει με τη στάση
της αξιωματικής αντιπολίτευσης (δηλαδή της Ν.Δ.),
η οποία με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση

άρχισε να αμφισβητεί την κυβερνητική εξουσία και
διαρκώς να θέτει ζητήματα νομιμοποίησης (βλ. π.χ.
συγκεντρώσεις με το σύνθημα: «παραιτηθείτε» κ.α.).
Εάν λοιπόν πάνω στο τραπέζι της συζήτησής
μας έχουμε αυτά τα δύο πραγματικά δεδομένα, δηλαδή την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση μέσω
του θεσμικού «κοινωνικού συμβολαίου», δηλαδή
μέσω των εκλογών, από τη μία και από την άλλη το
λόγο περί προβληματικής νομιμοποίησης στην
άσκηση της εξουσία, όπως ισχυρίζεται η αξιωματική
αντιπολίτευση, τότε το πρόβλημα για την ελληνική
πολιτική κοινωνία είναι δομικό και τελικά συγκροτησιακό και αναφέρεται στον ίδιο τον πολιτικό πυρήνα
της. Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει, ότι εάν κατά την

Η άσκηση της πολιτικής εξουσίας
αποτελεί ξένο σώμα σε σχέση
προς τα πράγματα του καθημερινού ανθρώπου.
ιστορική φάση της μεταπολίτευσης (1974 – 2010)
είχαν επικρατήσει έστω στοιχειώδεις πραγματολογικές συνθήκες λειτουργίας της πολιτικής κοινωνίας
στην κοινωνία μας, στη σημερινή συγκυρία τα ίδια
πράγματα που έχουν ορθολογικό χαρακτήρα τίθενται
υπό αμφισβήτηση. Και είναι τραγικό, να διατρέχουμε
μία ολόκληρη κοινοβουλευτική τετραετία (2015 –
2019) και η αξιωματική αντιπολίτευση με τον πολιτικό
λόγο της να ανατρέχει σε προ-πολιτικές καταστάσεις.
Ποιό είναι λοιπόν το δομικό πρόβλημα της
πολιτικής κοινωνίας μας; Θα επιχειρήσω να το περιγράψω αναλυτικά: οι πολιτικές δυνάμεις, οι εκάστοτε
κομματικοί σχηματισμοί στις επιμέρους δομές τους
και στις διαδικασίες λειτουργίας τους δεν βρίσκονται

Ενίσχυση σχολικών βιβλιοθηκών στο Δήμο Σαρωνικού
Βιβλία και ηλεκτρονικός εξοπλισμός συνολικής αξίας 9.000
ευρώ παραδόθηκαν σε τρία σχολεία του Δήμου Σαρωνικού
την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της Δράσης Εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων Ενταγμένων στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Στη δράση, η οποία χρηματοδοτείται από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμμετέχουν το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου, το 3ο Δημοτικό Σχολείο
Καλυβίων Θορικού, καθώς και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων, μετά από αίτημα των Διευθύνσεων των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Το ποσό που διατίθεται μέσω του
προγράμματος ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά σχολική βιβλιοθήκη, για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και βιβλίων,
ενώ η δράση υλοποιείται μέσω των οικείων σχολικών επιτροπών.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος, στα συγκεκριμένα σχολεία διανεμήθηκαν συνολικά 492 βιβλία, τρεις

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τρεις προτζέκτορες.
Η παράδοση του υλικού έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, παρουσία του Δημάρχου, Γιώργου Σωφρόνη, του Προέδρου της Ενιαίας Α΄θμιας
Σχολικής Επιτροπής Ηλία Μπουκοβάλα και άλλων εκπροσώπων της σχολικής κοινότητας.

Γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*
σε αντιστοιχία με όσα συμβαίνουν στην κοινωνία και
σ’ αυτό που εμείς οι φιλόσοφοι ονομάζουμε: «κοινωνικό βιόκοσμο». Η άσκηση της πολιτικής εξουσίας
αποτελεί ξένο σώμα σε σχέση προς τα πράγματα του
καθημερινού ανθρώπου. Πολιτική εξουσία και κοινωνικός βιόκοσμος στην ελληνική πολιτική κοινωνία δεν
μπορούν να διαμεσολαβηθούν. Ή ορθότερα, ενώ βρέθηκε ένας τρόπος διαμεσολάβησης, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση επινόησε ακόμη και εντός των
τεχνοκρατικών μνημονίων, η ίδια η ελληνική κοινωνία
δεν το έχει αντιληφθεί. Για να το πω απλά: οι επιδοματικές πράξεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καμία σχέση
με τις πελατειακές σχέσεις της Δεξιάς. Η Δεξιά μέσω
της «μεταμόρφωσης» των πολιτών σε πελάτες, επεδίωκε από τη μεταπολεμική περίοδο την διαιώνισή
της στην κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω των επιδοματικών πολιτικών του στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή
της αριστοτελικής ιδέας της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το δομικό λοιπόν πρόβλημα της πολιτικής
κοινωνίας στον τόπο μας, ορίζεται ως αναντιστοιχία
ανάμεσα στην αντιπροσώπευση και τους αντιπροσωπεύομενους, ανάμεσα στους πολιτικούς και τους πολίτες. Αυτή η «διαφορά» (κατά τον Derrida) ανάμεσα
σε δύο ομάδες του πληθυσμού δεν είναι «ουδέτερη».
Αντιθέτως η «διαφορά» ή η αναντιστοιχία ανάμεσα
στο πολιτικό επίπεδο και τους εκλέκτορες, τελικά την
ίδια την κοινωνία, μπορεί να καλυφθεί μόνον και εάν
διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ιδεών, το οποίο θα γεφυρώνει τις δύο όχθες. Διευκρινίζω, ότι σε άλλες πολιτικές
κοινωνίες όπως π.χ. στη γερμανική, δεν υφίσταται
αυτή η δομική «διαφορά» ως συγκροτησιακό στοιχείο
της λειτουργίας τους.
Κλείνοντας αυτές τις σύντομες παρατηρήσεις μου τονίζω δύο σημεία: πρώτον, ότι επί διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρήθηκε να αμβλυνθεί
αυτή η «διαφορά». Ελπίζουμε όλοι, ότι τη δεύτερη
κοινοβουλευτική τετραετία θα εφαρμοσθούν πολιτικές και πρακτικές της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεύτερον, η Δεξιά, εξ ορισμού, δεν μπορεί να αντιληφθεί
το δομικό πολιτικό πρόβλημα της κοινωνίας μας,
επειδή η ίδια ως μηχανισμός εξουσίας από τη μεταπολεμική περίοδο δεν ανέχεται νέα κομματικά σχήματα (όπως π.χ. είναι ο ΣΥΡΙΖΑ) και επιπλέον δεν
μπορεί να ενταχθεί στη διαβουλευτική δημοκρατία
της σύγχρονης εποχής.

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
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Απόφαση- σταθμός από το ΣτΕ για το Τέλος Επιτηδεύματος
Κόλαφος είναι η απόφαση (89/2019) του ΣτΕ για την ερμηνεία που έκαναν οι υπηρεσίες
του υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά στο πώς χορηγείται η απαλλαγή από το Τέλος
Επιτηδεύματος για τους νέους επαγγελματίες, καθώς ορίζει ότι για την επιβολή του δεν
αρκεί να έχει παρέλθει η 5ετία από την έναρξη εργασιών, αλλά θα πρέπει η δραστηριότητα να είναι ίδια με αυτή της έναρξης επαγγέλματος.
Ειδικά στον καιρό της κρίσης, χιλιάδες νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, αποφάσισαν να δοκιμάσουν την τύχη τους σε μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά εν συνεχεία υποχρεώθηκαν να κάνουν διακοπή εργασιών. Πολλοί από αυτούς ξαναδοκίμασαν την τύχη τους,
αλλά σε άλλη δραστηριότητα. Παρά ταύτα, οι υπηρεσίες έκριναν ότι η προβλεπόμενη 5ετία
της απαλλαγής από το Τέλος Επιτηδεύματος «τρέχει» από την πρώτη επαγγελματική
αναζήτηση κι έριξαν το χαράτσι των 650 ευρώ.
Τι αποφάσισε το ΣτΕ κατακεραυνώνοντας τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών; Ότι
«προϋπόθεση για την επιβολή Τέλους Επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι
η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί
πενταετία από της οικείας ενάρξεως εργασιών. Ελεύθεροι, αντιθέτως, επαγγελματίες, οι
οποίοι είχαν μεν προβεί, κατά το παρελθόν, σε έναρξη εργασιών, πλην, όμως, σε επάγγελμα
διαφορετικό του ενεστώτος επαγγέλματός τους, εν συνεχεία, όμως, διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέΑΔΑ: 66Ξ0ΩΞΚ-32Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικοί Αριθμοί
Έσοδα και Εισπράξεις
Προϋπολογισμός σε ευρώ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
0
Τακτικά Έσοδα
(πλην 13)
Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεων για επενδύσεις)
625.192,40
2
Έσοδα παρελθόντων ετών
2.797.673,20
31
Εισπράξεις από δάνεια
0,00
32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
7.281.611,19
4
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, ασφαλ. Φορέων και τρίτων
3.498.675,00
5
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους
12.500.000,00
13
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
9.862.889,70
Σύνολο πόρων
51.164.811,47
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικοί Αριθμοί
Έξοδα και Πληρωμές
Προϋπολογισμός σε ευρώ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
7.622.683,15
61,62
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
8.589.842,08
63,64,68
Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα,Λοιπά έξοδα
1.055.095,35
651
Τοκοχρεωλύσια δανείων
27.600,00
66
Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών
2.146.140,32
67
Μεταβιβάσεις σε τρίτους
4.417.061,57
81
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
698.016,58
83
Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
0,00
82,85
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
9.000.888,48
71
73
74
75
652
9111

Επενδύσεις
Αγορές
Έργα
Μελέτες
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων
Αποθεματικό

3.169.699,76
12.083.820,07
1.868.006,09
0,00
0,00
485.958,02
Σύνολο εξόδων και πληρωμών
51.164.811,47
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ
Πληροφορίες : Δ/νση Περιβ. & Ποιότητας Ζωής
Τηλέφωνα : 22993-20300, 20345
Φαξ
: 22990/48289-48653
Καλύβια: 3-1-2019
Αρίθμ. Πρωτ.: 29
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
- Το Ν.Δ. / 17-7-23, άρθρο 3, παρ. 1
ως ισχύει σήμερα.
- Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162 Α/03-10-1994).
- Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ
877Β/25-11-1994), απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- To Π.Δ. της 27.2.98 ΦΕΚ 125/
Δ΄/27.2.98 (διορθώθηκε με το ΦΕΚ
192/Δ΄/26.3.98) «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών
δόμησης στην εκτός σχεδίου και
εκτός ορίων οικισμών προ του

έτους 1923 περιοχή της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής).
- Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
(ΓΠΣ) Δήμου Καλυβίων Θορικού,
Υ.Α. 10008 - Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)
Δήμου Καλυβίων Θορικού - Ν. Αττικής (ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/12.3.2014).
- Την από 12/03/2010, σύμβαση
ανάθεσης εκπόνησης την μελέτης
με τίτλο «Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής Β’
κατοικίας περιοχής Παραλίας Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων Θορικού».
- Tην υπ'αρίθμ. 261/2018 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού για την 1η ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης και την 3η
ανάρτηση των κτηματογραφικών
διαγραμμάτων.
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς ακινήτων εντός της περιοχής Παραλίας
Λαγονησίου (Σφενδόνη) της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων του
Δήμου Σαρωνικού, να προσέλθουν
στο Δημαρχείο του Δήμου Σαρωνικού (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου,
Καλύβια) εντός προθεσμίας 15 ημε-

ρών από την τελευταία δημοσίευση
της παρούσας, προκειμένου:
• να ενημερωθούν σχετικά με το
Στάδιο Β (Πρόταση), της Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Λαγονησίου, όπως αυτή προσδιορίζεται
στα σχετικά διαγράμματα του Β1
Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης, κλίμακας 1:1.000, 1:2000 και το
τεύχος τεχνικής έκθεσης που τα
συνοδεύει.
• Να υποβάλουν τις τυχόν παρατηρήσεις και ενστάσεις τους επί της
Πολεοδομικής Μελέτης
• να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
όπως
τίτλους,
πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων,
τοπογραφικό
διάγραμμα κλπ.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσιευθεί
σε
δύο
τοπικές
εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες
των Αθηνών επί δύο συνεχείς δημοσιεύσεις.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

λους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός τους».
Το ΣτΕ δικαίωσε δικηγόρο ο οποίος προέβη το 2015 σε έναρξη εργασιών με αντικείμενο
τη δικηγορία – παροχή νομικών συμβουλών, ενώ παλαιότερα (το 2007) είχε προβεί επίσης
σε έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας, με αντικείμενο την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών για έξι περίπου μήνες.
ΑΔΑ: 6Ρ44ΩΞΚ-ΦΙ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12, Τ.Κ. : 15344
ΤΗΛ. : 210-6604666
F.A.X. : 210-6612965
Γέρακας, 29-01-2019
Αριθμ. Πρωτ. : 3928
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης έχοντας
υπόψη:
1. Την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α΄),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του
Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 Τεύχος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. τον ΟΕΥ του Δήμου Παλλήνης
(ΦΕΚ Τ.Β΄ 105-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Την υπ’αριθ.55/74802/29-12-2010
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
«Οδηγίες
σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των
Δήμων της Χώρας».
5. Την υπ’αριθ.37/οικ.21097/28-052012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
«Εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012
Τεύχος Α΄), σε θέματα προσωπικού
των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαρ. ΣΤ1.1.2 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ
222/12-11-2012 Τεύχος Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
7. Την με αρ. πρωτ. 3842/29-01-2019
βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας
περί ύπαρξης πίστωσης.
καλεί τους / τις ενδιαφερόμενους
/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση
με σύντομο βιογραφικό σημείωμα
και αποδεικτικά των προσόντων
τους, σχετικά με την πλήρωση μιας
θέσης Ειδικού Συμβούλου ΠΕ ή ΤΕ
και συγκεκριμένα:
Μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου σε
θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και
ειδικότερα σε θέματα πολεοδομικών/ κτηματολογικών – τοπογραφικών εφαρμογών και δημοσίων
έργων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να
έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό
ποινικού
μητρώου,
πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης
απαλλαγής από αυτές (άντρες υποψήφιοι), πιστοποιητικό υγείας και
φυσικής καταλληλότητας, πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Κατά την υποβολή των αιτήσεων θα
προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση
του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8
του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά
προσόντα διορισμού των άρθρων
11 έως 17 του Ν.3584/2007 και τα
δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο

κατά τον διορισμό.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής στους τομείς των
Πολιτικών Μηχανικών Π.Ε. ή Τ.Ε.,
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Π.Ε. ή Τ.Ε., Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ.Ε. και
συναφών ειδικοτήτων, της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών.
Γ) Να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται
με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε
συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή
αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα
αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης,
η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των
προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Δ) Βεβαίωση πιστοποίησης χρήσης
και δεξιοτήτων Η/Υ σε microsoft office (wordword, excel, access, powerpoint, internet) & βεβαίωση
πιστοποίησης σε autocad 2d certified computer user.
Ε) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
ή και οποιασδήποτε άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
ίδιο επίπεδο με την Αγγλική.
ΣΤ) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν
Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε
διαδικασία συνέντευξης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφίου
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Επικυρωμένους τίτλων σπουδών /
πτυχίων της αλλοδαπής
5. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών /
πτυχίων της ημεδαπής
6. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/
2007
8. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν
επαγγελματική εμπειρία σε θέματα
πολεοδομικών/κτηματολογικών – τοπογραφικών εφαρμογών και δημοσίων έργων ΟΤΑ.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή
από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση
του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα,
μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημόσιου τομέα, από την οποία να
προκύπτουν το είδος και η χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας καθώς και βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:

Πράξη
αναγνώρισης
από
το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα,
για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης
από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης
δεν
προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον
τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη
μετάφρασή της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση
προσκόμισης πράξης αναγνώρισης
για την ισοτιμία και την αντιστοιχία
του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων
ή
επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι
οποίες χορηγήθηκαν από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), το Συμβούλιο
Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.), το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας
Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.). Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους σπουδών
που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι
υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου
τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη
μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή
των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που
ορίζονται ανωτέρω.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με
βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο προσόν και δικαιολογητικό
πλέον των παραπάνω θα κατατίθενται
στο πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης – Ιθάκης 12 – Γέρακας – ΤΚ
15344 (πληροφορίες: Αικατερίνη
Κόλλια, Τηλ.210 6604666) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που
αρχίζει από την επομένη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της
υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος,
εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης της
στις εφημερίδες, ήτοι έως Παρασκευή 08/02/2019 και ώρα 14.00.
Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο,
ο οποίος θα αποφασίσει κατά την
κρίση του για την καταλληλότητα
του/της
προσλαμβανόμενου/ης
(άρθρο 163 παρ.4 του Ν.3584/2007).
Ο προσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία
της δημοτικής περιόδου, εντός της
οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα
του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163
του Ν.3584/2007.
Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί μια (1) φορά σε μια (1) εφημερίδα
του Νομού Αττικής, να αναρτηθεί στο
Πρόγραμμα «Διαύγεια», στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος (Ιθάκης 12) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης
(www.pallini.gr).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
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στα πεταχτά
Μηχανάκια «pos»
στην Καλλιτεχνική δημιουργία!!
Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος καταγγέλει
την υποχρέωση που τους επιβάλλουν με Κοινή Υπουργική
Απόφαση να εγκαταστήσουν μηχανάκια «pos» για τις δραστηριότητές τους.
Το ΔΣ καλεί σε νέους αγώνες για την ακύρωση της απόφασης αυτής και την χαρακτηρίζει «Εξωπραγματική». Οι ΚΑΔ
90.02 -Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του
θεάματος ΚΑΙ 90.03 - Καλλιτεχνική δημιουργία, εντάσσονται και αυτοί στην υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού λογαριασμού στις τράπεζες, καθώς και υποχρεούνται στη
χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών (pos).
Κερδισμένες από αυτή την απόφαση που αφορά στο σύνολο σχεδόν των επαγγελματιών οι τράπεζες.
Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί πολλά προβλήματα στο χώρο
της καλλιτεχνικής δραστηριότητας των εικαστικών καλλιτεχνών και διαμορφώνει ένα επαγγελματικό και οικονομικό
τοπίο, που δυσχεραίνει περισσότερο την ανεξαρτησία της
Τέχνης στη χώρα μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΓΩΝΑ (ΕΛΕΑΝΑ)
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΝΕΟΥ Δ.Σ.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 | 12:00 μ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σύμφωνα με
το καταστατικό του, προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί
στα γραφεία του Συλλόγου, Σταδίου 51, Ομόνοια στον 1ο
όροφο, στις 02/02/2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 για
την ψηφοφορία του νέου ΔΣ !!!
Οι υποψήφιοι κεντρικά με αλφαβητική σειρά, είναι:
1) Βασιλείου Ανθούλα (Αθήνα)
2) Κατσαρού Γεωργία (Αθήνα)
3) Μάλλιου Νάντια (Θεσσαλονίκη)
4) Οικονομούλα Ευαγγελία (Τρίκαλα)
5) Παππά Αθανασία (Αθήνα)
6) Σαλαμαλίκη Ανδρομάχη (Πάτρα)
7) Τσεκούρα Αικατερίνη (Αθήνα)

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Απολογισμός δράσης απερχόμενου Δ.Συμβουλίου
- Οικονομικός απολογισμός
- Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ.
- Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.
- Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ.
και εξελεγκτικής επιτροπής, αρχαιρεσίες.
Αμέσως μετά την Γ.Σ. θα ακολουθήσουν εκλογές για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

Τέλος η ΕΡΤ από την Digea
Από το δικό της δίκτυο θα εκπέμπει πλέον το σήμα της η
ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία
εγκατάστασης και λειτουργίας των ψηφιακών πομπών της.
Έτσι από την 1η Φεβρουαρίου 2019 η συχνότητα λήψης του
πρώτου ψηφιακού μπουκέτου της δημόσιας τηλεόρασης θα
εξυπηρετείται πλέον μόνο από τους πομπούς της ΕΡΤ και
όχι από αυτούς της DIGEA.
Ως εκ τούτου, οι τηλεθεατές των περισσότερων περιοχών
στη χώρα θα πρέπει να προχωρήσουν σε επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών τους, με χειροκίνητο ή αυτόματο τρόπο αναζήτησης, προκειμένου να αποθηκεύσουν
τα κανάλια της ΕΡΤ στις νέες συχνότητες εκπομπής.

Παρατείνεται η προθεσμία
δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να
δηλώσουν στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ τον επαγγελματικό τους λογαριασμό.
Σύμφωνα με τη νέα Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793/2018 (Β’ 5619) oι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2019.
Η μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλει στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο
προβλέπεται και για τη μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης,
προς συμμόρφωση, από τους υπόχρεους, στις περιπτώσεις
απενεργοποίησης επαγγελματικού λογαριασμού, καθώς
νοείται ως μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού.
Για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, ενώ πρόστιμο 1.500 ευρώ
προβλέπεται και για τους επαγγελματίες εκείνους οι
οποίοι, ενώ έχουν σχετική υποχρέωση, δεν έχουν εγκαταστήσει POS.

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 όπι-

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμπορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο
ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική.
Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε
την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

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.

καινισμένος 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

Στέλεχος του ΙΚΑ ο «εγκέφαλος»
του κυκλώματος με τα πλαστά
ιατρικά πιστοποιητικά
Mέχρι και ποσοστά αναπηρίας 95%, εφ όρου ζωής
έβγαζε το πολυδιάστατο κύκλωμα με τη συμμετοχή
δεκάδων κρατικών στελεχών (μερικοί από αυτούς σε
διευθυντικές θέσεις) και ιδιωτών που προχωρούσαν
σε παράνομες αποφυλακίσεις, χορηγήσεις επιδομάτων αλλά και νομιμοποίησης αλλοδαπών.
Το κύκλωμα εντοπίσθηκε μετά από έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς που βασίσθηκε σε έρευνα της ΕΥΠ
το 2017 με χιλιάδες καταγραφές τηλεφωνικών συνομιλιών, αλλά και παρακολουθήσεις και βιντεοσκοπήσεις των υπόπτων.
Εναυσμα της έρευνας της Εισαγγελίας Διαφθοράς
ήταν η αποφυλάκιση, το περασμένο καλοκαίρι, του
επιχειρηματία Αριστείδη Φλώρου που κατηγορείτο
για το σκάνδαλο Energa κι υπήρξε συσχέτιση με προηγούμενο υλικό της ΕΥΠ που αποκαλύπτει «Το
Βήμα».
Όπως σημειώνεται στο έγγραφο των μυστικών υπηρεσιών, ως αρχηγός του κυκλώματος εμφανίζεται
ένας 60χρονος, στέλεχος του ΙΚΑ σε κεντρική πε-

ριοχή της Αθήνας που συμμετέχει σε Επιτροπές
ΚΕΠΑ κι έχει επαφές με υποκαταστήματα του ΙΚΑ
στη οδό Σωκράτους, στην οδό Πειραιώς, στη οδό Κύπρου, στην οδό Βασ. Αλεξάνδρου, με τον Δήμο Ζωγράφου, αλλά και με το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη καθώς και με το ΚΕΠ Ζωγράφου. αλλά και την
Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Ο 60χρονος φέρεται να μεσολαβεί για να δίνονται
ποσοστά αναπηρίας σχεδόν 100% σε διάφορα άτομα
που είναι υγιέστατοι κι ακολούθως προσδιορίζονται
ραντεβού που έκανε για να λαμβάνει τις αμοιβές του.
Ακόμη επικοινωνεί με συντρόφους κακοποιών για να
διευκολύνονται κρατούμενοι να αποφυλακίζονται με
υψηλά ποσοστά αναπηρίας αλλά και με δικηγόρο που
ασχολείται κυρίως με θέματα νομιμοποίησης αλλοδαπών.
Ακόμη ως μέλος του κυκλώματος εμφανίζεται μια
32χρονη υπάλληλος ιδιωτικού θεραπευτηρίου στην
Αγία Παρασκευή, η οποία είχε συναντήσεις με τον
60χρονο.

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Αρθρίτιδες: Οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα ή ποδάγρα
Η αρθρίτιδα αναφέρεται συχνά ως μια μόνο ασθένεια. Στην
πραγματικότητα όμως, είναι ένας όρος που αναφέρεται σε περισσότερες από 100 ιατρικές παθήσεις που επηρεάζουν το
μυοσκελετικό σύστημα, ειδικά τις αρθρώσεις όπου συναντώνται δύο ή περισσότερα οστά.
Σε μερικές μορφές αρθρίτιδας επηρεάζονται επίσης και οι ιστοί
στο εξωτερικό της άρθρωσης.
Ποιοι παθαίνουν Αρθρίτιδα; Παρόλο που η αρθρίτιδα είναι πιο
κοινή σε ενήλικους άνω των 65, άνθρωποι όλων των ηλικιών
(και τα παιδιά) μπορούν να προσβληθούν. Κοντά στα δύο τρίτα
των ανθρώπων με αρθρίτιδα είναι κάτω των 65. Η αρθρίτιδα
είναι πιο συχνή στις γυναίκες σε όλα τις ηλικιακές ομάδες και
προσβάλλει όλες τις εθνικές και φυλετικές ομάδες.
Τρεις από τις πιο συνήθεις μορφές αρθρίτιδας είναι:

Εκφυλιστικές αρθρίτιδες
Στις εκφυλιστικές αρθρίτιδες ανήκει η οστεοαρθρίτιδα η
οποία είναι η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας.

Η Οστεοαρθρίτιδα
προκαλείται όταν μια άρθρωση μεταξύ δύο οστών υφίσταται
φθορά. Σε μια υγιή άρθρωση, τα άκρα των οστών καλύπτονται
από ένα λείο στρώμα χόνδρου. Ο χόνδρος σταματά το τρίψιμο
των οστών μεταξύ τους και βοηθά στην ομαλή κίνηση της άρθρωσης. Ο χόνδρος προστατεύει επίσης τα οστά. Στην οστεοαρθρίτιδα, ο χόνδρος παθαίνει βλάβη πράγμα που μπορεί να
είναι το αποτέλεσμα τραυματισμού ή κατάγματος, ή του να
είναι κάποιος υπέρβαρος ή/και κληρονομικών παραγόντων.
Αιτίες οστεοαρθρίτιδας
― Υπερβολική κινητικότητα / μη σταθερότητα της άρθρωσης
― Κληρονομική προδιάθεση, ― Φλεγμονή, λοίμωξη
― Ανισορροπία βιοχημική (συγκέντρωση άχρηστων ουσιών στο συκώτι)
― Αλλαγές που συμβαίνουν με την πάροδο ηλικίας στον μηχανισμό επιδιόρθωσης του κολλαγόνου
― Ορμονικοί παράγοντες, ― Τραύμα ή μηχανική βλάβη
― Κακή διατροφή (Διαταραχή ισορροπίας οξέων - αλκαλίων)

Oι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες
Οι φλεγμονώδεις αυτοάνοσες αρθρίτιδες έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την έναρξη της βλάβης από τον αρθρικό υμένα. Μερικά από τα νοσήματα που έχουν σαν κλινικό
εύρημα φλεγμονώδη αρθρίτιδα είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η ψωριασική αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και άλλες. Τα
νοσήματα αυτά έχουν μικρότερη συχνότητα στο γενικό πληθυσμό σε σχέση με την εκφυλιστική αρθρίτιδα και προσβάλλουν πολλαπλά όργανα με ζωτική λειτουργία, γεγονός που
κάνει την αντιμετώπισή τους πιο δύσκολη. Λόγω της πολυπλοκότητας και της χρονιότητας αυτών των νοσημάτων, οδηγούν
συχνά σε οστικές παραμορφώσεις και μερική αναπηρία. Αυτό
καθιστά επιτακτική την άμεση αντιμετώπισή τους μετά την αρχική διάγνωση.
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια ασθένεια που προκαλεί
φλεγμονή των αρθρώσεων, συνήθως στα χέρια, πόδια και γόνατα. Μπορεί επίσης να επηρεάζει άλλα όργανα στο σώμα.

Είναι αυτοάνοσο νόσημα, δηλαδή μια ασθένεια στην οποία το
ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου προσβάλλει τους ιστούς
που περιβάλλουν την άρθρωση. Αυτό προκαλεί φλεγμονή και
οδηγεί σε πρήξιμο, πόνο και δυσκαμψία των επηρεαζόμενων αρθρώσεων. Η επίμονη φλεγμονή βλάπτει το χόνδρο και το οστό
και μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση της άρθρωσης.
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα προσβάλλει όλες τις αρθρώσεις του
σώματος όπου παρατηρούνται τα συμπτώματα:
· πόνος στις αρθρώσεις και δυσκαμψία
· πρήξιμο, ερυθρότητα και υπερβολική θερμοκρασία
· κούραση, αδυναμία, δυσκολία στον ύπνο
· τα συμπτώματα είναι χειρότερα το πρωί και ελαττώνονται με
τις δραστηριότητες της ημέρας
· Η Ρ.Α. μπορεί να προσβάλλει και άλλα όργανα όπως φλεγμονή των αγγείων, έλκη, συμφόρηση λεμφαδένων, φλεγμονή
των μεμβρανών γύρω από την καρδιά και πνεύμονες, διόγκωση του σπλήνα κ.ά.
Oι πόνοι είναι συνεχείς, είτε κινούνται είτε όχι οι αρθρώσεις,
παρουσιάζουν έξαρση τις πρώτες πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα να ξυπνούν την ασθενή και συνοδεύονται από έντονη και
μακράς χρονικής διάρκειας πρωινή δυσκαμψία (30 έως 60
λεπτά). H κατάσταση αυτή εξελίσσεται με περιοδικές κρίσεις
χωρίς όμως να αφήνει στα μεσοδιαστήματα τον ασθενή χωρίς
πόνους. Mετά από κάποια χρόνια εάν δεν αντιμετωπισθεί θεραπευτικά, οι αρθρώσεις που έχουν προσβληθεί καταστρέφονται ολοκληρωτικά και παραμορφώνονται. Γι’ αυτό και ο κόσμος
την αποκαλεί παραμορφωτική αρθρίτιδα. O ασθενής θα πρέπει
να γνωρίζει ότι, αν και σπάνια, η νόσος μπορεί να προσβάλλει
και άλλα όργανα εκτός από τις αρθρώσεις, γι’ αυτό και οτιδήποτε περίεργο σύμπτωμα εμφανίζει, θα πρέπει να ενημερώνει
τον ειδικό γιατρό.
H έγκαιρη διάγνωση, μετά από κλινική εξέταση και τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις, θα αποκαλύψει εύκολα τη
νόσο και η κατάλληλη θεραπεία μπορεί να αναστείλει την εξέλιξή της και η ασθενής να αποφύγει τις παραμορφώσεις. H θεραπεία είναι μικτή, αφενός με αντιφλεγμονώδη φάρμακα που
μειώνουν τους πόνους και τα πρηξίματα των αρθρώσεων και αφετέρου με φάρμακα τα οποία δρουν στη ρίζα της νόσου και σταματούν την εξέλιξή της. H κορτιζόνη συμμετέχει πολλές φορές
στη θεραπεία της Pευματοειδούς αρθρίτιδας, χορηγούμενη είτε
ενδαρθρικά για τον έλεγχο κάποιας έντονης αρθρίτιδας, είτε από
το στόμα σε χρόνια βάση για την καταστολή της γενικευμένης
φλεγμονής. Oι δόσεις της κορτιζόνης στη Pευματοειδή αρθρίτιδα
είναι μικρές και δεν προκαλούν παρενέργειες.
Oι γυναίκες που λαμβάνουν χρόνια κορτιζόνη θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για οστεοπόρωση και να λαμβάνουν από την
πρώτη στιγμή της κορτιζονοθεραπείας προληπτικά αντιοστεοπορωτική αγωγή. Θα πρέπει να τονισθεί ότι, επειδή η νόσος είναι
χρόνια, θα πρέπει και η θεραπεία να είναι χρόνια. Eυτυχώς τα τελευταία χρόνια καινούργια φάρμακα ήρθαν να προστεθούν στα
ήδη υπάρχοντα, τα οποία είναι πιο αποτελεσματικά και με λιγότερες παρενέργειες.

Οι Μεταβολικές αρθρίτιδες. Συχνότερη είναι η ουρική αρθρίτιδα. Η ποδάγρα ή Ουρική Αρθρίτιδα προκαλείται όταν σχηματίζονται μικροσκοπικά κρύσταλλα ουρικού οξέος στις
αρθρώσεις. Αυτό προκαλεί ερεθισμό και φλεγμονή των ιστών.

Επηρεάζει πρώτα συνήθως την άρθρωση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού, αλλά μπορεί να προχωρήσει στα γόνατα, τους
αστραγάλους και τα χέρια. Προσβολές μπορούν να εμφανιστούν πολύ γρήγορα και, αν δεν γίνει θεραπεία, ενδέχεται να
διαρκέσουν για μια εβδομάδα.
Χαρακτηρίζεται από
α) αύξηση της συγκέντρωσης του ουρικού οξέως στον ορό του
αίματος όπου κρύσταλλοι ουρικού μονονατρίου βρίσκονται
στα λευκοκύτταρα του υγρού της άρθρωσης.
γ) αυξημένη εναπόθεση ουρικού μονονατρίου μέσα και γύρω
από τις αρθρώσεις των άκρων πράγμα που πολλές φορές οδηγεί στην καταστροφή των αρθρώσεων,
δ) από νεφρική προσβολή στην οποία υπάρχει συμμετοχή του
σπειράματος του σωληναρίου, του διάμεσου ιστού και των αγγείων και ε) από ουρολιθίαση
Το ουρικό οξύ προέρχεται α) από τον καταβολισμό των πουρινών που συνθέτουν το γενετικό υλικό. Όταν τα κύτταρα παθαίνουν απόπτωση απελευθερώνουν το DNA και τα
χρωμοσώματά τους και οι πουρίνες αποικοδομούνται σε ουρικό οξύ και β) από την αποικοδόμηση των πουρινών που περιέχονται στις τροφές (ζωικά λευκώματα).
Η υπερουριχαιμία χωρίζεται στην α) πρωτογενή και β) δευτερογενή. Η πρωτογενής υπερουριχαιμία μπορεί να έχει δύο διαφορετικές αιτίες: i) ελαττωμένη απέκκριση του ουρικού οξέος
στα ούρα ή ii) αυξημένη βιοσύνθεση λόγω βλάβης της ρυθμίσεως. Η δευτερογενής υπερουριχαιμία οφείλεται σε διαταραχές του μεταβολισμού του ουρικού οξέος οι οποίες επέρχονται
δευτερογενώς λόγω άλλων μεταβολικών διαταραχών.
Ποια είναι τα συμπτώματα;
Η αρθρίτιδα μπορεί να επηρεάζει διαφορετικά άτομα με διαφορετικούς τρόπους αλλά τα πιο κοινά συμπτώματα είναι
πόνος, πρήξιμο και δυσκαμψία σε μια ή περισσότερες αρθρώσεις, και κόπωση. Τα περισσότερα άτομα αισθάνονται άλγη και
πόνους στους μυς και τις αρθρώσεις τους από καιρό σε καιρό
και ένας τέτοιος πόνος είναι συχνά βραχύβιος. Ωστόσο, ο
πόνος στις αρθρώσεις σας και η δυσκαμψία μέσα ή γύρω από
τις αρθρώσεις, που δεν έχουν προφανή αιτία, θα μπορούσαν
να οφείλονται σε αρθρίτιδα.

Πώς γίνεται η διάγνωση; Η έγκαιρη διάγνωση θα μειώσει
τον πόνο, θα ελαχιστοποιήσει την επιδείνωση της πάθησής
σας και θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την κινητικότητά
σας. Ο γιατρός σας θα ελέγξει το ιατρικό σας ιστορικό και
θα κάνει εξέταση. Ο ρευματοειδής παράγοντας είναι ένα
αντίσωμα που ανιχνεύεται στους περισσότερους ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Ποια είναι η θεραπευτική αγωγή; Δεν υπάρχει μία μόνο θεραπευτική αγωγή για την αρθρίτιδα, ωστόσο πολλές μορφές
αρθρίτιδας μπορούν να ελέγχονται αποτελεσματικά για να σας
προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο στόχος της θεραπείας είναι η πρόληψη ή ο έλεγχος της καταστροφής των
αρθρώσεων και η μείωση των συμπτωμάτων.

Αλέξανδρος Γιατζίδης, Μ.D., medlabnews.gr
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Με ατομικά ρεκόρ οι αθλητές
του Γ.Σ.Γλυφαδας

Volleyleague:
Μαρκόπουλο - Θέτις Βούλας 2-3

Πολύ καλή εμφάνιση με νέα ατομικά ρεκόρ οι αθλητές και οι αθλήτριες του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας - Στίβος, εμφανίστηκαν στην πρώτη Ημερίδα
κλειστού στίβου που διεξήχθη την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στο ΣΕΦ.

Μετά από μάχη που κράτησε 116 λεπτά η ομάδα Γυναικών της ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ, αν και έχασε τα δύο πρώτα
σετ από το Μαρκόπουλο, νίκησε με ολική ανατροπή
3-2 σετ (24-26, 24-26, 25-16, 25-20, 15-8) και με 24
πόντους έφθασε τον Άρη στην 4η θέση της βαθμολογίας της Volleyleague μετά από 13 αγώνες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 1500μ
-ΚΑΛΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-1ος-3.51.98
ΠΑΙΔΩΝ 3000μ
-ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-1ος-8.53.37
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ 1000μ
-ΜΑΤΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-3ος-2.42.22
-ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-4ος-2.49.75
ΥΨΟΣ -ΦΙΝΤΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-3ος-1.40
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
-ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-2ος-12.30
-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-5ος-11.44
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 800μ
-ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-1η-2.10.81
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1500μ
-ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-1η-5.08.49
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ -ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΝΝΑ6η-10.29
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’
6Ομ ΕΜΠΟΔΙΑ -ΔΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ-6η9.93
ΜΗΚΟΣ -ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΕΦΗ-9η-3.99
ΥΨΟΣ
-ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ-11η-1.40

Παρατηρητής: Τσιμπινός.
Τα σετ: 2-3 (26-24, 26-24, 16-25, 20-25, 08-15)

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης οι παίκτριες της
ΑΣΠΕ Θέτις αφιέρωσαν τη νίκη στον πρόεδρο του
συλλόγου Τάσο Τριανταφύλλου ο οποίος γιόρτασε
στο Μαρκόπουλο τα γενέθλιά του.
Διαιτητές: Μαρκάτης, Λιδωρικιώτη.

Mε πολλά χρυσά, αργυρά και χάλκινα ο Α.Σ. Λεύκαρος
To 18ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ju-jitsu 2019 όλων των κατηγοριών διεξήχθη στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.
Στις 12 και 13 Iανουαρίου πραγματοποιήθηκε το Α’ μέρος αγώνων για
τις ηλικιακές κατηγορίες -18, -15,
ενώ στις 19 και 20 Ιανουαρίου το Β’
μέρος αγώνων για τις ηλικιακές κατηγορίες – 12, -21 και +21 ετών και
για όλα τα συστήματα FIGHTING,
DUO, NE WAZA SYSTEM.
Φέτος διοργανώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ju Jitsu για
ΑΜΕΑ (PARA JU JITSU) και ο
Α.Σ. Λεύκαρος πρωτοστάτησε

τόσο στην διοργάνωση, όσο στην
συμμετοχή αθλητών και αθλητριών
ΑΜΕΑ.
Οι αθλητές που συμμετείχαν σε
αυτό το πρωτάθλημα και κατέκτησαν μετάλλιο και κύπελλο είναι οι:
Βασιλάκη Μαρία, Καρβελά Όλγα,
Μύρτου Σπυρίδων, Πέτρου Γεώργιος, Πέτρου Σήφης, Μπατσίνσκι
Μαριους- Αντζέη, Χαλιλόπουλος
Μαρίνος, Μανέβας Χρήστος, Κωνσταντίνοφ Τάσος
Ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ έλαβε μέρος
με 65 αθλητές και με την κατάκτηση 10 ΧΡΥΣΑ, 13 ΑΡΓΥΡΑ, 18

ΧΑΛΚΙΝΑ κατέλαβε στην συνολική κατάταξη την 3η θέση στο
Duo System πανελλαδικά.
Οι αθλητές του Λεύκαρου κατέλαβαν τις παρακάτω θέσεις στην
κατηγορία κιλών και ηλικίας τους:

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Α.Κυρίδης – Ν.Καλπακίδου
Δ.Μάππας – Α.Μυλωνάς
Λ.Γιαννακουδάκης – Σ.Ζαντιώτης
Θ.Γιαννακουδάκης – Τ.Πάσσα
Ν.Αδαμάκης – Β.Πίκη
Σ.Γιαννικάκης – Κ.Πάσσας
Κ.Γιαννικάκης – Κ.Καστάνης

FIGHTING SYSTEM
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO SHOW

Ε. Κρομμύδα, Δ.Παπασταύρου
Α.Τζανικιάν, Χ.Ζύγουρας

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Λ. Γιαννακουδάκης, Α.Κυρίδης, Α.Πασκούτσι, Κ.Καστάνης, Φ.Παπαιωάννου

Γ.Μαυρόγιαννης – Σ. Μαυρόγιαννης
Ε.Γκινοσάτης – Π.Καλπακίδης,
Μ.Μαθιουδάκης – Φ.Παπαιωάννου

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Σ. Γιαννικάκης, Σ. Μπόικος, Κ. Μυλωνάς, Μ. Καραχάλια, Α. Μυλωνάς, Α.
Μάλλη, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Μαθιουδάκης, Ν. Αδαμάκης, Μ. Δανίλης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO SYSTEM CLASSIC
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μ.Καραχάλια – Χ.Καραχάλια, Β.Πίκη –
Χ.Κρομμύδα, Ν.Αδαμάκης – Δ.Παπασταύρου

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Δ.Παπασταύρου – Χ.Καραχάλια
Φ.Μαυρόγιαννη – Χ. Μαυρόγιαννη
Χ.Μαυρόγιαννη – Κ.Πάσσας
Θ.Γιαννακουδάκης – Φ.Λάλουσης

Λ.Γιαννακουδάκης – Σ.Ζαντιώτης

ΝΕ WAZA
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Κ.Μυλωνάς, Α.Κυρίδης
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Ε.Ευαγγέλου
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Δ.Μάππας
Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία
όλων των αθλητών γιατί εκείνο που
προέχει είναι η προσπάθεια και το ευ
αγωνίζεσθαι.
Προπονητής του Λεύκαρου και ομοσπονδιακός προπονητής είναι ο Γιώργος Ζαντιώτης.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της
επίθεσης στον Τζήλο
Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της
επίθεσης στον διεθνή διαιτητή Θ. Τζήλο στις 19 Δεκέμβρη
έξω από το σπίτι του στη Λάρισα. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς και ένα ακόμα, άγνωστο άτομο, σε βάρος των
οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού
χαρακτήρα, για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

ΠΟΛΟ
Τα «μούσκεψε» η Εθνική ανδρών
Σε μπελάδες μπήκε η Εθνική πόλο ανδρών μετά την ήττα
7-4 από την Ισπανία για τον όμιλό της στο Europa Cup, που
λειτουργεί και ως προκριματικός για τη World League. Η ελληνική ομάδα έχασε όχι μόνο το εντός έδρας αήττητό της
αλλά και το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τους Ισπανούς
(είχε κερδίσει με 2 γκολ στην Ισπανία), πέφτοντας έτσι στη
2η θέση. Πλέον ο στόχος της κατάκτησης της πρωτιάς του
ομίλου δεν εξαρτάται από την Εθνική, η οποία ελπίζει σε
«στραβοπάτημα» της Ισπανίας.
Στον αγώνα η Εθνική δεν βρήκε τον τρόπο να νικήσει τον
Ισπανό πορτιέρο, Λόριο, που βρέθηκε σε εξαιρετική ημέρα, ενώ
αμυντικά απέτυχε να σταματήσει τον Γκρανάδος, που αποδείχθηκε βασικό ισπανικό ατού στο σκοράρισμα, με 5 γκολ.
Τα 8λεπτα: 2-1, 0-2, 1-2, 1-2.
Οι σκόρερ
Ελλάδα: Φουντούλης 2, Γούνας 1, Βλαχόπουλος 1.
Ισπανία: Γκρανάδος Ορτέγκα 5, Μακάρο 1, Κόμπτε 1.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«Ερυθρόλευκα» χαμόγελα, δυσκολίες για τη Βουλιαγμένη
Βατό αντίπαλο για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό και δύσκολο
εμπόδιο για τη Βουλιαγμένη ανέδειξε η κλήρωση της LEN
για την προημιτελική φάση στην Eυρωλίγκα πόλο γυναικών.
Οι «ερυθρόλευκες» θα αντιμετωπίσουν την ισπανική Σαν
Αντρέου, ομάδα που θεωρείται στα μέτρα τους, και θεωρούνται το φαβορί για την πρόκριση στο φάιναλ 4 της διοργάνωση. Σαφώς πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τη
Βουλιαγμένη, που θα αντιμετωπίσουν την ισχυρή ρωσική
Κινέφ Κιρίσι, πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Οι ελληνικές ομάδες αγωνίζονται πρώτα εκτός έδρας στις
23 Φλεβάρη και οι ρεβάνς στις έδρες τους θα διεξαχθούν
στις 9 Μάρτη. Τα άλλα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης:
Οριζόντε Κατάνια (Ιταλία) - Σαμπαντέλ (Ισπανία), Ουίπεστ
(Ουγγαρία) - Πάντοβα (Ιταλία).

Αποφεύχθηκε το ντέρμπι

τάξης του 10%. Οπως προκύπτει από τα ποσά που ανακοινώθηκαν, ο ΣΕΓΑΣ είχε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (από 3 εκατ. ευρώ στα 3,2 εκατ. ευρώ), ενώ
αντίθετα μείωση υπήρχε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία
(από 2.380.000 ευρώ έπεσε στα 2.338.000 ευρώ). Πάντως,
θα πρέπει να σημειωθεί πως η όποια αύξηση έρχεται σε μια
στιγμή που οι επιχορηγήσεις από το συνεχές πετσόκομμα
τουλάχιστον της τελευταίας 10ετίας έχουν φθάσει να θεωρούνται ψίχουλα, τα οποία δεν αρκούν να καλύψουν ούτε
τα βασικά έξοδα λειτουργίας των Ομοσπονδιών, όπως έχει
καταγγελθεί αρκετές φορές.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Οι κόντρες για τα κέρδη
«ταράζουν τα νερά»
Σε «ταραγμένα νερά» βρίσκεται εδώ και μερικούς μήνες η
παγκόσμια κολύμβηση, εξαιτίας της διαμάχης της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας (FINA) με σημαντική μερίδα κολυμβητών και κολυμβητριών, ιδιαίτερα των λεγόμενων
πρωτοκλασάτων ονομάτων του αθλήματος. Η διαμάχη
αυτή, ιδιαίτερα σφοδρή και σίγουρα πρωτοφανής στην
ιστορία του αθλήματος, έχει προκληθεί εξαιτίας των σχεδίων για τη δημιουργία μιας διεθνούς Λίγκας των αθλητών,
με σκοπό την πραγματοποίηση διοργανώσεων ανεξάρτητων από τους κόλπους της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας.
Φτάσαμε μέχρι και σε μηνύσεις αθλητών προς τη FINA, και
μάλιστα με βαριές κατηγορίες.
Μιλώντας όμως για τη βαθύτερη αιτία της αντιπαράθεσης,
αυτή είναι η επικράτηση και στο άθλημα της κολύμβησης
της λογικής του αθλητισμού - εμπορεύματος, η δραστηριότητα των πολυεθνικών και των επιχειρηματιών στο έδαφός
του, για την όσο γίνεται μεγαλύτερη αύξηση των κερδών
τους. Σε ένα αθλητικό οικοδόμημα - πρόσφορο έδαφος για
τη διεξαγωγή μιας αδυσώπητης μάχης ανάμεσα σε επιχειρηματικά συμφέροντα, η κάθε ευκαιρία που δίνεται δεν περνάει ανεκμετάλλευτη.

Νέο εγχείρημα, με ουκρανική «υπογραφή»
Με την κολύμβηση να αποτελεί τα τελευταία χρόνια το δεύτερο πιο ενδιαφέρον αγώνισμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες
μετά το στίβο, δεν είναι λίγοι οι πειραματισμοί που έχουν
γίνει με σκοπό τη μεγέθυνση του ενδιαφέροντος και συνεπακόλουθα την ενίσχυση της εμπορικότητάς του. Από τα
μαγιό σχεδόν ...διαστημικής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα
τη μαζική κατάρριψη παγκόσμιων ρεκόρ, μέχρι τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών τελικών σε πρωινές ώρες (έγινε και
στο Πεκίνο και στη Βραζιλία) προκειμένου να ικανοποιηθούν αγορές και τηλεοπτικά «φιλέτα», το «ψάξιμο» για το
ανέβασμα του πήχη ήταν εμφανές.

Τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου
πόλο γυναικών έχουν τα δύο φαβορί για τον τίτλο, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη, όπως προέκυψε από την κλήρωση της
Ομοσπονδίας για τα ζευγάρια του φάιναλ 4, που θα διεξαχθεί στη Χίο το διήμερο 15 - 16 Φλεβάρη. Ο Ολυμπιακός θα
αντιμετωπίσει τον Νηρέα Χαλανδρίου στον ένα ημιτελικό και
η Βουλιαγμένη τη Γλυφάδα στον άλλον. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 15 Φλεβάρη και ο τελικός την επομένη, στις 16
Φλεβάρη. Σημειωτέον, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
που διεξάγεται φάιναλ 4 στο Κύπελλο γυναικών.

Η λύση φάνηκε να δίνεται πριν από λίγους μήνες με το μεγαλεπήβολο σχέδιο ενός Ουκρανού δισεκατομμυριούχου,
που απέβλεπε στη δημιουργία μιας κλειστής επαγγελματικής λίγκας κολυμβητών (περίπου 300 παγκοσμίως) καθώς
και στη διεξαγωγή μιας σειράς ετήσιων μίτινγκ όπου οι συγκεκριμένοι θα αγωνίζονταν χωρισμένοι σε ομάδες. Το σχέδιο αυτό υπόσχεται την ακόμη καλύτερη προβολή της
κολύμβησης και σημαντικά έσοδα, για το καινούργιο εγχείρημα αλλά και για τους ίδιους τους αθλητές.

ΓΓΑ
Ανακοίνωσε τις επιχορηγήσεις του 2019

Η επισημοποίηση των σχεδίων αλλά και το γεγονός ότι το
εγχείρημα έδειχνε να προχωράει, με συναντήσεις μεταξύ
των εμπλεκόμενων στη νέα Λίγκα που στόχευε στη διεξαγωγή των μίτινγκ ακόμα και μέσα στο 2018, προκάλεσε τη
σφοδρή αντίδραση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας. Προκειμένου να μπλοκάρει τα σχέδια αυτά, η FINA απείλησε

Από την αντίδραση στο «πράσινο φως» η FINA

Τις αθλητικές επιχορηγήσεις που θα δοθούν στις Ομοσπονδίες το 2019, που θεωρείται και προ-ολυμπιακή χρονιά, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓA, στην οποία
γίνεται λόγος για αύξηση σε όλες τις Ομοσπονδίες, της

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

εθνικές ομοσπονδίες και τους αθλητές που θα συμμετείχαν
στην καινούργια διοργάνωση με ποινές, όπως μη αναγνώριση επιδόσεων και - κυρίως - με αποκλεισμούς από διεθνείς διοργανώσεις, μεταξύ τους και από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Προχώρησε δε και ένα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας νέους αγώνες κολύμβησης με τη
μορφή διεθνούς μίτινγκ, με προσκλήσεις συμμετοχής σε
πρωτοκλασάτους αθλητές και με διόλου ευκαταφρόνητα
χρηματικά έπαθλα, ακόμα και πριμ συμμετοχής.
Μπροστά στα νέα δεδομένα, η Λίγκα των αθλητών έκανε
λόγο για τακτικές εκβιασμού από πλευράς FINA και κατέθεσε μήνυση εναντίον της, ενώ σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησαν μεμονωμένα και κάποιοι αθλητές οι οποίοι
εξαρχής είχαν ταχθεί υπέρ της Λίγκας.
Μ' αυτά και μ' αυτά, η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές
κορυφώθηκε τους τελευταίους μήνες του 2018. Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν όμως με την «αυγή» του 2019,
τουλάχιστον από πλευράς FINA. Με μια ξαφνική απόφαση
που προκάλεσε αίσθηση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την απόφασή της να δώσει το «πράσινο φως» στο
νέο εγχείρημα της Λίγκας, δηλώνοντας μάλιστα την πρόθεσή της να μην ξαναμπλοκάρει στο μέλλον οποιαδήποτε
προσπάθεια γίνει για διοργάνωση που δεν θα είναι υπό τη
σκέπη της. Παράλληλα βέβαια ξεκαθάρισε ότι δεν θα αναγνωρίζονται ρεκόρ και επιδόσεις αν δεν ζητείται η πιστοποίησή της από άλλες διοργανώτριες αρχές.)
Λοιπόν τι Χαμπάρια;;; Άρχισε η ο εξευτελισμός – η διάλυση
– ενός ακόμα Ολυμπιακού Αθλήματος της Κολύμβησης;;;
Την ευθύνη βέβαια, έχουν τα Αθλητικά Υφυπουργεία, των
Κρατών Μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τα
οποία άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες στο Μ. Κεφάλαιο για να
μπει στο Άθλημα, κουβαλώντας μαζί του, όλα εκείνα που
χρειάζονται για την πλήρη καταστροφή του (ντοπάρισμα –
μαύρο χρήμα κλπ κλπ). Τα ΣΠΟΡ θα έπρεπε να καθοδηγούνται από τα Υφυπουργεία Αθλητισμού, και όχι να βρίσκονται στα χέρια ΜΕΓΑΛΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ…
Πρόκειται περί Εγκλήματος! ΑΛΗΘΕΙΑ ενδιαφέρει κανέναν
αυτό;;;;

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE
Νίκες των φαβορί, «διπλό» πεντάδας για τον ΠΑΟ
Αμετάβλητη έμεινε η κατάσταση στις πρώτες θέσεις της
Super League μετά και τη διεξαγωγή της εμβόλιμης 15ης
αγωνιστικής, με τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και τους Ολυμπιακό
και ΑΕΚ να παίρνουν εντός έδρας νίκες. Στα αξιοσημείωτα
το σπουδαίο «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο, που
εδραιώνει τους «πράσινους» σε τροχιά πεντάδας, αλλά και
η νέα επιτυχία της Λαμίας.
Στην Τούμπα ο ΠΑΣ νίκησε 2-1 τον ΠΑΣ Γιάννινα, πιο δύσκολα απ' ό,τι αναμενόταν, και κρατώντας τη διαφορά
ασφαλείας στην κορυφή πάει με «αέρα» στα ντέρμπι με την
ΑΕΚ εκτός και τον Ολυμπιακό εντός έδρας. Ο «Δικέφαλος
του Βορρά» προηγήθηκε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του
Πέλκα στο 38', ισοφαρίστηκε όμως στο ξεκίνημα της επανάληψης από το γκολ του Μάνου για τον ΠΑΣ. Στο 76' ο
Ακπομ έχασε μοναδική ευκαιρία να δώσει ξανά το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, εκτελώντας άστοχα πέναλτι, και η λύτρωση ήρθε στο 87' με σκόρερ τον Σβιντέρσκι, ο οποίος
εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Βελλίδη και έκανε το 2-1.

