«Μίσει τούς
κολακεύοντας ὥσπερ
τούς ἐξαπατῶντας»
Λεπτομέρειες σελ. 14
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Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
του

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
«... τάξις ταῖς πόλεσιν ἡ περί τάς ἀρχάς
τίνα τρόπον νενέμηνται καί τί τό κύριον
τῆς πολιτείας καί τί τό τέλος...»

€

Παράταση Σύμβασης στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Κουβέντα για αντισταθμιστικά
στους Δήμους των Μεσογείων
Ο βουλευτής
Περιφέρειας
Γιώργος Βλάχος,
ανέδειξε, την
ασυνέπεια και
κοροϊδία του κράτους
προς τους πολίτες των
Μεσογείων

Αριστοτέλης “ΠΟΛΙΤΙΚΆ”, Δ

Μόλις προχθές, Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου τ.έ.,
ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος, με βάση την πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ, που υπερψηφίστηκε,
καθώς και διαφόρων βουλευτών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Συντάγματος (αρθ. 110).
Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, την οποία παρακολουθήσαμε,
έγιναν
του Κώστα
ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις με
Βενετσάνου
επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά
και πολιτικό.
Δεν έλειψαν δυστυχώς οι κομματικοί τακτικισμοί, οι ιδεοληψίες, οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί και οι σκοπιμότητες.
Στο παρόν, δεν θ’ αναλύσουμε τις ψηφισθείσες
προτάσεις, τους διαξιφισμούς και τις κρίσεις. Θα
περιοριστούμε σε συντομία στο ειδησεογραφικό
σκέλος κυρίως και θα τοποθετηθούμε γενικά και
ιδιαίτερα στο ουσιώδες του διαδικαστικού.

Οι υπερψηφισθείσες διατάξεις
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Προέδρου της
Βουλής, όλες οι προτάσεις του κυβερνώντος
κόμματος υπερψηφίστηκαν. Στις προτάσεις του
ΣΥΡΙΖΑ,. Καθώς και βουλευτών, κατά το Σύνταγμα (τουλάχιστον 50 που τις συνυπέγραφαν)
είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:
- Το άρθρο 3 - «Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας» - όπου η υπερψηφισθείσα πρόταση προβλέπει το χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας: «Η
ελληνική πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη».
Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 17

“Πανηγύρι της Επιστήμης”
στο Δήμο 3Β
τηλεσκόπια θα παρακολουθούν
τον ήλιο στον υπαίθριο χώρο
του Δημαρχείου
Σελίδα 4

Νέα “άκυρη”
Δημ. συνεδρίαση
για ηλεκτροφωτισμό
στο Σαρωνικό
Σελίδα 15

Aπολογισμός Δημοτικής
Αρχής Παλλήνης
Σελίδα 6

Eκλογείς ετών 17
και ετεροδημότες
Σελίδα 7

Εκδήλωση Μνήμης για τους νεκρούς του ΟRIA

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

H ANAΘΕΩΡΗΣΗ
του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αποδέχεται όμως πως η «η επικρατούσα θρησκεία
στην Ελλάδα είναι η ορθόδοξη Εκκλησία...». Και
ορθώς, γιατί έτσι είναι.
- Μπαίνουμε στον πειρασμό όμως να σχολιάσουμε
τη φράση, «...τηρεί απαρασάλευτα τους Κανόνες
των Αποστόλων...».
σ.σ. Επομένως, και το γνωστό «...η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», δηλαδή αναγνωρίζει την ανισότητα ανδρών και γυναικών, πράγμα που αντίκειται
στις διατάξεις του Συντάγματος. Κι ακόμα, σύμφωνα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να «τηρεί απαρασάλευτα και τους Κανόνες των οικουμενικών
συνόδων».
- Μεταξύ των οποίων, δηλαδή, και τα είκοσι ένα
(21) αναθέματα της Ζ’ Oικουμενικής Συνόδου κατά
των Ελλήνων, της τέχνης και της φιλοσοφίας
τους, που εκφωνείται (ψάλλεται) από τους ιερείς
την «Κυριακή της Ορθοδοξίας» ενώπιον της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας των (νεο)Ελλήνων!

- Με συντριπτική πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν τα
άρθρα:
l 32, για την αποσύνδεση εκλογής Π.τ.Δ. από τη διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών ώστε, από
τη νέα Βουλή να εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας και με σχετική πλειοψηφία.
Το άρθρο αυτό θα ξανασυζητηθεί σε ένα μήνα, γιατί
απερρίφθη το σημείο της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για
προσφυγή εν κατακλείδι στο εκλογικό σώμα, για
άμεση εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από το
λαό. Αυτό θα σήμαινε, όπως έχουμε σημειώσει, αλλαγή του πολιτεύματος από «προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία», όπως ισχύει, ως μη
αναθεωρητέα, μάλιστα διάταξη – σε Προεδρική Δημοκρατία (μικτή). Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό.
l 62, για τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας,
μόνο κατά την εκτέλεση των βουλευτικών τους καθηκόντων μέσα κι έξω από τη Βουλή. Ορθόν.
l 86 «περί ευθύνης Υπουργών» πολυσυζητημένη
σκανδαλώδης διάταξη.
l 101Α, για τις «ανεξάρτητες αρχές» ( διάταξη των
ανεξαρτήτων αρχών «σηκώνει συζήτηση»).
Με απόλυτη πλειοψηφία (151 τουλάχιστον), εκτός
από το άρθρο 3, που προαναφέραμε, υπερψηφίστηκαν ως αναθεωρητέα τα άρθρα 13, 33, 59, για την κατοχύρωση του πολιτικού όρκου, δυνητικά.
Τα 21, 22
28 Για την κύρωση Διεθνών Συνθηκών με δημοψήφισμα. Πολύ σωστά, αλλά να λαμβάνεται υπ’ όψιν και
να μην το ανατρέπουμε, όπως το 2015.
l 37, γα την υποχρεωτική βουλευτική ιδιότητα του
Πρωθυπουργού, ρητώς, γιατί ως συναγόμενο ίσχυε
και στο παρόν σύνταγμα. Γι’ αυτό και ισχυριζόμαστε
πως η κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου ήταν συνταγματικώς παράνομη και ως εκ τούτου οι πράξεις της
είναι ανυπόστατες.
Δεν υπάρχει πλέον ουδεμία αμφισβήτηση αυτού, γι’
αυτό και θεωρούμε δικαίως, ότι συμβάλαμε κι εμείς,
με την έγκυρη αρθρογραφία μας κι όχι μόνον, προς
την κατεύθυνση αυτή.
l 44, για την καθιέρωση δημοψηφισμάτων με λαϊκή
πρωτοβουλία και
l 73, για νομοθετική λαϊκή πρωτοβουλία (καλά!)
l 54 για την καθιέρωση ως εκλογικού συστήματος
την απλή αναλογική, για την εκλογή των βουλευτών
και εκλογής βουλευτών απόδημου ελληνισμού.

l
l

Διαβάστε ακόμη
Ολοκληρώθηκε ο ηλεκτροφωτισμός
Σελ. 7
στο Δήμο 3Β

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
στον Αγ. Κωνσταντίνο
Σελ. 7
Σφαγή στο Δήλεσι
Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου

Σελ. 8

Απολλώνιος ο Τυανέας
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 9
Σελ. 11

Με εξαιρέσεις εγκρίθηκε η Β’ φάση κυκλοφοριακής μελέτης στα 3Β Σελ. 13

Η αείφωτος και αείφορος δόξα του
Σελ. 14
Ομήρου Πέτρου Ιωαννίδη
Ο Σύνδεσμος “Ρόβας” και οι Ηπειρώτες
Ευεργέτες
Σελ. 15

(Θέλει συζήτηση).
l 56, για την καθιέρωση προσωρινού κωλύματος
εκλογιμότητας, μετά από τρεις βουλευτικές περιόδους.
l 84 (πρόταση δυσπιστίας) και
l 102, για την καθιέρωση απλής αναλογικής και θεσμών «άμεσης δημοκρατίας» στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης! Να δούμε πώς θ’ αλλάξει η
αυταρχική νοοτροπία των δημάρχων και τινων άλλων.

Οι αρμοδιότητες της παρούσας
και επόμενης Βουλής
Κατά τη συζήτηση, υποστηρίχτηκε από την Αντιπολίτευση, ερμηνεύοντας κατά γράμμα το άρθρο 110 §§2
και 3 ότι η παρούσα Βουλή αποφασίζει ποιες διατάξεις θ’ αναθεωρηθούν – άρθρο, παράγραφος, εδάφιο
χωρίς να υποδεικνύει στην επόμενη, αναθεωρητική
Βουλή, το περιεχόμενο ή την κατεύθυνση των αναθεωρητέων διατάξεων.
Πράγματι αν αναγνώσουμε τις σχετικές παραγράφους και τις ερμηνεύσουμε γραμματολογικά η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα ο Ευαγγ. Βενιζέλος, που
έκανε μια θαυμάσια – ex cathedra – ανάλυση του θέματος θα έχουν δίκιο. Το Σ. Λέει στο άρθρο 110 §§ 2
και 3: «...Με την απόφαση αυτή (της Βουλής) καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν» και «...η επόμενη Βουλή (...) αποφασίζει (...)
σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις».
Οι κανόνες όμως του θεμελιώδους νόμου (του Συντάγματος) μιας πολιτείας δεν ερμηνεύονται έτσι
απλοϊκά ή με τη λογική «αν ήθελε (ο Συνταγματικός
νομοθέτης) η αναθεωρητική Βουλή απλώς να επικυρώσει το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων,
θα το όριζε ρητώς». Κατ’ αρχήν και με την ίδια λογική
δεν θα έλεγε «...αποφασίζει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις», αλλά θα το όριζε ρητά ότι «αποφασίζει για το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών.
Δεν λέει κάτι τέτοιο.
Ομως εκτός των άλλων ερμηνευτικών μεθόδων (νομολογία, γνώμες νομομαθών, συζήτηση και εισήγηση
στη Βουλή της προς αναθεώρηση διάταξης), η ερμηνεία των διατάξεων του Συντάγματος και η νομιμοποίησής τους εξαρτάται «από την πολιτική και
ιδεολογική διαδικασία που γεννά το δίκαιον»1.
Συνέχεια στη σελ. 17

Ο Δήμος 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
με Υποψήφιο τον Πέτρο Φιλίππου
Σελίδα 16
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Απολογισμός της “Δημοτικής Βούλησης” και αγώνας
για την Περιφέρεια από το Δημοσθένη Δόγκα
Την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας
πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Παράταξη «Δημοτική
Βούληση» Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με επικεφαλής
τον Δημοσθένη Δόγκα, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
2019, στην Αίθουσα Πολιτισμού «Ιωνία», στη Βούλα.
Πολλοί οι εκπρόσωποι πολιτών και φορέων στην εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε με την ευλογία της βασιλόπιτας
από τον πατέρα Αντώνιο.

Την εκδήλωση χαιρέτισε πρωτίστως ο Δημοσθένης Δόγκας, ο οποίος ευχήθηκε η νέα χρονιά να είναι γεμάτη
υγεία, δημιουργικότητα και κοινωνική προσφορά.
Έκανε μία σύντομη αναφορά στην παραγωγική παρουσία της «Δημοτικής Βούλησης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Δήμο 3Β, αλλά και στο έργο που
ολοκληρώθηκε, λέγοντας ότι «ο απολογισμός του έργου
της Δημοτικής Βούλησης τα τελευταία 4,5 χρόνια είναι
σίγουρα με θετικό πρόσημο, χαρακτηρίζεται από σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις, από ιδιαίτερα εποικοδομητική αντιπολίτευση, διοργάνωση ποικίλων
εκδηλώσεων και ημερίδων για τους πολίτες, επικοινωνία
και προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων τους καθώς
και με παρεμβάσεις για τον τόπο.
Η Δημοτική Βούληση είναι και θα είναι παρούσα σε όλες
τις μικρές και μεγάλες στιγμές του Δήμου, πάντα για την
υπεράσπιση της ποιότητας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,
ο οποίος απεδείχθη και ο τυχερός της χρονιάς, αφού
του έτυχε το φλουρί της Βασιλόπιτας, ευχήθηκε μια υγιή

και καλή χρονιά στους παρευρισκόμενους. Ευχαρίστησε
«από καρδιάς τον καλό φίλο Δημοσθένη Δόγκα στην παραγωγή πολιτικής τα 4,5 τελευταία χρόνια αλλά και για
το ήθος, τον λόγο και την ευγένειά του στα Δ.Σ.».
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επίσης ευχήθηκε “καλή επιτυχία” στο Δημοσθένη Δόγκα ο οποίος ως γνωστόν
είναι υποψήφιος στις Περιφερειακές εκλογές με την
Παράταξη του Γιάννη Σγουρού «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής», σημειώνοντας ότι: «ο Δημοσθένης θα
είναι μια πολύ χρήσιμη φωνή στην Περιφέρεια Αττικής»,
ενώ επισήμανε τη σημασία, ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να εκλέξει Περιφερειακό Σύμβουλο από την
περιοχή, γνώστη των θεμάτων και των προβλημάτων,
ώστε να επιβεβαιώνεται και η σχέση με την Περιφέρεια
Αττικής.

καλή χρονιά με υγεία, μίλησε για τον πολιτικό πολιτισμό
που πρέπει να υφίσταται στην πολιτική ζωή του τόπου,
αναφέρθηκε στην μεγάλη σημασία της Αυτοδιοίκησης
και στην επαφή με τον πολίτη αλλά και το σημαντικό
ρόλο της Περιφέρειας Αττικής, ανάμεσα στον πολίτη και
το κράτος που είναι ρόλος ανάπτυξης και στήριξης.
Αναφέρθηκε στην μεγάλη περικοπή πόρων που υπέστη
η Αυτοδιοίκηση τα τελευταία δέκα χρόνια αλλά και για
την επιτυχημένη προσπάθειά του να δημιουργήσει ικανοποιητικό αποθεματικό, κατά τη θητεία του ως Περιφερειάρχης Αττικής.

Στη συνέχεια ο Δημ. Δόγκας καλούσε τους αιρετούς και
στη συνέχεια τους εκπροσώπους φορέων, οι οποίοι παρελάμβαναν κομμάτι πίτας και έδιναν ευχές.
Τέλος, απευθυνόμενος στον υπ. Περιφερειάρχη Γιάννη
Σγουρό, ευχήθηκε καλή επιτυχία και υπερτόνισε την επιλογή του Δημοσθένη δίπλα σε αυτόν, χαρακτηρίζοντάς
τον «καθαρόαιμο αυτοδιοικητικό, με σημαντικά δείγματα
γραφής, εργάτη της Αυτοδιοίκησης με βαθιά γνώση,
κύρος και ήθος».
Απευθυνόμενος δε στον υπ. Περιφερειάρχη Γιάννη
Σγουρό, ευχήθηκε καλή επιτυχία και υπερτόνισε την
επιλογή του Δημοσθένη δίπλα σε αυτόν, χαρακτηρίζοντάς τον «καθαρόαιμο αυτοδιοικητικό, με σημαντικά δείγματα γραφής, εργάτη της Αυτοδιοίκησης με βαθιά
γνώση, κύρος και ήθος».
Ο υποψ. Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, ευχήθηκε

Ακολούθησε μουσικό δρώμενο από το γνωστό κιθαρίστα
Αντώνη Έρημο, ο οποίος «ταξίδεψε» το κοινό με μουσική από ολόκληρο τον κόσμο, έχοντας συνοδεία την
κλασική κιθάρα του και στη συνέχεια το μουσικό σύνολο
Quasi Quartetto με τους Γιώργο Μανωλά στο 1ο Βιολί,
το Σπύρο Τραυλό στο 2ο Βιολί, τη Γιούλη Σούλα στο Βιολοντσέλο και το Χρήστο Μπάκη στο Πιάνο και στην
ενορχήστρωση.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κλήρωση βιβλίων από
την πρώτη Ποιητική Συλλογή του Δημ. Δόγκα: «Δημοσθένους Σκέψεις/Ο Σκοπός» του Δημοσθένη Δόγκα, τα
οποία και προσφέρθηκαν στους τυχερούς της βραδιάς.

4 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

«Να ντύσουμε τους γυμνούς»
ΛΟΥΙΤΖΙ ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ

ΕΒΔΟΜΗ

«Πανηγύρι της Επιστήμης» στο Δήμο 3Β
Ανακήρυξη του Δρ Σταμάτη Κριμιζή ως επίτιμου δημότη

Για δύο ακόμα παραστάσεις, 16 - 17 Φεβρουαρίου, συνεχίζεται στη σκηνή στο ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΟΥΝ (Φρυνίχου 14), το έργο του Λουίτζι Πιραντέλλο "Να
ντύσουμε του γυμνούς" σε σκηνοθεσία Γιάννου Περλέγκα, με την Μαρία Πρωτόπαππα, την Εύη Σαουλίδου,
τον Θάνο Τοκάκη, τον Θανάση Δήμου, τον Στέργιο Κοντακιώτη, τη Μάγδα Καυκούλα και τον Γιάννο Περλέγκα.

Έγραψαν για την παράσταση
«Αριστουργηματική παράσταση σε ένα πυραμιδοειδές κλιμακωτό
μπρεχτικό σκηνικό κουκλοθεάτρου που παρέπεμπε στον μεσαιωνικό μυστικισμό και στα θρησκευτικά ηθικοπλαστικά δράματα.
Αυτό θα μπορούσε να έχει ως υπότιτλο: «μην ψεύδεσθε ασυστόλως!!! Εκπληκτικοί ηθοποιοί, αρμονικό ταίριασμα ήχων και εικόνων, προβάδισμα στον Λόγο (επιτέλους!!!) καμία αποδομητική
εξυπνακίστικη διάθεση…
«Στο έργο του Λουίτζι Πιραντέλλο “Να ντύσουμε τους γυμνούς”,
εικονίζεται, με έναν τρόπο, η δική μας ζωή, το παιχνίδι των πολλαπλών όψεων της αλήθειας και, αντίστοιχα, του ψέματος, των
γεγονότων που δεν είναι σχεδόν ποτέ όπως τα περιγράφουν οι
“αυτόπτες” μάρτυρες...»

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν | Φρυνίχου 14, Πλάκα
Τηλ. ταμείου: 2103222464 & 2103236732
Σκηνοθεσία Γιάννος Περλέγκας
Τελευταία παράσταση 17 Φεβρουαρίου 2019

Ποιητική βραδιά

Ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός διαστημικός επιστήμονας και πρωτοπόρος
ερευνητής στα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ και της NASA Δρ. Σταμάτης Κριμιζής, θα τιμηθεί από τον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
για την εξέχουσα, αειφόρο συνεισφορά του στην επιστήμη και θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του, στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκδήλωσης
«Πανηγύρι της Επιστήμης» που θα
λάβει χώρα για τρίτη συνεχή χρονιά
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στο
Δημαρχείο Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18) από τις 10:00 έως τις 14:00.
O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών
συνδιοργανώνουν την τρίτη Ημερίδα Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών με
τίτλο: «Η Φυσική μαγεύει… μικρούς
και μεγάλους», όπου και προσκαλούν
όλα τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου να συμμετάσχουν
ενεργά. Στην Ημερίδα θα μιλήσουν, ο
Δρ. Στ. Κριμιζής και ο Δρ. Μιχ. Διακάκης Γεωλόγος, Ειδικός στις φυσικές
καταστροφές.
Τον Στ. Κριμιζή θα προλογίσει ο Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος ΕΚΠΑ,

Δρ Ξενοφών Μουσάς. Μετά το πέρας
των ομιλιών, θα εμφανιστούν οι Science Reactors σε ένα «Stand up Science». Η ομάδα αυτή των νέων
επιστημόνων, με ταλέντο στην επικοινωνία της επιστήμης, βγαίνει από το
εργαστήριο και… ανεβαίνει στη
σκηνή, μετατρέποντας δύσκολα επιστημονικά θέματα σε κατανοητές
ιστορίες, γεμάτες χιούμορ!

Παράλληλα, στους χώρους του Δημαρχείου θα λειτουργούν εργαστήρια
(workshops), με παρουσίαση εντυπωσιακών πειραμάτων από επιστήμονες
και δασκάλους.
Στην είσοδο του Δημαρχείου θα υπάρχουν πάγκοι πειραματικών διατάξεων
και κατασκευών από διάφορες σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί Μπαλιάκου Αχιλλεία και
Κουφάκη Αφροδίτη του 2ου Δημοτικού
Βούλας θα παρουσιάσουν, με τη βοήθεια μαθητών της Ε’ και Στ’ δημοτικού,
μαγικά πειράματα Φυσικής και ο Όμι-

λος Ρομποτικής του 3ου Δημοτικού
Βούλας, με προπονητή τον κ. Πίκη Παναγιώτη θα παρουσιάσει κατασκευές
των παιδιών των τελευταίων τάξεων
του Δημοτικού.
Επιπλέον, στον χώρο αυτό, εκπαιδευτικοί, αξιοποιώντας την ψυκτική ικανότητα του υγρού αζώτου, θα
παρασκευάζουν και θα προσφέρουν
παγωτά της αρεσκείας σας.
Τέλος, μαθητές του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου «Σχολείο Σταυράκη» θα παρασκευάζουν, με την καθοδήγηση της
Κόρκου Ιωάννας, Χημικού, απολυμαντικό gel χεριών!
Έξω από τον χώρο του Δημαρχείου
θα βρίσκεται ο αυτοκίνητος σταθμός
του Meteo.gr, το «meteo on wheels»,
καθώς και τηλεσκόπια από τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, για
να παρακολουθήσουν οι παρευρισκόμενοι τον Ήλιο.
Τέλος, drone του Τμήματος Γεωλογίας
και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ θα
υπερίπταται του χώρου, προσφέροντας μοναδικά «εναέρια» στιγμιότυπα
της εκδήλωσης.
Όσοι από τους επισκέπτες επιθυμούν,
μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας για να υποστηρίξουν το
έργο της ΜΚΟ “όλοι μαζί μπορούμε”.
Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com /
πολιτισμός.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας σας προσκαλεί την Πέμπτη 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 σε ποιητική βραδιά με τον ποιητή Λευτέρη Βέκιο, με το
έργο του «Το οδοιπορικό της ζωής», 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.

Αναβαλλεται η Γενική Συνέλευση
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας αναβάλλει την προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση
(14.2.19) λόγω αδήρητης ανάγκης, αφού η πρόεδρός του, Μαίρη Ιωάννου, βρίσκεται στο Νοσοκομείο.
Της ευχόμαστε περαστικά.

Ο αρχαιολογικός χώρος και το Τελεστήριο της Ελευσίνας, στον οποίο καταλήγει η ιερά οδός που ξεκινά
από τον Κεραμικό, είναι στενά δεμένα με την παραγωγική συγκρότηση της Αττικής, που αρχίζει τον 8ο
π.Χ αιώνα και στηρίζεται στην γεωργική παραγωγή
προστάτιδα της οποίας είναι η θεά Δήμητρα.
Την ξενάγηση θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ
8 πμ Αναχώρηση από Βούλα
8.30πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια.
9.30πμ – 11πμ Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων και την Κρήνη Θεαγένους
11.30πμ-1.30μμ Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και
το μουσείο της Ελευσίνας
2-4μμ Φαγητό στην παραλία της Ελευσίνας
4μμ Αναχώρηση για Αθήνα.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Ασπασία Γιάννου 6947693745 10πμμ-2μμ και 5-9μμ

ΕΒΔΟΜΗ
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Τραγουδώντας με το
Διονύση Τσακνή

“Τα βέλη του Έρωτα”
Αποκριές στο Δήμο 3Β
Ένα πλούσιο αποκριάτικο πρόγραμμα εκδηλώσεων
για παιδιά και ενήλικες έχει ετοιμάσει ο Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το Κ.Δ.Α.Π. Κορωπίου, στις 22 Φεβρουαρίου
και ώρα 6 μ.μ. έχουν καλεσμένο τον συνθέτη,
στιχουργό και ερμηνευτή Διονύση Τσακνή.
Θα συζητήσουν για μουσική και τραγούδι και
θα τραγουδήσουν βέβαια.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στις 18:00 στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης (Άττιδος 7), με τη μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά
3-12 ετών «Τικ Τακ Ντο». Πρόκειται για ένα παραμύθι που συστήνει στο κοινό τον Μπαχ, τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν. Παράλληλα, θα υπάρχουν
στο χώρο εργαστήρια θεάτρου και κατασκευών,
μπαλονοκατασκευές και face painting.
Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου στις 20:00 στην κεντρική πλατεία Βούλας («Ιμίων»), θα πραγματοποιηθεί συναυλία με την Άρτεμις Ζάννου και τους
Straight Ahead, με μουσικές από το μπλουζ και το
λάτιν, μέχρι το ροκ και την ντίσκο.

“Ο Ανθρωπος και το σύμπαν”
Το ΕΠΑΛ Ραφήνας και το 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής,
οργανώνουν εκδήλωση, το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
στις 1 το μεσημέρι, όπου θα βραβευθεί ο Διονύσης
Σιμόπουλους (Φυσικός - Αστρονόμος και επίτιμος Διευθυντής Ευγενίδειου Πλανηταρίου), ο οποίος θα μιλήσει με το θέμα “Ο Ανθρωπος και το σύμπαν”.
Στην τελετή βράβευσης θα χαιρετίσει ο Χρήστος Ζερεφός ακαδημαϊκός και επίτιμος καθηγητης του
Παν/μίου Θεσ/νίκης.
Επίσης την ίδια μέρα το πρωι θα πραγματοποιηθεί η
Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας (Open Day) με τις παρουσιάσεις δύο αξιόλογων μαθητικών έργων, όπως το
«Εξυπνο σύστημα πυρανίχνευσης με Arduino και δημιουργία εφαρμογής για κινητά Android».

«Αρχαία και Σύγχρονα Λατομεία - Μεταλλεία – Λιγνιτωρυχεία στην Ν. Α. Αττική»
To Eλληνικό Κέντρο Τέχνης
και Πολιτισμού είχε προγραμματίσει
ημερίδα
(16/9/18) με θέμα «Αρχαία
και Σύγχρονα Λατομεία Μεταλλεία – Λιγνιτωρυχεία
στην Ν. Α. Αττική» με σημαντικούς ομιλητές και
πλούσια θεματολογία.
Από την ημερίδα αυτή εκδόθηκαν τα Πρακτικά της τα
οποία περιλαμβάνουν αρχαία λατομεία και μεταλλεία
–λιγνιτωρυχεία στις περιοχές Λαύριο- Καμάριζα- ΚερατέαΔιασταύρωση
Ραφήνας –Γλυκά ΝεράΚάντζα- Παλλήνη- Πεντέλη
- Γραμματικό-Μακρόνησο -

O T.Ο. ΒΒΒ της Ν.Δ.
καλεί σε χορό
Η Τοπική της Νέας Δημοκρατίας Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης σας προσκαλεί για να διασκεδάσετε
στον αποκριάτικο χορό που θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, ώρα 8μ.μ. στο Κτήμα
Μπραϊμνιώτη (οδός Ονείρου και Θεάτρου) στη Βάρη.

«Το σχολείο που ονειρευόμαστε και θέλουμε»
Η Ενιαία Α’βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού και η Ενωση Συλλόγων Γονέων προσκαλούν
την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου και ώρα 6 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου στα Καλύβια για την παρουσίαση του προγράμματος «Το σχολείο που
ονειρευόμαστε και θέλουμε».
Κατά την παρουσίαση, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και θα παρευρεθούν, θα τους παραδοθούν αναμνηστικά δώρα συμμετοχής.

“To πράσινο βιβλίο”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία", στο πλαίσιο
της Λογοτεχνικής Βραδιάς, που κατ' εξαίρεσιν αλλάζει
ημέρα, προσκαλεί την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
7 μμ. στην παρουσίαση ποιητικής συλλογής του Ποιητή Αντώνη Φιλιππαίου, με τίτλος: “Τα βέλη του έρωτα”, στο γραφείο του Συλλόγου Μικράς Ασίας 3, Βούλα.
Τον ποιητή παρουσιάζει η Μαρία Ματάλα, Δρ. Γαλλικής Φιλολογίας, Εικαστικός, Κριτικός Τέχνης.

Τα media τότε και τώρα
Επίσης προσκαλεί την Παρασκευή 22-2-19 στα γραφεία
του, Μικράς Ασίας 3, για να παρακολουθήσετε την ομιλία
του Υπεύθυνου Συστημάτων Πληροφορικής Στράτου Λαμπρινού-Βλάττα με θέμα: Τα media τότε και τώρα.
Η “Υπατία” ανακοινώσει ότι κάθε Τετάρτη το απόγευμα
στις 19.00 μ.μ. στο χώρο του, Μικράς Ασίας 3, γίνονται
μαθήματα Παραδοσιακών Χορών.
Πληροφορίες στο 6998958059.

«Ο Όμηρος και η Κύπρος»
Η Ένωσις Κυπρίων Ελλάδος (ΕΚΕ) και η Ομοσπονδία
Κυπριακών
Οργανώσεων Ελλάδος
(ΟΚΟΕ) σε συνεργασία
με
την
Πανελλήνια
Ενωση Φιλολόγων (ΠΕΦ)
και το 1ο Γυμνάσιο Βούλας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα «Ο
Όμηρος και η Κύπρος»,
που θα γίνει το Σάββατο
23 Φεβρουαρίου, 6 μ.μ.
στην Κυπριακή Εστία
(Κέκροπος 3, Πλάκα).
Μετά τους χαιρετισμούς,
θα μιλήσουν οι:
Ανδρέας Βοσκός, Ομ. καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής
Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών, με θέμα: “Όμηρος ο

θεός αοιδός: διαχρονικά
επίκαιρος (το παράδειγμα της Κύπρου)”,
Τασούλα Καραγεωργίου,
δ.φ. πρόεδρος της ΠΕΦ. με

θέμα: «Η προφητεία του
Εύκλουυ και ο Όμηρος»,
Μιχάλης Μελετίου, Βιολόγος - συγγραφέας με
θέμα: «Η μορφή του Κινύρα στο μύθο και στην
ποίηση»,
Ανδρέας Γρηγορίου, Φιλόλογος - συγγραφέας με
θέμα: «Η μουσική, το
τραγούδι και ο χορός στα
Ομηρικά έπη».
Ακολουθεί Καλλιτεχνικό
πρόγραμμα. Απαγγελία αφήγηση Ομηρικού κειμένου και τραγούδι από
Ομάδα μαθητών του 1ου
Γυμνασίου Βούλας.
Στο πιάνο:
Βασίλης
Βιολάρης,
καθηγ. μουσικής και συνθέτης κυπριακών τραγουδιών
Τραγούδι: Βασίλης Βιολάρης και Αντρούλα
Σταυρινού.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
παρουσιάζει την ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία
“Πράσινο βιβλίο” έως και Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου.
Ώρες προβολών: 6.30 μ.μ. & 9 μ.μ. (Διάρκεια: 130 λεπτά)
Σκηνοθεσία: Peter Farrelly
Σενάριο: Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

Ωρωπός, τα οποία διανέμονται δωρεάν.
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με το
Ελ.Κ.Τ.Π τηλ. 210 6020026
ή mail: vakiousi@otenet.gr
Χορηγός Έκδοσης : ΑΙΓΕΑΣ

Βραβεύτηκε με τρεις (3) Χρυσές Σφαίρες: Καλύτερου
Σεναρίου (Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly),
Καλύτερου Μιούζικαλ ή Κωμωδίας, Καλύτερου Β΄ Ανδρικού
Ρόλου (Mahershala Ali).
Βασισμένη σε μία αληθινή ιστορία φιλίας.
Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

“ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ”
Πρόσκληση Εκδήλωσης Κοπής Βασιλόπιτας
Tο Δ.Σ. του Εξωραϊστικού - Εκπολιτιστικού Συλλόγου “ΝΕΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ” προσκαλεί στην εκδήλωση κοπής της παραδοσιακής βασιλόπιτας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
24 Φεβρουαρίου και ώρα 11 .15 π.μ., στην αίθουσα του
Κ.Α.Π.Η. Παλλήνης, (Λ. Πουλή, δίπλα στο Μουσικό Σχολείο
Παλλήνης).
Θα δοθεί σε όλους μας η ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές
και απόψεις για τις ποικιλόμορφες δράσεις και εκδηλώσεις
που προγραμματίζονται για το 2019.
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
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Οι τάσεις της αγοράς και τα
επαγγέλματα του μέλλοντος
Ημερίδα στο Δήμο 3Β
Ημερίδα με θέμα τις τάσεις της αγοράς και τα επαγγέλματα του μέλλοντος διοργανώνει ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα «Ιωνία», παραπλεύρως του Δημαρχείου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18) στις
17:30.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν.
Η ημερίδα έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να
αποφασίσουν τι θα ακολουθήσουν στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους για το τι μέλλει γενέσθαι στο
επαγγελματικό μέλλον τους. H ημερίδα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Skywalker.gr στα πλαίσια της
διαρκούς συνεργασίας του Δήμου με το συγκεκριμένο
φορέα για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού
και απασχόλησης.
Ειδικά για τους μαθητές των σχολείων της 'Α Λυκείου,
η θεματολογία της ημερίδας δίνει συνέχεια σε δράση
που ξεκίνησε τον Ιανουάριο και αφορούσε στην παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου εξατομικευμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας επαγγελματικού
προσανατολισμού, προκειμένου να αντιληφθούν οι μαθητές τις ικανότητές τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις
κλίσεις τους, τις σχολές και τις ειδικότητες που τους
ταιριάζουν.
Από το 2016 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και
η Skywalker έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας
που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή σειράς δράσεων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την
εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων, για την διαχείριση σειράς προβλημάτων που δημιουργεί η ανεργία στην τοπική κοινωνία.

ΕΒΔΟΜΗ

Απολογισμός της Δημοτικής Αρχής Παλλήνης
«Όλα όσα καταφέραμε βασίζονται στην ειλικρινή σχέση
μεταξύ Δήμου και Κατοίκων»
Η Δημοτική Αρχή Παλλήνης, τηρώντας τη δέσμευση της για υλοποίηση
των εξαγγελιών της προς τους πολίτες, προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων, όπου τόσο ο Δήμαρχος,
όσο και όλα τα μέλη της Δημοτικής
Αρχής εξέθεσαν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών το
σύνολο του έργου του Δήμου Παλλήνης.
Ή Δημοτική Αρχή κατέθεσε τα στοιχεία των πεπραγμένων παρουσιάζοντας μία σειρά παρεμβάσεων, που
υπερέβησαν τις αρχικές της δεσμεύσεις.
Παρουσιάστηκαν σημείο προς σημείο
οι παρεμβάσεις και οι εξελίξεις στους
τομείς: Αποχέτευση ακαθάρτων, αντιπλημμυρική προστασία – Δίκτυα Ομβρίων, Ύδρευση, Σχέδιο Πόλης –
Ελεύθεροι Χώροι, Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση του Δήμου, Καθαριότητα
–
Περιβάλλον
–
Καθημερινότητα, Εξυπηρέτηση του
Πολίτη, Κοινωνική Πολιτική, Παιδιά,
Πολιτισμός, Αθλητισμός.
Για κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς, υπάρχουν συγκεκριμένα έργα
στην Ανθούσα, το Γέρακα και την Παλλήνη.
Σημαντικά κατά τη γνώμη μας έργα:
· Διοικητήριο της Δ.Ε. Ανθούσας,
· Ανάπλαση Τριγώνου Κάντζας ,
· Ολοκλήρωση εντάξεων στο Σχέδιο
Πόλης στη Δ.Ε. Παλλήνης (Π.Ε. Καραούζι, Νέα Παλλήνη, Παπαχωράφι),
· Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) – και Κεντρικού Πράσινου Σημείου ,
· ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ακαθάρτων Δήμου
Παλλήνης ,
· Επέκταση δικτύου του Φυσικού Αερίου στο Δήμο Παλλήνης (ήδη έχει κατασκευαστεί
δίκτυο
μήκους
μεγαλύτερου των 15 χλμ στο Γέρακα
& των 15 χλμ. στην Παλλήνη).
Ο δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος κατέθεσε μία ολόκληρη λίστα έργων σε

όλα τα επίπεδα και στις τρεις κοινότητες σημειώνοντας μεταξύ άλλων:
Το έργο που υλοποιήθηκε από το 2014
έως σήμερα είναι πολύπλευρο και αγγίζει όλες τις γειτονιές, αλλά και
όλους τους τομείς δραστηριοποίησης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό το
έργο υλοποιήθηκε κάτω από τις δυσμενέστατες συνθήκες μιας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης αλλά
δυστυχώς και κάτω από αντίξοες συνθήκες σε ότι αφορά στην διοικητική

υποδομή του Δήμου Παλλήνης, διότι ο
Δήμος λειτουργεί με ελλιπές προσωπικό τόσο αριθμητικά όσο και σε
σχέση με τις ειδικότητες που απαιτούνται για την άσκηση των υποχρεωτικών αρμοδιοτήτων του αλλά και
αυτών που απορρέουν από τις ανάγκες λειτουργίας ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Δήμου. Παρ’ όλα αυτά ο
Δήμος συνεχίζει κανονικά το έργο
του.
Παράλληλα, το έργο αυτό αντανακλά
και στις οικονομικές επιδόσεις.
Ο Δήμος μας δεν έχει καμία δανειακή
υποχρέωση αν και διαθέτει άριστη πιστοληπτική ικανότητα. Μέσα από ορθολογική διαχείριση, την αποφυγή
συσσώρευσης ανελαστικών δαπανών
και την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώ-

πινου δυναμικού του καθίσταται ικανός για την υλοποίηση μεγάλων
έργων χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε άκρατο δανεισμό και με
αυτόν τον τρόπο να υποθηκεύει το
μέλλον των παιδιών μας. Τα χρηματικά
μας διαθέσιμα στις 31/12/2018 ανέρχονταν στα 11.026.732,06 €.

«Όλα όσα καταφέραμε βασίζονται
στην ειλικρινή σχέση μεταξύ Δήμου
και Κατοίκων»

Ο Δήμαρχος, θέτοντας το πολιτικό
πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης
του Δήμου Παλλήνης και της αδιάλειπτης προσπάθειας να υλοποιηθεί κατά
τη διάρκεια των προηγουμένων ετών
τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω τους
συνεργάτες μου, αιρετούς, μετακλητούς και υπαλλήλους που όλο αυτό το
χρόνο δουλέψαμε μαζί για να κάνουμε
πράξη το σχέδιο μας, τα κοινά μας
οράματα.
Θέλω επίσης να επισημάνω πως όλα
όσα έγιναν από το 2014 έως σήμερα,
αλλά και όλα όσα πρόκειται να γίνουν
τα επόμενα χρόνια, είναι αποτέλεσμα
ομαδικής δουλειάς αλλά και της συμμετοχής και της συμπαράστασης της
κοινωνίας με την οποία η αλληλεπίδραση είναι καθημερινή και διαρκής».

Ο Δήμος Παλλήνης καλεί τους κατοίκους να καταθέτουν αιτήσεις για Φυσικό Αέριο
Σχετικά με το κάλεσμα του Δήμου Παλλήνης στους κατοίκους να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους προς
την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, ο δήμος διευκρινίζει:
Η επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στο Δήμο Παλλήνης δεν ήταν ένα προγραμματισμένο και σχεδιασμένο εκ
των προτέρων έργο. Συγκεκριμένα στις αρχές του 2018,
ξεκίνησε η συλλογή αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και στις 18/4/2018, ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος επισκέφθηκε τα γραφεία της εταιρείας με τις πρώτες
1400 αιτήσεις συμπολιτών μας. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσουν ΑΜΕΣΑ τα έργα στα παλαιά κέντρα Παλλήνης και
Γέρακα από όπου ως επί το πλείστον είχαν προέλθει οι περισσότερες αιτήσεις.

Για τη συνέχιση - επέκταση του δικτύου θα πρέπει οι κάτοικοι «όπου και αν βρίσκεται η κατοικία τους, να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους για την σύνδεση της ιδιοκτησίας τους
με το δίκτυο Φυσικού Αερίου με ηλεκτρονικό τρόπο (ή με
επίσκεψη σε κάποιο δημοτικό κατάστημα, αλλά και με FAX
στο 2106612965), ΑΣΧΕΤΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΟΝΤΑ Η ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΝΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ, γιατί αυτές οι αιτήσεις αποτελούν το σημαντικότερο μέσο διαπραγμάτευσης στα χέρια
του Δήμου, ώστε να συνεχιστούν οι επεκτάσεις του δικτύου από την Ε.Δ.Α Αττικής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά το δίκτυο Φυσικού
Αερίου, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ε.Δ.Α Αττικής
στο τηλέφωνο: 213 0882000

ΕΒΔΟΜΗ
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Eκλογείς ετών 17
και ετεροδημότες
Ενόψει των προσεχών εκλογών, ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο
έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους. Οι νέοι εκλογείς που συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας
τους και συνεπώς αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν (η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία
γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο
χρόνο), περιλαμβάνονται αυτεπάγγελτα σε καταστάσεις που συντάσσουν οι Δήμοι, από 1η μέχρι
τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Οι νέοι εκλογές (17 ετών) μπορούν να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 στον τόπο διαμονής τους,
με την ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα.
Επειδή όμως οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι της Α΄
αναθεώρησης (δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου)
που συμπεριλαμβάνουν τους νέους εκλογείς θα οριστικοποιηθούν στα μέσα Απριλίου 2019, αλλά και
για την απρόσκοπτη συμμετοχή των νέων ετεροδημοτών εκλογέων στην άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώματος, το Υπουργείο Εσωτερικών καθιερώνει
ειδική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ο ετεροδημότης/νέος εκλογέας, εφόσον το επιθυμεί, θα
μπορεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 να υποβάλλει αυτοπροσώπως, με ισχύον αποδεικτικό ταυτότητάς του, αίτηση ετεροδημότη στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στον Δήμο κατοικίας του.
Από την ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. θα αναζητείται και
θα συμπληρώνεται, από τον αρμόδιο υπάλληλο του
Κ.Ε.Π. ή του Δήμου κατοικίας, η ειδική αίτηση-δήλωση του νέου εκλογέα με τα ατομικά στοιχεία του
ενδιαφερόμενου, ένα αντίγραφο της οποίας θα δίνεται στον ενδιαφερόμενο.

«μάθε πού ψηφίζεις»
Επισημαίνεται ότι οι νέοι εκλογείς-νέοι ετεροδημότες οφείλουν να φροντίσουν να ενημερωθούν έγκαιρα για την εγγραφή τους ή μη, στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, μέσω του
«μάθε πού ψηφίζεις», περίπου στα μέσα Απριλίου
2019.
Προϋπόθεση για την ένταξη του νέου εκλογέα
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αποτελεί η εγγραφή του μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 (Α΄ Αναθεώρηση 2019) στους
βασικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, στα
δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του δικτύου
οδοφωτισμού στο Δήμο 3Β
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συνολικά 6158 φωτιστικών σωμάτων
LED στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς και η πλατφόρμα
τηλεδιαχείρισης του δικτύου η
οποία δίνει στις υπηρεσίες του
Δήμου πολλές νέες δυνατότητες
ελέγχου και χειρισμού του
δημοτικού οδοφωτισμού.
Θυμίζουμε πως ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
είναι ο πρώτος δήμος της
χώρας που ολοκλήρωσε την
εγκατάσταση τέτοιου είδους
δικτύου το οποίο παρέχει
σειρά πλεονεκτημάτων σε
σχέση με τους λαμπτήρες
παλαιάς τεχνολογίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μεγάλη
εξοικονόμηση
ενέργειας
καθώς το νέο δίκτυο εξοικονομεί περίπου το 50% του ρεύματος σε σχέση με τον παλαιού
τύπου, ενώ παρέχει 65% περισσότερη φωτεινότητα. Ο συγκεκριμένος τύπος λαμπτήρων έχει μεγάλη
διάρκεια ζωής με αποτέλεσμα να

είναι πολύ πιο αξιόπιστο από το
σημερινό δίκτυο και σε κάθε περίπτωση καλύπτεται από εταιρική
εγγύηση οχτώ ετών, γεγονός που
θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη
εξοικονόμηση χρημάτων από το
δημοτικό ταμείο καθώς με το προ-

ηγούμενο δίκτυο ο Δήμος δαπανούσε περίπου 40.000 € ετησίως
για την αντικατάσταση καμένων
λαμπτήρων.
Επιπλέον, τα νέα φωτιστικά είναι

συνδεδεμένα μεταξύ τους με
ασύρματη τεχνολογία και ελέγχονται κεντρικά με αποτέλεσμα οι
υπηρεσίες του Δήμου να έχουν εικόνα της κατάστασης του οδοφωτισμού σε πραγματικό χρόνο ενώ
το δίκτυο προσφέρεται για την
προσθήκη πολλών «έξυπνων» εφαρμογών και
ήδη ο Δήμος εξετάζει τις
λύσεις που προτείνονται.
Από τις 18.00 σήμερα
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, οι
τεχνικοί της εταιρείας
«Globiled» που εγκατάστησε το δίκτυο θα κάνουν τις τελικές δοκιμές
του συστήματος τηλεδιαχείρισης για να μπορέσει
να
γίνει
η
μετάβαση από την πιλοτική – προσωρινή λειτουργία στην
μόνιμη, με αποτέλεσμα να υπάρχει
ενδεχόμενο να παρατηρηθούν διακοπές ολίγων δευτερολέπτων
στον οδοφωτισμό τις απογευματινές ώρες.

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων οικισμού
Πλάκας – ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου
ενότητας Αγ. Κωνσταντίνου
Με το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”, αποφασίστηκε
(4.2.19) η ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πλάκας
– ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου δημοτικής ενότητας Αγ.
Κωνσταντίνου, κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων
λυμάτων, επέκταση και
ένταξη
τριτοβάθμιας
επεξεργασίας ΕΕΛ Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής».
Η χρηματοδότηση του
δανείου πραγματοποιείται μέσω επιχορήγησης του
Υπουργείου Εσωτερικών ύψους 5.000.000€. Δικαιούχος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:
• Την κατασκευή και λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πλάκας.
• Την ολοκλήρωση του
αποχετευτικού δικτύου
δημοτικής κοινότητας
Αγίου Κωνσταντίνου.
• Την κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων
λυμάτων
από τις εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισμού
Κερατέας για την άρδευση των αγροτεμαχίων της περιοχής.
• Την αναβάθμιση της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού Κερατέας σε τριτοβάθμια.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Σφαγή στο Δήλεσι
«Όταν η εξουσία των αρματωλών εξέπεσεν, οι κλέφται (brigands)
απέκτησαν πολιτικήν και κοινωνικήν σημασίαν ως τάξις εις το ΕλGeorge Finlay
ληνικόν έθνος»
Βρισκόμαστε στα χρόνια τα μετά την Επανάσταση του 1821. Στο
Δήλεσι, επίσημοι Ευρωπαίοι περιηγητές, καταληστεύονται και
ως όμηροι έναντι λύτρων σφαγιάζονται από τη συμμορία των
αδελφών Αρβανιτάκηδων, όταν το ελληνικό κράτος δείχνεται να
μην υποκύπτει στους εκβιαστικούς τους όρους.
Προχωρούμε όμως στις λεπτομέρειες τού ιστορικού αυτού γεγονότος που όχι μόνο ταλάνισε, αλλά και στον πολιτισμένο
κόσμο εξευτέλισε την Ελλάδα.
Στις 30 του Μάρτη του 1870 μια ομάδα ξένων περιηγητών ξεκινά από την Αθήνα για τον Μαραθώνα, προσκύνηση συγκίνησης
θα λέγαμε στον αρχαίο τόπο που σε μεγαλειώδη μάχη αναχαίτισε και κράτησε την Ευρώπη έξω από την ασιατική λαίλαπα.
Η εκδρομική ομάδα επισήμως ήταν κάτω από την αιγίδα του ελληνικού κράτους, και την αποτελούσαν κυρίως Άγγλοι και πιο
συγκεκριμένα ο λόρδος και η λαίδη Μάνκαστερ, ο νεαρός εγγονός τους Γκρέυ Φρειδερίκος Βίνερ, οι γραμματείς της αγγλικής και ιταλικής πρεσβείας στην Αθήνα, Έντουάρντ Χέμπερτ
και o κόμης Αλμπέρτο ντε Μπόιλ. Ακόμη ο δικηγόρος Λόιντ της
Εταιρείας Αγγλικών σιδηροδρόμων, η γυναίκα του και η κόρη
του, ένας υπηρέτης υπάλληλος της Ιταλικής πρεσβείας, και οΑλέξανδρος Ανεμογιάννης, ξεναγός και εργαζόμενος στο ξενοδοχείο «Αγγλία» στην Αθήνα όπου όλοι οι ξένοι διέμεναν.
Μαζί όλοι ταξίδευαν σε τέσσερεις άμαξες, και με συνοδούς
τέσσερις εφίππους ένοπλους στρατιώτες υπό την αιγίδα της ελληνικής Κυβέρνησης.
Κατά την επιστροφή από τον Μαραθώνα, το απόγευμα και εκεί
ανάμεσα σε Πικέρμι και Σπάτα, μια ομάδα από τη συμμορία
των αδελφών Αρβανιτάκηδων τους συνέλαβε. Τους καταλήστευσε σε κοσμήματα και χρυσαφικά, τους πήρε τα χρήματα
και τους οδήγησε δέσμιους σε μια σπηλιά στην Πεντέλη όπου
και το λημέρι της συμμορίας. Εκεί τους παρέδωσαν ως ομήρους
στους αρχιλήσταρχους Αρβανιτάκηδες, παρόντος και του σεσημασμένου και περιβόητου των ημερών ληστοσυμμορίτη, Σπανού.
Οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, εκ των
πραγμάτων συνάγεται πως είχαν αρχίσει έγκαιρα, αλλά και επιβεβαιώνεται εκ του γεγονότος, ότι οι ληστές για να μπορούν να
μετακινούνται πιο άνετα στη διαφυγή τους, κατέληξαν να απελευθερώσουν τις γυναίκες, ακόμα δύο τραυματίες στρατιώτες,
και τον Ιταλό υπηρέτη. Οδήγησαν δε αυτούς στο Χαρβάτι (Παλλήνη), όπου τους περίμενε να τους παραλάβει και προφανώς
κατόπιν συμφωνίας μια κυβερνητική άμαξα.
Οι απελευθερωθέντες έφερναν μαζί τους και την δια χειρός του
λόρδου Μανκάστερ, γραμμένη και υπογεγραμμένη απαίτηση
των ληστών για την καταβολή λύτρων ανερχομένου του ποσού
στις 32 χιλιάδες λίρες που σε λίγο ανήλθαν σε 50, αλλά και την
χορήγηση αμνηστίας, και διακοπή πάσης περαιτέρω καταδίωξής
τους όσο ήθελον διαρκέσει οι διαπραγματεύσεις.
Οι Αρβανιτάκηδες δεν ήταν τυχαία πρόσωπα. Και μάλιστα ο
Τάκης (ή και Τάκος;) Αρβανιτάκης, μόλις το 1866 είχε διαπρέψει στα Άγραφα στις μάχες κατά των Τούρκων.
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Και εδώ αξίζει να σημειωθεί πως η μετέπειτα μοίρα, αλλά και
το μεταεπαναστατικό κατεστημένο, για αρκετούς από τους
αγωνιστές του ΄21, είχε παίξει ένα άσχημο σε βάρος τους παιχνίδι, χωρίς βέβαια αυτό να καθαγιάζει και τις όποιες παραβατικές συμπεριφορές τους.
Και πιο συγκεκριμένα μετά την επανάσταση οι Βαυαρικοί, αλλά
και οι εν συνεχεία των βασιλικών κυβερνήσεων, είχαν φροντίσει να μη δεχτούν ή και να απομακρύνουν από τον μισθοφορικό στρατό πολλούς από τους παλαίμαχους αγωνιστές για
ποικίλους λόγους, και μάλιστα αυτούς τους αγωνιστές που η
ελληνική η και αρβανίτικη καταγωγή τους ήταν ακόμα έξω από
τις περιοχές της τότε ελληνικής επικράτειας. ΄Ετσι πολλές ομάδες ποικίλης προέλευσης και καταγωγής εθνικών αγωνιστών ή
γιατί δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν μέσα στα πλαίσια του
έννομου βίου ή και επειδή η νέα ζωή τους δεν τους έδινε τα
όπως αυτοί ήθελαν προς το ζην, βγήκαν και πάλι στα βουνά.
Τραβήχτηκαν μάλιστα προς τις ορεινές εκείνες περιοχές των
συνόρων και στην προκειμένη περίπτωση των τουρκικών, όπου
η δυνατότητα διαφυγής τους προς αυτά, παρείχε μια κάποια
ασφάλεια στα λημέρια τους.
Έτσι τότε που η περιοχή των ορεινών Αγράφων, χωρισμένη σε
ελληνική και τουρκική έδινε χώρο και θέση, για τέτοιες εγκαταστάσεις. Αυτό πάλι καταφαίνεται και από το ότι, όταν η Ελλάδα
επεξέτεινε τα σύνορά της βορειότερα, τα λημέρια των ληστοσυμμοριών, από τα Άγραφα μετακινήθηκαν και αυτά βορειότερα και μάλιστα προς τις περιοχές της Ηπείρου. (1923 -1928).
Από εκεί κατέβαιναν και έπιαναν δερβένια και τα περάσματα,
στρατοπέδευσαν σε κλεισούρες, και ανενόχλητοι λήστευαν
τους περαστικούς. Ανάλογα δε τους αιχμαλώτιζαν απαιτώντας
λύτρα ή και τους σκότωναν αν δεν τα έπαιρναν.
Φτάνει λοιπόν το γραπτό μήνυμα με τις απαιτήσεις των ληστών
στην Αθήνα. Η αγγλική πρεσβεία θέλει να πληρώσει τα λύτρα,
αλλά ο υπουργός των Στρατιωτικών, ο Σκαρλάτος Σούτζος, Φαναριώτης στην καταγωγή και υποστράτηγος στο επάγγελμα, αρνείται γιατί θεωρεί την ικανοποίηση αυτή ως εξευτελισμό του
ελληνικού κράτους.
Οι ληστές τώρα εξοργίζονται και ο Μάνκαστερ τους πείθει να
τον αφήσουν να πάει ο ίδιος να διαπραγματευτεί και τους υπόσχεται το ποσόν των 25 χιλιάδων αγγλικών λιρών. Αλλά στην
Αθήνα ο Σούτζος εξακολουθεί να αρνείται και στέλνει μεγάλο
στρατιωτικό απόσπασμα. Η συμμορία τώρα καταδιώκεται σέρνοντας μαζί της και τους ομήρους. Διαφεύγει κάπου προς την
βορεινή πλαγιά της Πάρνηθας και φτάνει στον Ωρωπό, διανυκτερεύει και στα σπίτια του δημάρχου Σκουρτανιώτη και στου γραμματέα του δήμου και άλλων δημοτών και απειλεί πως θα
σκοτώσει τους ομήρους.
Αλλά την άλλη ημέρα που είναι και Κυριακή, πρωί χάραμα σπεύδουν όλοι της ληστοσυμμορίας και πηγαίνουν στην Εκκλησιά
να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία!!
Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Από τη μια μεριά οι στρατιωτικοί από την άλλη λήσταρχος Τάκος Αρβανιτάκης και τώρα σαν
μεσολαβητής παρεμβαίνει, και μάλιστα ως εγγυητής των όποιων
αποφάσεων, ο μεγαλοκτηματίας του Αχμέτ -Αγά της Ευβοίας,
ο ΄Αγγλος Φρανκ Νόελ στα κτήματα του οποίου ως αποδείχτηκε
εύρισκαν στέγη ληστοσυμμορίτες, αλλά και εκεί εργαζόταν ένας
άλλος αδελφός των αρβανιτάκηδων, ο Γεώργιος. Όλες όμως οι
συζητήσεις δεν καταλήγουν πουθενά. Έτσι κοντά στο χωριό Δήλεσι (περιοχή Οινοφύτων) συγκρούονται οι αντιμαχόμενοι. Στη
μάχη σκοτώνονται δέκα στρατιώτες. Ο Τάκης Αρβανιτάκης
σφαγιάζει τέσσερις από τους ομήρους και διαφεύγει σε μια
σπηλιά προς τη Φυλή. Κατά τη συμπλοκή σκοτώνονται ο Χρήστος Αρβανιτάκης και 20 συμμορίτες, ενώ εννέα συλλαμβάνονται. Αργότερα καταδικάζονται σε θάνατο και εκτελούνται.
Δημιουργείται μεγάλη ρήξη των διπλωματικών των σχέσεων Ελλάδος, Αγγλίας, Ιταλίας. Η Αγγλία δηλώνει, ότι η Ελλάδα είναι
πλέον «ανάξια για κάθε περαιτέρω υποστήριξη». Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεώνεται να πληρώσει 22 χιλιάδες λίρες σε κάθε
οικογένεια των θυμάτων των σφαγών.
Ο τύπος στην Ευρώπη οργιάζει κατά της Ελλάδος και την τραυματίζει σκληρά γράφοντας ότι «η Ελλάς είναι μια χώρα χωρίς
εντροπή, ότι ακόμα είναι άντρο και φωλεά ληστών και πειρατών,

ότι πρέπει να ενταχθεί εκτός των πολιτισμένων χωρών, αλλά και
το ότι οι ληστείες τέτοιου είδους στην Ελλάδα είναι προσυμφωνημένες και οργανώνονται από την Αθήνα, όπου πολιτικοί και
άλλοι σχετικοί τού κατεστημένου μοιράζονται με τις ληστοσυμμορίες τα όσα λάφυρα και τις λείες.»
Το θέμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις και έρχεται προς συζήτηση
στη Βουλή. Ο συνταγματάρχής Ευγένιος Κορωναίος με υπονοούμενα ενοχοποιεί σαν συμμέτοχο τον Σούτζο. Ο Σούτζος, θίγεται τον προκαλεί σε μονομαχία και τον τραυματίζει.
Αλλά η συζήτηση βαθαίνει όταν αποδεικνύεται, ότι ο Σούτζος
είναι μεγαλοκτηματίας με 200 χιλιάδες στρέμματα γης σε Αττική, Ευρυτανία και Θεσσαλία και την φύλαξη των οποίων την
έχει αναθέσει σε δρώσες στην περιοχή ληστοσυμμορίες,
πράγμα που τον φέρνει πιο κοντά στο ενοχοποιητικό ενδεχόμενο.
Από το λήμμα του διαδικτύου που μαζεύω κάποιες από τις πληροφορίες μου διαβάζω πως «ανεξάρτητα από το αν ο Σούτζος
είχε σχέσεις με τους Αρβανιτάκηδες, γεγονός είναι πως πολλοί
πολιτικοί της εποχής χρησιμοποιούσαν συμμορίες ληστών και
τοκογλύφων για να πιέζουν τους ψηφοφόρους τους».
Ο ελληνικός τύπος δράττεται της ευκαιρίας και ποιός ξέρει δίκαια και ή άδικα, βρίσκει στο πρόσωπο του Σούτζου το εξιλαστήριο θύμα και τον ξεσκεπάζει.
Κατά τη συζήτηση συνάγεται ακόμη πως η κυβέρνηση γνώριζε
ότι η συμμορία των Αρβανιτάκηδων είχε περάσει στον ελληνικό
χώρο και ίσως δεν είχε κινηθεί ως έπρεπε. Η συμμορία όμως
από την άλλη μεριά, δείχνεται ότι βρισκότανε κάτω από συνεχή
καταδίωξη και παρακολούθηση, αφού ήδη είχε ο στρατός έρθει
σε σύγκρουση μαζί της σε τρείς μάχες, κοντά στη Λειβαδιά, στο
Στεφάνι Θηβών και στη Βένιζα Μεγαρίδος, όπου βρήκε τον θάνατο και ο μεγαλοληστής Τασούλας.
Η συμμορία φαίνεται πως αριθμούσε κάπου και γύρω στα 25
μέλη, από αυτά δε οι περισσότεροι ήταν Έλληνες. Ειπώθηκε
όμως πως ίσως και Αρβανίτες να ήταν ανάμεσα, αλλά και Βλάχοι, και αυτό προφανώς σκόπιμα για να απαλυνθεί και το ελληνικό όνειδος.
Στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή αποδείχτηκε πως κατά τις
διαπραγματεύσεις, ο συνταγματάρχης Θεαγένης είχε συμφωνήσει να δοθούν τα λύτρα επάνω σε ουδέτερο αγγλικό ή ιταλικό
πλοίο που θα τους διέσωζε. Αλλά οι ληστοσυμμορίτες απέρριψαν και επέμεναν στη χορήγηση της αμνηστίας. Ακόμη πως κατά
τη συζήτηση, εντυπωσιασμός υπήρξε για την ανεκτικότητα που
έδειξε η κυβερνητική πλευρά προφανώς για να σωθούν οι όμηροι, αλλά και το μέγεθος της επιχείρησης αποκλεισμού πάσης
διαφυγής προς τη θάλασσα, κατά την οποία είχαν συμμετάσχει
και δύο ελληνικά πολεμικά πλοία, η «Αφρόεσσα» και η ‘’Σαλαμίνια’’. Ότι οι ληστές κατά την καταδίωξη είχαν αιχμαλωτίσει
και χωρικούς τους οποίους για ασπίδα έσερναν μαζί τους πράξη
που επιβάρυνε την περισσότερο σαν εγκληματική πράξη τους
και ότι ακόμα ο ξεναγός Ανεμογιάννης σε κάποια στιγμή είχε
καταφέρει να ξεφύγει και να σώσει τη ζωή του, που δείχνει και
κάποιο πανικό στις κινήσεις τους. Η καταδίωξη είχε πρώτιστο
σκοπό τη διάσωση των ομήρων. Ετσι καθώς η καταδίωξη συνεχίστηκε προς Ωροπό, στην παραλία του Μαρκόπουλου ο Τάκος
Αρβανιτάκης με δέκα συντρόφους του, κατάφερε και επιβιβάστηκε σε πλοιάριο που τον περίμενε και διέφυγε τη σύλληψη.
Τελικά ο υπουργός Εσωτερικών Ανδρέας Αυγερινός στις 9 Ιουλίου του 1870, λόγω των γεγονότων παραιτείται και η κυβέρνηση του Ζαΐμη αναγκάζεται ως εκ της τραγικής κατάληξης
αυτών να παραιτηθεί.
Η όλη περιπέτεια τελικά, η όντως πολύπλευρα εθνικά τραγική,
δεν πρέπει να ξεπερνιέται εύκολα. Αλλά να γίνεται χρήσιμη για
το τώρα και ωφέλιμη για το αύριο.
Βοηθήματα
1) Εγκυκλοπ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα
2) Οικεία λήμματα ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
3) Π. Καλλιγά: ‘’Θάνος Βλέκας ‘’Εκδ Ελευθεουδάκης 1925
4) Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη
5) Γ. Φίνλεϋ: “Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως’’ Εκδ . Ιδρ Βουλής των Ελλήνων
6) Κ. Παπαγιώργη: ‘’Τα καπάκια”, Εκδ. Καστανιώτη
7 ) Δ. Κόκκινου: ‘’Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως”, Εκδ. Μέλισσα
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

“Κάτω τα χέρια από το Νοσοκομείο”!
Πολλά μηνύματα ελάβαμε από αναγνώστες, για το
θέμα που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο φύλλο,
όπου ο Δήμος διεκδικεί να πάρει το χώρο στάθμευσης του Ασκληπιείου Νοσοκομείου έναντι κοινόχρηστης γης που οφείλει το Νοσοκομείο στο Δήμο 5,5
στρεμμάτων.
Πολλά τα ερωτηματικά των αναγνωστών, πώς είναι
δυνατόν ο δήμος που φιλοξενεί ένα μεγάλο δημόσιο

κρατικό νοσοκομείο, όπου βρίσκει ανακούφιση πρωτίστως ο δημότης να το “κυνηγάει”. Άλλοι αναρωτιούνται πού θα σταθμεύει ο ασθενής ή ο συνοδός που
τρέχει εναγωνίως και επειγόντως να πάει τον άνθρωπό του όσο γίνεται πιο γρήγορα στα χέρια των
γιατρών!
Ερωτήματα άλλωστε που έθεσαν και οι σύμβουλοι
της αντιπολίτευσης όταν συζητήθηκε “ξώφαλτσα” το
θέμα, αφού η συζήτηση γινόταν επί του τεχνικού προγράμματος και όχι του Νοσοκομείου.
Καλό θα ήταν να γίνει μία συζήτηση στο συμβούλιο
για το πώς μπορεί να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο για
να εκσυγχρονιστεί, χωρίς βεβαίως να χάσει το δημόσιο χαρακτήρα του.
Πρόταση προς διερεύνηση.
Χαρακτηριστικό είναι το πανό που βρίσκεται πάνω
από ένα χρόνο στην είσοδο του Νοσοκομείου, που

έχει αναρτηθεί από Σωματείο Εργαζομένων: «Δήμαρχε κάτω τα χέρια από το Νοσοκομείο», το οποίο,
σε σχετική αναφορά του δημοτικού συμβούλου Δημήτρη Δαβάκη, αν βρίσκεται το πανό ακόμη εκεί, ο
δήμαρχος τόνισε: «τους παρακάλεσα να μην το κατεβάσουν. Είναι η καλύτερη διαφήμιση που μπορεί να
μου κάνει κανείς»!

Απολλώνιος Τυανέας!
Τα Τύανα ήταν μια πόλη στην περιοχή της Καππαδοκίας, στη
Μικρασιατική Χερσόνησο της ελληνικής Ιωνίας και γενέτειρα του Απολλώνιου που είχε αναδειχθεί σε μεγάλη ιστορική μορφή γύρω στα τέλη του 1ου μ.Χ. αιώνα και στις
αρχές του 2ου!!
Ο Απολλώνιος ήταν γόνος γνωστής και πλούσιας οικογένειας και οι πρόγονοί του είχαν ιδρύσει την πόλη των Τυάνων, ενώ ο ίδιος έκανε παρέα με βασιλείς και
αυτοκράτορες!!
Η γέννησή του ήταν ασυνήθιστη, κάτι που χαρακτηρίζει τη
γέννηση σπουδαίων ανδρών και λίγο πριν την γέννησή του
παρουσιάστηκε στη μητέρα του ο Πρωτέας ή κατά μία άλλη
εκδοχή ο ίδιος ο Δίας και την ενημέρωσε ότι θα γεννούσε
αγόρι και αυτό το παιδί θα ήταν Θεός και ο τρόπος της γέννας που ακολούθησε ήταν τελείως ξεχωριστός!!
Ο Απολλώνιος είχε πολλές αρετές και ιδιαίτερα πνευματικά
χαρίσματα!!! Σε ηλικία 14 χρόνων πήγε στην Ταρσό και μαθήτευσε κοντά στον σπουδαίο Έλληνα ρήτορα από την ελληνική Φοινίκη τον ονομαστό Ευθύδημο, ενώ δύο χρόνια
αργότερα πήγε στις Αιγές, όπου συνάντησε μαθητές της φιλοσοφικής σχολής των Πυθαγορείων και από τότε έγινε λάτρης της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας!!!
Την μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε από τους πλούσιους γονείς του, τη μοίρασε στους φτωχούς και επιβίωσε
μόνο με τα απαραίτητα, σε μια απλή και στερημένη ζωή!!
Είχε πάει στο ναό του Ασκληπιού και μυήθηκε από τους ιερείς στην τέχνη της θεραπείας και έγινε ένα άριστος θεραπευτής και κατόπιν πήρε όρκο σιωπής και για πέντε χρόνια
δεν είπε ούτε μια λέξη, όπως έκαναν οι Πυθαγόρειοι!!
Αργότερα έφυγε από τις Αιγές και πήγε στην Αντιόχεια,
όπου δίδαξε για πολλά χρόνια!
Η διδασκαλία του αναφερόταν στον ηθικό τρόπο ζωής των
ανθρώπων και στην επικράτηση της αλήθειας, ενώ απευθυνόταν σε όλη την ανθρωπότητα!!
Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες Βεσπασιανός (7- 79 μ.Χ.) και
Μάρκος Αυρήλιος (121-180μ.Χ.), είχαν παραδεχθεί ότι χρωστούσαν την φιλοσοφία τους στον Απολλώνιο και συγκεκριμένα ο Μάρκος Αυρήλιος αναφέρει ότι την ελευθερία
της βούλησης και της κατανόησης που αποσκοπούσε σε κάποιο στόχο, έμαθε να την κατευθύνει με τη λογική σκέψη
από τον Απολλώνιο!!
Ο Απολλώνιος ταξίδεψε σε όλο τον γνωστό κόσμο εκείνης
της εποχής, εκτός από την Γερμανία, την Βρετανία και την
Κίνα και όπου πήγαινε δίδασκε, επηρεάζοντας σημαντικά
την πορεία της εξέλιξης της φιλοσοφικής σκέψης και συμβούλευε τους άρχοντες πώς να ενεργούν προς όφελος των
ανθρώπων!!
Υπήρξε ένας λαμπρός αναζητητής της αλήθειας και μέσα

από τα φιλοσοφικά συστήματα αναζήτησε και βρήκε τις πιο
εσωτερικές διδασκαλίες, τις οποίες έκανε τρόπο ζωής του!!
Ακολούθησε ακριβώς τις διδαχές του Πυθαγόρα και τήρησε
αυστηρή διατροφική και πνευματική σταθερότητα, δαμάζοντας τον εαυτό του με αρετή και αυτοέλεγχο και είχε αναπτύξει υπερφυσικές δυνάμεις, ενώ μερικοί αμαθείς νόμιζαν
ότι είχε μαντικές και προφητικές ιδιότητες!!!
Στα ταξίδια του τον ακολουθούσαν πολλοί μαθητές του, από
τους οποίους ο πιο πιστός λεγόταν Δάμις και είχε γράψει
την βιογραφία του δασκάλου του και από αυτά τα γραπτά ο
ιστορικός Φλάβιος Φιλόστρατος έγραψε τον βίο του Απολλώνιου του Τυανέα!!
Ταξίδεψε με τον Δάμι μέχρι τη μακρινή Ινδία και δίδαξε και
εκεί γι’ αυτό και βρέθηκαν ινδικά γραπτά σχετικά με την επίσκεψη των δύο σπουδαίων ανδρών!!
Δίδαξε στην Αθήνα, εκεί που δίδασκε ο Σωκράτης, αλλά και
στην Ακαδημία του Πλάτωνα και στη σχολή του Πυθαγόρα
στη Σάμο, και στον ιερό ναό του Απόλλωνα, στους Δελφούς!!
Την ημέρα που έγινε η μεγάλη έκρηξη του Βεζούβιου
(24/8/79 μ.Χ.), που καταστράφηκαν η Πομπηία και η Ηράκλεια, ο Απολλώνιος δίδασκε στην Κρήτη!!
Μεταλαμπάδευσε τα φώτα της γνώσης του στην Ιταλία,
Ισπανία, Β. Αφρική, στην Αλεξάνδρεια, στο Νείλο, στη Θήβα
της Αιγύπτου, που ήταν ελληνική αποικία, ενώ συνεόρτασε
με άλλους φιλοσόφους και ιερείς, στο πόλη Σάϊδ (της
οποίας το όνομα όταν το διαβάσουμε ανάποδα σχηματίζεται
η λέξη «Δίας») και είναι το σημερινό Πορτ Σάιντ!
Ο σπουδαίος αυτός Έλληνας φιλόσοφος, που είναι σχεδόν
άγνωστος, αφού ούτε καν αναφέρεται στα ελληνικά σχολεία, έγραψε πολλούς τόμους φιλοσοφικής λογοτεχνίας και
τα έργα του τα συγκέντρωσε ο αυτοκράτορας Αδριανός (78138μ.Χ.) στο Άντζιο, όπου έμενε!! Αν δεν υπήρχαν τα έργα
του Απολλώνιου και του Παυσανία δεν θα υπήρχε ελληνική
ιστορία από το 52 π.Χ. έως τον 5ο αιώνα μ.Χ.!!
Ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος (170-211μ.Χ.) και η σύζυγός του Ιουλία Δόμνα (158-217μ.Χ.) υπήρξαν ιδρυτές μιας
μεγάλης βιβλιοθήκης με βιβλία που περιείχαν τις διδασκαλίες του Απολλώνιου και τις Πυθαγόρειες σκέψεις και φιλοσοφίες, η οποία δυστυχώς περιόρισε την δραστηριότητά της
από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό (482-565μ.Χ.) και κατά
τον 6ο αιώνα καταστράφηκε ολοσχερώς από τον Πάπα Γρηγόριο (540-607μ.Χ.), ενώ το έργο του Απολλώνιου καλύφθηκε με μαύρο μανδύα και έμεινε άγνωστο για πολλά
χρόνια όπως και ο ίδιος!!
Το όνομά του προερχόταν από το όνομα του Απόλλωνα,
που συμβόλιζε το λαμπρό φως της γνώσης!!
Ο Απολλώνιος μπορούσε να καταλαβαίνει όλες τις γλώσσες

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

των ανθρώπων, χωρίς να τις είχε διδαχθεί και επειδή ήταν
κάτι ανεξήγητο θεωρήθηκε θαύμα, όπως του απέδωσαν σαν
θαύματα την ανάσταση μιας κόρης που είχε πεθάνει, τον
τερματισμό μιας επιδημίας στην Έφεσο, τη θεραπεία ενός
δαιμονισμένου κ.α.
Φυσικό ήταν ο σπουδαίος αυτός Έλληνας να αποκτήσει εχθρούς, αφού η μισαλλοδοξία είναι ριζωμένη στη ζωή των
ανθρώπων και διατηρείται από τα διάφορα συμφέρονται,
οπότε ο αυτοκράτορας Δομιτιανός τον συνέλαβε, με ψεύτικες κατηγορίες και τον φυλάκισε!!
Πάντα δίπλα του ήταν ο πιστός μαθητής του ο Δάμις και στη
δίκη που επακολούθησε διαδραματίστηκαν υπερφυσικά γεγονότα και στο τέλος ελευθερώθηκε ο Απολλώνιος!!
Πλήρης ημερών έφυγε από την ζωή με θεϊκό τρόπο και μετά
τον θάνατό του αναστήθηκε και αργότερα αναλήφθηκε
στους ουρανούς, γεγονότα τα οποία πολλοί τα αμφισβήτησαν και τα χλεύασαν, ενώ άλλοι το αντέγραψαν!!
Η Χριστιανική εκκλησία θεωρούσε μεγάλη αμαρτία την ανάγνωση, την αναφορά ακόμα και τον ψίθυρο για κάθε ιδέα ή
σύγγραμμα του Απολλώνιου και είχε ανακηρύξει διαβολικά
και ασυγχώρητα όλα όσα είχαν σχέση με το έργο του, το
οποίο είχε χαρακτηρίσει προϊόν πλάνης και μαγείας!!!
Πολλές προσωπικότητες εκείνης της εποχής, όπως ήταν
ο Μίθρας ο γιός του Αχούρα Μάζντα του Θεού των Περσών,
και του οποίου αρχιερέας ήταν ο αυτοκράτορας Κων\νος
που ήταν ηλιολάτρης, αλλά στήριξε τον χριστιανισμό και
βαπτίστηκε τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, για πολιτικούς λόγους και η χριστιανική εκκλησία τον ανακήρυξε σε
άγιο μετά το θάνατό του, αλλά και ο Ταμμούς των Ασσυροβαβυλωνίων, ο Άττις των Καβείρων, ο Όσιρης των Αιγυπτίων, ο Ίντρα, η Περσεφόνη, ο Άδωνις, ο Υάκινθος κ.α. και
περισσότερο όλων, ο Απολλώνιος ο Τυανέας, παρουσίαζαν
πολλές ομοιότητες με την ζωή του Χριστού και όταν ερωτήθηκε ο Άγιος Ιουστίνος γι’ αυτό το φαινόμενο, απάντησε
ότι ο Σατανάς είχε αντιγράψει τον Χριστό πολλά χρόνια
πριν την έλευσή του!!!
Αν δεν μάθουν οι Έλληνες την ιστορία του γένους τους θα
μοιάζουν με το δέντρο που έχει σάπιες ρίζες και με ένα δυνατό φύσημα του αέρα θα σωριαστεί κατά γης και τότε θα
εφαρμοστεί η γνωστή και αλληγορική φράση: «δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται»!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Έξι επικές γκάφες
αεροδρομίων
Το πέρασμα από το αεροδρόμιο μπορεί να αποδειχτεί
το πιο δύσκολο μέρος ενός ταξιδιού. Ατελείωτες
ουρές στους ελέγχους ασφαλείας, χαμένες αποσκευές και πολλές άλλες εξαντλητικές διαδικασίες.
Μερικά από όσα κατέγραψε η Travel+Leisure...

1. Η αεροπορική χάνει τις αποσκευές του
ιδιοκτήτη της
Η Alaska Airlines έχασε τις αποσκευές του ίδιου του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. Παρόλο που του
παραδόθηκαν την επόμενη ημέρα, επρόκειτο για τη δεύτερη φορά στην ταξιδιωτική του καριέρα που του συνέβη κάτι τέτοιο ενώ ταξίδευε με τη δική του εταιρεία.

2. Ταξιδεύοντας με λάθος διαβατήριο
Ένας Βρετανός ταξίδεψε στη Γερμανία χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της κοπέλας του. Και δεν τον σταμάτησε κανείς! Μόνο αφού έφτασε στη Γερμανία, ο
Βρετανός συνειδητοποίησε ότι κατάφερε να κάνει ολόκληρο το ταξίδι χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της κοπέλας του, η οποία μάλιστα στη φωτογραφία του
εγγράφου ήταν επτά μηνών έγκυος.

3. Η αποτυχημένη TSA
Είναι γνωστό ότι η Διοίκηση Ασφαλείας Αερομεταφορών των ΗΠΑ (TSA) δεν καταφέρνει να εντοπίσει κάθε
ένα απαγορευμένο αντικείμενο που περνά από τον
έλεγχο του αεροδρομίου. Αλλά μια έρευνα αποκάλυψε

το 2015 ότι το Τμήμα Εσωτερικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ
είχε διεισδύσει επί 10 χρόνια στη διαδικασία ελέγχου
και είχαν καταφέρει να μεταφέρουν με επιτυχία απαγορευμένα αντικείμενα στο 95% των περιπτώσεων. Πολλές γκάφες μαζεμένες.

4. Εγκατάλειψη αεροσκάφους
Αν και θα μπορούσε να είναι μια τέλεια φάρσα, είναι
πραγματικότητα. Κάποιος άφησε τρία cargo jets στον
αεροδιάδρομο ενός Μαλαισιανού αεροδρομίου. Χωρίς
να έχει αφήσει όνομα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία,
το αεροδρόμιο αναγκάστηκε να βάλει αγγελίες στις τοπικές εφημερίδες, ζητώντας από τον ιδιοκτήτη να παραλάβει τα αεροσκάφη του.

5. Στριπτίζ στην ουρά του ελέγχου
Οι ουρές στον έλεγχο ασφαλείας των αεροδρομίων
είναι ένα από τα αναγκαία δεινά του αεροπορικού ταξιδιού και σχεδόν πάντα διαρκούν πολύ. Μια ταξιδιώτης
αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση,
βγάζοντας τα ρούχα της και μένοντας μόνο με τα εσώρουχα, αλλά δεν της βγήκε σε καλό:

6. Κακοποίηση... αποσκευών
Ένα βίντεο έκανε το γύρο του κόσμου, με τους υπαλλήλους που φορτώνουν τις αποσκευές να τις κακομεταχειρίζονται. Όπως ειπώθηκε, οι υπάλληλοι της Alaska
Airlines αποφάσισαν να εκτονώσουν λίγη από την πίεση
της δουλειάς κατά τη διάρκεια των εορτών, και έκαναν
διαγωνισμό ποιός θα πετάξει πιο μακριά μια συγκεκριμένη αποσκευή. Ευτυχώς, κάποιος το έγραψε σε βίντεο.
Οι υπάλληλοι απολογήθηκαν, δηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη αποσκευή ήταν γεμάτη με περιοδικά.
Βίκη Τρύφωνα, tornosnews.gr

Τουλάχιστον 20 πλειστηριασμούς για μεσαίας αλλά και μεγάλης δυναμικότητας ξενοδοχεία, που βρίσκονται σε περιοχές
όπως τα Χανιά, το Ναύπλιο, η Καστοριά, η Ερέτρια, η Κεφαλονιά, η Αρχαία Ολυμπία και το Πόρτο Χέλι, έχουν προγραμματίσει έως τον Σεπτέμβριο οι 4 συστημικές τράπεζες
Πειραιώς, Εθνική, Αlpha Bank και Eurobank, σύμφωνα με
στοιχεία που συγκέντρωσε το Tornos News.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, ο αριθμός
των ξενοδοχείων που φαίνεται ότι θα οδηγηθούν μέσα στο
χρόνο αλλά και το 2020 στην οδυνηρή διαδικασία του πλειστηριασμού, λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης των δανειακών
υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες τους θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Τα οικονομικά αποτελέσματα για μία σημαντική μερίδα κυρίως μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
παραμένουν στο κόκκινο, καθώς δεν κατάφεραν να επωφεληθούν από την ανοδική πορεία των αφίξεων τα τελευταία χρόνια.
Επίσης, το πρόβλημα της χρηματοδότησης για ένα σημαντικό
μέρος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας είναι υπαρκτό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τον ρόλο του Τραπεζίτη κυρίως για μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προκειμένου να
εξασφαλίσουν ρευστότητα τον παίζουν οι μεγάλοι Τοur Operators. To ζητούμενο βέβαια, είναι τι θα γίνει σε μία πιθανή καθοδική πορεία της τουριστικής αγοράς καθώς οι τράπεζες είναι
υποχρεωμένες να μειώσουν τα κόκκινα δάνειά τους με ό,τι
αυτό σημαίνει για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που ήδη δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Σε σχέση με τους 20 πλειστηριασμούς, που έχουν προγραμματίσει οι συστημικές τράπεζες μέσα στο επόμενο 7μηνο για μεσαίες και μεγάλες μονάδες, οι 11 εξ αυτών έχουν δρομολογηθεί
με επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς.
Μέσα στον Φεβρουάριο έχουν προγραμματισθεί 3 πλειστηριασμοί για ξενοδοχεία που βρίσκονται στους Δελφούς με αρχική τιμή 850.000 ευρώ, στη Σάμο με αρχική τιμή 300.000
ευρώ και στον Ωρωπό (πολυώροφο ξενοδοχείο 197 κλινών)
με 1,49 εκατ. ευρώ.
Τον Μάιο έχουν προγραμματισθεί άλλοι 3 πλειστηριασμοί για
2 ξενοδοχεία στην Καστοριά με αρχική τιμή 932.400 ευρώ
και 1,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και 1 ξενοδοχείο στη Λίμνη
Πλαστήρα με αρχική τιμή 270.000 ευρώ. Ακολουθούν, τον
Μάιο πλειστηριασμοί για 3 ξενοδοχεία στην Κατερίνη με αρχική τιμή 350.000 ευρώ, στα Χανιά με αρχική τιμή 2 εκατ.
ευρώ και στο Ναύπλιο με αρχική τιμή 962.000 ευρώ.

Ένα ψάρι τρομοκρατεί ως “κακός οιωνός”
Πρόκειται για το ψάρι ρηγάλεκος, που έχει συνδεθεί με το φονικό
τσουνάμι στην Ιαπωνία το 2011, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους
20.000 άνθρωποι, γι’ αυτό έχει προκαλέσει πανικό στην Ιαπωνία. Κι
αυτό γιατί επανεμφανίστηκαν ρηγάλεκοι πιασμένοι στα δίχτυα στα
ανοικτά της περιφέρειας Τογιάμα, στα βόρεια της χώρας. Τις τελευταίες ημέρες έχουν βρεθεί επτά τέτοια ψάρια, μεταξύ των
οποίων ένα μήκους 3,2 μέτρων που ξεβράστηκε σε ακτή και ένα 4
μέτρων που μπερδεύτηκε σε δίχτυα. Ετσι και πριν το τσουνάμι
είχαν εμφανιστεί 12 τέτοια ψάρια στις ακτές της Ιαπωνίας, ένα
μήνα πριν.
Οι ρηγάλεκοι ζουν σε βάθη από 200 έως 1.000 μέτρα, έχουν ασημένια χρώμα και κόκκινα πτερύγια. Στην Ιαπωνία ονομάζονται "αγγελιοφόροι από το παλάτι του βασιλιά της θάλασσας" και σύμφωνα
με τον θρύλο εμφανίζονται στην επιφάνεια όταν επίκειται υποθαλάσσιος σεισμός. Οι επιστήμονες, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμμερίζονται αυτή την άποψη, αν και η εμφάνισή τους όπως λένε μπορεί
να σχετίζεται με κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε.

20 ξενοδοχεία βγήκαν
σε πλειστηριασμό
από τις τράπεζες

Αποστάγματα σοφίας...

πηγή: News247
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Άλλη μία βράβευση για τη
Βούλα Λαμπροπούλου
H Βουλιώτισσα καθηγήτρια του Παν/μίου Αθηνών,
Βούλα Λαμπροπούλου, γνωστή πλέον στην κοινωνία της περιοχής μας, έλαβε τιμητική βραβείο και
τίτλο Ευχαριστίας από τη Διευθύντρια, το Δ.Σ. και
τα μέλη του Μουσείου Λαογραφίας, που έχει έδρα
στην Πλάκα (Φίλωνος 96).
Η Βούλα Λαμπροπούλου εδώρισε στο εξαίρετο αυτό Μουσείο,
υφαντά ρούχα της μητέρας της, Παναγιώτας
Μυλωνά-Λαμπροπούλου από την επαρχία
Πυλίας (νυχτικά, πόλκες, φούστες, εσώρουχα, μαξιλαροθήκες,
αλλά και νυφιάτικες
πίττες ολοκέντητες,
τις οποίες επί πέντε και πλέον μήνες κεντούσε η
Στέλλα Βερούτη από τη Φυλή (Χασιά Αττικής). Τις
πίττες αυτές, αληθινά έργα τέχνης, μοναδικής
κομψότητας, είχε χρησιμοποιήσει η Β. Λαμπροπούλου και είχε μελετήσει.
Σε μία θαυμάσια αίθουσα του μουσείου, που είναι
πλήρως επισκευασμένο με χρήματα του ΕΣΠΑ,
ακούστηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες, παρατηρήσεις και ερωτήσεις, καθώς και πλήρη περιγραφή
για την φύλαξη των αντικειμένων που τους δώρισαν. Με πόση προσοχή και ευλάβεια σχεδόν συνγτηρούνται και φυ΄λασσονται τα πολύτιμα
αντικείμενα, είναι άξιοι συγχαρητηρίων.
Στην πλούσια δεξίωση που ακολούθησε προσφέρθηκαν παραδοσιακά και χειροποίητα εδέσματα.
Η Β. Λαμπροπούλου έχει τιμηθεί πολλάκις και
αυτή είναι η δεύτερη μέσα στο 2018.

Διαγωνισμός,
ΝΑΤΟφροσύνης…
Προσπάθησαν, όσο μπορούσαν να το κρύψουν
μέσα στο γνωστό “αχό” της κοκορομαχίας επί παντός επιστητού. Παρ όλα αυτά η ταυτιση ΣΥΡΙΖΑ –
ΝΔ και όλων των υπόλοιπων αστικών κομμάτων σε
ότι αφορά το σχέδιο της «ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης» στα Βαλκάνια έβγαλε μάτι την περασμένη
Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το
πρωτόκολλο ένταξης της “Βόρειας Μακεδονίας” –
πλέον – στο ΝΑΤΟ.
Δεν περιμέναμε βέβαια κάτι διαφορετικό. Με την
Κυβέρνηση να παίζει ρόλο, “στρατολογητή” του
ΝΑΤΟ στην περιοχή, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, εσπευσαν με
κάθε τρόπο να διευκρινίσουν, ότι, η όποια διαφωνία
τους στη συμφωνία Τσίπρα – Ζάεφ δεν σημαίνει
διαφωνία με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια,
την οποία άλλωστε υπηρέτησαν με συνέπεια και
από κυβερνητικές θέσεις….¨
Έτσι, η αντιπαράθεσή τους εξελίχθηκε σε έναν
πραγματικό διαγωνισμό, για το ποιος είναι ΝΑΤΟικότερος και κατά συνέπεια ποιος με τη στάση του
υπηρετεί αποτελεσματικότερα τα Οικονομικά και
Πολιτικά κέρδη της παγκόσμιας και Ελληνικής
Αστικής Τάξης….
Ν. Γεωργόπουλος

Σχολιάζοντας γραφόμενά μας
στο διαδίκτυο

Για τη διεκδίκηση του χώρου στάθμευσης
του δημάρχου για το Ασκληπιείο

εν κοιτάνε να το στελεχώσουν με καλύτερη ιατρική περίθαλψη να το συμωρφωσουν, τρώγονται ποιος θα διεκδικήσει περισσότερο! Είμαι με
αυτόν που θα κοιταξει να διαμορφώσει σύγχρονο
νοσοκομείο. Ο Έλληνας δεν είναι παρακατιανός,
έχει αξιοπρέπεια, κάντε κάτι για να δούμε ότι έχετε
αξίες και όχι κομματομαχίες!

Δ

ας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση
απάντηση μέσω επεξηγηματικού αστερίσκου
στο αμέσως επόμενο τεύχος της ΕΒΔΟΜΗΣ,
μετά το ερώτημα που σας έθεσα. Εύχομαι ό,τι
καλύτερο σε όλους σας!
«Ποια είναι η έννοια της λέξης Άπιτε στον τίτλο
της στήλης του αγαπητού Πέτρου Ιωαννίδη; Έχει
την έννοια φύγαμε ίσως;»

Σ

Μαρία Φουρκιώτη

Εκατό χρόνια Παπανδρέου
Φαντάσου τον δεξιό που ήταν μιας κάποιας ηλικίας στις
αρχές του '80 και τις επόμενες δεκαετίες έφαγε στη μάπα
τον Παπανδρέου και τον παπανδρεϊσμό. Ηταν στο καφενείο μόνος του, ενώ όλοι οι άλλοι προσπαθούσαν να τον
διαφωτίσουν ως προς τα κατορθώματα της “Αλλαγής”. Τα
υπεύθυνα και έγκυρα δημοσιογραφικά στόματα τον ενημέρωναν πως το ΠΑΣΟΚ είναι το φυσικό και κυρίαρχο κόμμα
εξουσίας, ενώ η κεντροδεξιά παράταξη είχε ρόλο κομπάρσου της ιστορίας. Δεκαετία έμπαινε, δεκαετία έβγαινε κι
αυτός εκεί, μόνος εναντίον όλων, και ειδικά εναντίον του
Παπανδρέου.
Εγκαταλειμμένος ακόμα και από τον Θεό, που βαθιά μέσα
του γνώριζε ότι ήταν δεξιός. Αυτή η «απομόνωση» θα πρέπει να του δημιούργησε κάποιο μίσος για τον Ανδρέα Παπανδρέου πέραν του συνηθισμένου. Κι όμως, αυτός ο
άνθρωπος που πέρασε τόσα, που μίσησε τον Παπανδρέου

και τον παπανδρεϊσμό όσο λίγοι, θα πρέπει να αισθάνεται
μια βαθιά και ασίγαστη νοσταλγία για τον Ανδρέα.
Και δεν είναι η νοσταλγία για τις πολιτικές διαμάχες μιας
άλλης εποχής όσο μια αίσθηση απώλειας για το ίδιο το
άτομο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου
ήταν δημιούργημα της αστικής κουλτούρας. Είχε γνώσεις
και καλλιέργεια. Μπορούσε να μιλήσει στον μέσο Ελληνα,
αλλά ταυτόχρονα μπορούσε να διαπραγματευτεί, να κουβεντιάσει και να συγκρουστεί με τους πολιτικούς άλλων
χωρών. Σε αμυντικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική
πολλές φορές ήταν δεξιότερος των δεξιών.

Τώρα, ο προαναφερθείς δεξιός θα νοσταλγεί τον Ανδρέα
Παπανδρέου, γιατί απλούστατα ό,τι τον έχει αντικαταστήσει στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς
είναι σαφώς κατώτερο. Και δεν είναι απλώς κατώτερο σε
θέσεις, γνώσεις και καλλιέργεια, αλλά ακόμα και σε χαρακτήρα.
Η παρακμή είναι καθολική, απότομη και κολοσσιαία. Και

κάπου εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα με τον παπανδρεϊσμό.
Η γοητεία του Παπανδρέου ήταν ένα παράγωγο μιας κουλτούρας που οι πολιτικές του οδηγούσαν προς την εξαφάνιση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο ευεργετηθείς μιας
κληρονομιάς που δεν μπορούσε να επιβιώσει των πολιτικών
επιλογών του.
Αρχισε να αφαιρείς νόμους και πολιτικές που εφαρμόστηκαν από το '81 και μετά και συνειδητοποιείς πόσο ριζικά
διαφορετική θα ήταν η πραγματικότητα σήμερα. Βγάλε το
νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΙ του '82, αφαίρεσε την προσπέλαση
του συντεχνιακού τσαμπουκά και τρομοκρατίας σε όλους
τους τομείς της δημόσιας ζωής, εξαφάνισε τον ξέφρενο
δανεισμό του κράτους και, σιγά σιγά, η πολιτική οντότητα
που ακούει στο όνομα Αλέξης Τσίπρας αρχίζει να εξαφανίζεται. Η ποιοτική διαφορά μεταξύ ενός Ανδρέα Παπανδρέου και ενός Αλέξη Τσίπρα είναι τεράστια, αλλά οι
αμαρτίες του πρώτου μάς έφεραν στο πολιτισμικό χαμηλό
της πρωθυπουργίας του δεύτερου.
Ναπολέων Λιναρδάτος
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Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα του ναυαγίου ΟRIA
Όπως είχαμε προαναγγείλειτ, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
2019, (75 χρόνια μετά τη μεγάλη ναυτική τραγωδία του
Ναυαγίου ORIA), πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση μνήμης
για τους 4.100 Ιταλούς αιχμάλωτους στρατιώτες και Έλληνες μέλη του πληρώματος, που έχασαν τη ζωή τους στο
ναυάγιο του νορβηγικού πλοίου ORIA στις 12-2-1944.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν από κοινού η Πρεσβεία της
Ιταλίας στην Αθήνα, η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής
Αττικής, οι Δήμοι Σαρωνικού και Λαυρεωτικής και ο Σύνδεσμος «Χρυσή Τομή». Τελούσε δε υπό την Αιγίδα της Α.Ε.
του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την τελετή επιμνημόσυνης δέησης προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Καθολικών Αθηνών π. Σεβαστιανού Ροσσολάτου.

Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί, από τον Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής Πέτρο Φιλίππου, τον Πρόεδρο του ΔΣ
του Συνδέσμου «Χρυσή Τομή» Σταμάτη Παπαθανασίου, τον
εκπρόσωπο του Συνδέσμου των Συγγενών των θυμάτων
Salvadore Criniti, τον Πρέσβη της Ιταλίας στην Αθήνα Luigi
Efisio MARRAS, ο οποίος μετέφερε και τον χαιρετισμό της
Α.Ε. του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας Sergio
Mattarela και ολοκληρώθηκαν με τον χαιρετισμό της Α.Ε.
του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Προκοπίου Παυλοπούλου.
Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Π. Φιλίππου υποδέχθηκε
τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων που παρευρέθηκαν
στην τελετή, εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσους
εργάστηκαν τόσο για την ανάδειξη του Ναυαγίου όσο και
για τις διοργανώσεις των εκδηλώσεων μνήμης όλα αυτά τα
χρόνια, αναφέρθηκε στις πολύχρονες έρευνες του αυτοδύτη Αριστοτέλη Ζερβούδη που ανέσυρε από τη λήθη το
γεγονός και κατέληξε «Σήμερα δε, εκτός από την απόδοση
τιμών στους χιλιάδες νεκρούς και τη διατήρηση της μνήμης
τους, πιστεύω ότι πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ποτέ πια ναζισμός, ποτέ πια φασισμος, ποτέ πια πόλεμος. Ειρήνη στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια σε όλο τον
κόσμο».
Μετά τους χαιρετισμούς ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων, ενώ αποδόθηκαν οι δέουσες τιμές στους νεκρούς του
ORIA και από το Άγημα και την Μπάντα του Πολεμικού Ναυ-

τικού και έγινε ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ιταλίας
και της Ελλάδας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής,
ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής
Σταύρος Ιατρού, μέλη του Συνδέσμου «Χρυσή Τομή» καθώς
και ο Γιώργος Ιατρού ο οποίος έχει επιμεληθεί το βιβλίο «Η
καραβάνα στο βυθό της θάλασσας» και δημιούργησε το
ντοκιμαντέρ «memORIA» στο πλαίσιο της ανάδειξης του
ναυαγίου, ο δύτης – ερευνητής Αριστοτέλης Ζερβούδης,
μέλη του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σαρωνικού,
καθώς και μέλη της ομάδας Νέοι Εθελοντές σε Δράση στον
Δήμο Σαρωνικού, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων, φορέων
και κάτοικοι της περιοχής.
Το μνημείο φιλοτέχνησε ο αείμνηστος γλύπτης Θύμιος Πανουργιάς και στήθηκε στο σημείο (στο 60ο χλμ. της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου), το 2014.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, στην Πλατεία των Λεγραινών, στο μνημείο των 17 εκτελεσθέντων κατοίκων των Λεγραινών, το καλοκαίρι του 1944 από τους Γερμανούς
κατακτητές, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος
Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς στον σύντομο χαιρετισμό
του αναφέρθηκε στην ιστορία της εκτέλεσης των κατοίκων.
Οι κάτοικοι των Λεγραινών ήταν οι πρώτοι που αντίκρισαν
την τραγωδία του Ναυαγίου του ORIA και φρόντισαν τους
νεκρούς, λίγους μήνες πριν η καταστροφή χτυπήσει τον
μικρό οικισμό και τις οικογένειές τους.
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, ενώ παρευρέθηκαν ως
Εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΔ ο Βουλευτής Γεώργιος
Βλάχος, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου, ο
Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Αντιναύαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, των Στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων
Ασφαλείας.
Στην συγκινητική αυτή εκδήλωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία 50 ατόμων από τον Σύνδεσμο των Συγγενών των θυμάτων του ORIA που σήμερα απαριθμεί 1000 περίπου μέλη.

Η Ιταλική πρεσβεία τίμησε την Κερατέα
για τη μνήμη ναυαγίου ORIA
Με αφορμή την 75η επέτειο της τραγωδίας του ναυαγίου,
ο Ιταλός Πρέσβης στην Ελλάδα Luigi Marras παρέθεσε δεξίωση στην Ιταλική Πρεσβεία το απόγευμα της ίδιας ημέρας, προβάλλοντας ταυτόχρονα
το ντοκιμαντέρ
«memORIA» του Γιώργου Ιατρού (παραγωγή «ΧΡΥΣΗ
ΤΟΜΗ» 2015). Η προβολή έγινε ενώπιον της αντιπροσωπείας των συγγενών των πεσόντων και επιλεγμένων εκπροσώπων των αρχών σε δυο διαφορετικές αίθουσες στην
Ιταλική γλώσσα και στα Ελληνική με Αγγλικούς υπότιτλους
Με την ευκαιρία αυτή ο Πρέσβης τίμησε τον δημιουργό του
ντοκιμαντέρ Γιώργο Ιατρού, τον Σύνδεσμο «ΧΡΥΣΗ
ΤΟΜΗ» για την συμβολή του στην προσπάθεια ανάδειξης
της μνήμης του ORIA και τον Πρόεδρο του «Αναπτυξιακού
Συνδέσμου Λαυρεωτικής» Σταύρο Ιατρού, που ως Δήμαρχος Κερατέας το 2009 ξεκίνησε την προσπάθεια για την
epανίδρυση του μνημείου.
Η συμβολή των δυο φορέων και του δημιουργού του ντοκιμαντέρ, εκτός από την ανίδρυση του μνημείου των θυμάτων

του ORIA, και την τοποθέτηση στο βυθό της θάλασσας,
στον τόπο του ναυαγίου, αναμνηστικής πλάκας, περιλαμβάνει επίσης:
• την έκδοση του βιβλίου «Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» (εκδ. Δήμου Κερατέας 2009) του
Γιώργου Ιατρού (έκδοση «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ» - ΑΩ 2014),
• την συμβολή στην εκδήλωση μνήμης το 2014, με κορυφαία την εκδήλωση που οργάνωσε η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» στο
ΚΑΠΗ Κερατέας, όταν υποδέχθηκε την Ιταλική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 500 άτομα,
• την κατοχή ενός πολύτιμου αρχείου αλληλογραφίας, ιστορικών στοιχείων, καθώς και διαφόρων εκδοχών (σχεδίων)
του μνημείου από τον γλύπτη Θύμιο Πανουργιά.
«Η ταινία αποτελεί μνημείο για τους 4.000 και πλέον ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Β΄ παγκόσμιο πόλεμο τότε».

ΕΒΔΟΜΗ
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«Μετά πυρηνικών όπλων»
η τροποποίηση ρυμοτομικού
για την επέκταση του
Aθλητικού Κέντρου Βούλας
Eυρεία συζήτηση εξελίχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου 3Β (6.2.19), στο (1ο) θέμα τροποποιησης του τεχνικού Προγράμματος. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος στο Αθλητικό
Κέντρο Βούλας, που ετέθη ερώτηση από το δημοτικό σύμβουλο Δημήτρη Δαβάκη, διότι αναφέρεται στο εισηγητικό

ότι οι κάτοικοι θα προσφύγουν στο ΣΥΠΟΘΑ (Συγκρότηση
Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων)
και ακολούθησε διάλογος:
― Με ποιο τρόπο δεν κατάλαβα. Ποιός φορέας θα το κάνει
― Εμείς είμαστε ο φορέας της τροποποίησης, ο δήμος.
― Οι κάτοικοι που έχουν αθλούμενα παιδιά, με ποιο τρόπο
θα προσφύγουν, ξαναρώτησε ο Δ. Δαβάκης.
― Εχουν τη δυνατότητα το αίτημα τροποποίησης ρυμοτομικού να συνοδεύεται με μια σειρά πρωτοβουλίες φορέων,
κατοίκων υποστηρικτικών στο αίτημα για την ιστορία αυτή.
― Που θα λένε τί;
― Θα δούμε, έχετε εσείς άγχος, κατά πόσο θα είναι ισχυρή
η πρόταση ή όχι. Θα είναι ισχυρότατη. Να πείτε στους περιοίκους, επειδή το έχετε καταψηφίσει, ότι θα είναι ισχυρότατη. Η αποψη του Δήμου για την τροποποίηση του
ΣΥΠΟΘΑ πλέον θα πάει μετα πυρηνικών όπλων, κατέληξε
ο δήμαρχος.
σ.σ. οπότε περιμένοντας πυρηνικό πόλεμο, ας λάβουμε τα
μέτρα μας...n

Με εξαιρέσεις εγκρίθηκε η Β΄Φάσης της
Κυκλοφοριακής Μελέτη στο Δήμο 3Β
Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος εισηγήθηκε το (3o) θέμα,
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. σχετικά με τη διαμόρφωση της κυκλοφοριακής μελέτης και αναφέρθηκε πρωτίστως στο θέμα
ρύθμισης της οδού Σωκράτους από την Παπάγου μέχρι την
Ιπποκράτους, η οποία κρατείται και έχει δοθεί στο μελετητή για νέα αποτύπωση και ρύθμιση και θα έρθει στο Συμβούλιο προσεχώς για ψήφιση. Επίσης κρατείται και η
διάνοιξη της οδού Μεγ. Βασιλείου στην οδό Καλύμνου.
Η οδός Σωκράτους, δεν μελετήθηκε σε καμία φάση. Η μελέτη έγινε στη Β1 φάση και εξελίσσεται τώρα στη Β2 φάση.
Από τη φάση αυτή έχουν αφαιρεθεί: Η πλατεία Ηρώων στη
Βάρη, η οδός Σωκράτους και η Μεγ. Βασιλείου να ξανανοίξει στην Καλύμνου.
σ.σ. Να σημειώσουμε εδώ, ότι για τη ρύθμιση της Σωκράτους είχαν καταθέσει υπόμνημα επιχειρηματίες και κάτοικοι
στο Δήμο, διαφωνώντας με την ρύθμιση που αποτυπωνόταν
πάνω στη μελέτη, για την οποία δεν είχε ενημερωθεί κανείς. Όπως επίσης είχαν καταθέσει υπόμνημα οι κάτοικοι
της περιοχής για τη διάνοιξη της Μεγ. Βασιλείου. Όσο για
την ενημέρωση των πολιτών κρατάμε επιφύλαξη γιατί
μπορώ να πω με βεβαιότητα, τους αιφνιδίασε το ρεπορτάζ
που αναφέραμε για συγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη.
Δεν είχαν γνώση.
Το θέμα λοιπόν της οδού Σωκράτους απεσύρθη και αναμένεται η νέα ρύθμιση, η οποια πρέπει να γνωστοποιηθεί
στους περιοίκους για να προχωρήσει.
Η οδός Πρ. Πέτρου με την πλατεία Κρήτης, επίσης δεν συζητήθηκε γιατί έχει γίνει μελέτη με ταυτοποίηση της Πρ.
Πέτρου από το σημείο που διακόπτεται η νησίδα η οποία
προχωράει μέχρι κάτω και στο πέταλο φέρνει την αναστροφή πιο πίσω για να μη μπορούν αυτοί που βγαίνουν
από την πλατ. Κρήτης να μπαίνουν στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη.
Εχουν καλέσει το Δήμο Γλυφάδας γιατί πρέπει να είναι
κοινή αποφαση και των δύο Δήμων και γι’ αυτό δεν βρίσκεται μέσα στη φάση αυτή η Πρ. Πέτρου.
Ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι η κυκλοφοριακή μελέτη στη
φάση αυτή είναι ένα σύνολο 60 παρεμβάσεων και έχει περάσει από όλα τα στάδια. Στη συνέχεια η διαδικασία αυτή
μετά την εγκριση από το Δ.Σ. θα διαβιβαστεί στην Αποκεν-
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τρωμένη Διοίκηση η οποία θα ελέγξει τα στοιχεία και θα εκδόσει τα αντίστοιχα ΦΕΚ για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση.
Εχει γίνει δημοπράτηση 1,5 εκατ. ευρώ, από πέρυσι και έχει
αναλάβει εργολάβος για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών μελετών σε εύρος 60%. Θα χρειαστούν άλλα τόσα περίπου χρήματα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο
των παρεμβάσεων, σημάνσεις, κόμβοι κλπ.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εχουν κατατεθέσει κάτοικοι κάποιες παρεμβάσεις για 2-3 σημεία στη
Βάρκιζα που πρέπει να συμπεριληφθούν στην απόφαση και
είναι η οδός Πάσχου στον Ασύρματο που διορθώνεται γιατί
αποτυπώνεται διπλής κατεύθυνσης, στο τρίγωνο Ηρας,
Ρέας, Τυθίας μερική μονοδρόμηση (Ηρας και Ρέας), στην
οδό Αθηνάς στη Βάρκιζα, δεν θα αντιστραφεί ο μονοδρόμηση, στην πλατεία Ζησιμοπούλου παραμένει η διπλή κατεύθυνση. Η Ορφέως να μην υλοποιηθεί ως μονοδρόμηση
λόγω στενότητας.
Η Ξενίου μονοδρομείται από την Ορφέως προς τη Λεωφ.
Ποσειδώνος. Δημιουργία δύο διαβάσεων πεζών υπερυψωμένων στην οδό Βορρεάδων.
Στην ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής μελέτης, όπως
ελέχθη από το δήμαρχο, προβλέπονται και κάποιοι χώροι
στάθμευσης με χρονοχρέωση, τα οποία όμως δεν έχουν
ακόμη διαμορφωθεί και γι’ αυτό δεν αναφέρονται στην παρούσα φάση.
Αννα Μπουζιάνη
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Κοινωφελίας
ἄρχεσθαι
&
Ἀκοινωνησίας
παύεσθαι
«Ἀλλά ταῦτα μέν ταύτῃ γενόμενα τήν ἐµήν καί σήν λυκοφιλίαν καί ἀκοινωνίαν διά σε ἀπηργάσατο».

ΕΒΔΟΜΗ

(= Κι εγώ θέλω να σας πω κάποια αλληγορική διήγηση,
σε ανταπόδοση γι’ αυτή με τον Μελανίωνα. Ο Τίμων ήταν
κάποιος χωρίς μόνιμη κατοικία/ανέστιος, και είχε το πρόσωπό του περικλεισμένο με αδιαπέραστα αγκάθια, βλαστάρι των Ερινύων.
Αυτός λοιπόν ο Τίμων, από μίσος σηκώθηκε κι έφυγε εξακοντίζοντας πολλές κατάρες σε δολερούς ανθρώπους.
Τόσο εκείνος μισούσε όσους από σας είστε πάντα δολεροί. Ενώ τις γυναίκες τις αγαπούσε πάρα πολύ).
Σημειωτέον ότι από τον Τίμωνα προέκυψαν οι διεθνείς
όροι TIMONISM & TIMONIST με τη σημασία της μισανθρωπίας/απανθρωπιάς και του μισανθρώπου.
Η ΑΕΙΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
«Οὐρανός ἄστρα τάχιον ἀποσβέσει ἤ τάχα νυκτός
ἠέλιος φαιδρήν ὄψιν ἀπεργάσεται καί γλυκύ νᾶµα
θάλασσα βροτοῖς ἀρυτήσιµον ἕξει καί νέκυς εἰς
ζωῶν χῶρον ἀναδράµεται, ἤ ποτε Μαιονίδαο βαθυκλεές οὔνοµ᾽ Ὁµήρου λήθη γηραλέον ἁρπασεται
σελίδων».

(Πλάτων, 427-347, “ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ”, 318e, 5)

(Ελληνική Ανθολογία, βιβλίο 9ο, επίγραμμα 575)

(= Όλα όμως, επειδή έγιναν έτσι, προκάλεσαν εξαιτίας
σου τη μεταξύ μας λυκοφιλία και έλλειψη επικοινωνίας).

(= Είναι πιο πιθανό ο Ουρανός να σβήσει γρηγορότερα τ’
αστέρια του ή ο Ήλιος τη λαμπρή της νύχτας όψη να φωτίσει και η θάλασσα γλυκό νερό να δώσει στους θνητούς ν’
αντλούν ή ο νεκρός στων ζωντανών τη χώρα να ξαναγυρίσει, παρά η λήθη των παλιών αυτών σελίδων να ξεγράψει
το πολυδοξασμένο όνομα του Μαιονίδη Ομήρου).

«Μίσει τούς κολακεύοντας ὥσπερ τούς ἐξαπατῶντας·
ἀμφότεροι γάρ πιστευθέντες τούς πιστεύσαντας ἀδικοῦσιν».
(Ισοκράτης, 436-338, “ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ” § 30,1)

(= Να μισείς τους κόλακες όπως ακριβώς τους απατεώνες· γιατί και οι δύο, όταν τους εμπιστευθεί κανείς, αδικούν αυτούς που τους έδειξαν την εμπιστοσύνη τους).
«Εὐποιίας ἧς ἔτυχες μνημόνευε». (Κλεόβουλος ο Λίνδιος,
600-530, “ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΝ ΓΝΩΜΑΙ”, 216, 15)

(= Την ευεργεσία που έλαβες, να την μνημονεύεις συνεχώς).

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΩΝΟΣ ΣΤΗ
“ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ” ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
Η “Λυσιστράτη” (η Λύσασα τον στρατό = η Τερματίσασα
τον πόλεμο) του Αριστοφάνη, (455-385), παραστάθηκε το
411. Η Λυσιστράτη συγκαλεί συνέλευση των γυναικών
από τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Σπάρτη, Θήβα, Κόρινθο,
για να συμφιλιώσει τους Έλληνες και να τερματίσει τον
Πελοποννησιακό πόλεμο. Εκεί αποφασίζουν με ψήφισμα
όλες οι γυναίκες να απέχουν από ερωτικές πράξεις με
τους άνδρες τους και καταλαμβάνουν όλες μαζί την
Ακρόπολη, όπου βρισκόταν το Δημόσιο Ταμείο που χρηματοδοτούσε τον πόλεμο, αποκλείοντας έτσι τους άνδρες από το να λαμβάνουν χρήματα. Το απόσπασμα είναι
από το Β’ στάσιμο (στίχ. 781-828). Εδώ ξεσπάει νέα αντιδικία μεταξύ του Χορού των Γερόντων και του Χορού
των Γυναικών. Και οι δύο αναφέρονται σε κάποιο αλληγορικό μύθο για να τονίσουν αντίστοιχα την αποστροφή
ή τον πόθο που δημιουργούν οι γυναίκες στους άνδρες,
και συνάμα ανταλλάσσουν απειλές και βωμολοχίες. Ο
Χορός των Γερόντων τάσσεται υπέρ του Μελανίωνος και
ο Χορός των Γυναικών υπέρ του Τίμωνος.
Από το Χορικό αυτό προέκυψε το πασίγνωστο τραγούδι του
‘60: «Ένα μύθο θα σας πω που τον μάθαμε παιδιά. Ήταν κάποιος μια φορά που ‘φυγε στην ερημιά...». Σε στίχους Θρασύβουλου Σταύρου και μουσική σύνθεση Μ. Χατζιδάκι.
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (στ. 805-828) - ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (805-820)

«Κἀγώ βούλομαι μῦθόν τιν᾽ὑμῖν ἀντιλέξαι τῷ Μελανίωνι.
Τίµων ἦν ἀίδρυτός τις ἀβάτοισιν ἐν σκώλοισι τό
πρόσωπον περιειργµένος, Ἐρινύων ἀπορρώξ».
Οὗτος οὖν ὁ Τίµων ᾤχεθ’ ὑπό µίσους πολλά καταρασάµενος ἀνδράσι πονηροῖς. Οὕτω ᾽κεῖνος ὑµῶν
ἀντεµίσει τούς πονηρούς ἄνδρας ἀεί.
Ταῖσι δέ γυναιξίν ἦν φίλτατος».

Οδυσσέα, Τηλέμαχο και τους αφοσιωμένους χοιροβοσκούς Εύμαιο και Φιλοίτιο. Τους συμπαρίσταται και η
Αθηνά, η κόρη του Διός, έχοντας πάρει τη μορφή του
Μέντορα στο ανάστημα και στη φωνή. Προσπαθεί να δοκιμάσει την ανδρεία και το θάρρος της καρδιάς του Οδυσσέα και του φωνάζει ενθαρρύνοντάς τον με τα παρακάτω
λόγια: «Ἀλλ᾽ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ᾽ἐμ᾽ἵστασο καί ἴδε
ἔργον, ὄφρ᾽εἰδῇς, οἷός τοι ἐν ἀνδράσι δυσμενέεσιν
Μέντωρ Ἀλκιμίδης εὐεργεσίας ἀποτίνειν».
(= Μόνο έλα στάσου δίπλα μου, αγαπητέ / γλυκέ μου
φίλε, να μάθεις πώς πολεμάει ο Μέντορας ο Αλκιμίδης
μέσα στων εχθρών το πλήθος και πώς στον ευεργέτη του
καλό τού ανταποδίδει).

(Φίλιππος ο Θεσσαλονικεύς, 1ος π.Χ. αιών, μετάφραση Γιάννης
Τζανής· Αρχαία και Βυζαντινά Επιγράμματα Θεσσαλονικέων και
άλλων Μακεδόνων Ποιητών, εκδ. Μπίμπης, Θεσ/νίκη 1997).

ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
ΠΗΓΗ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΣ
ΑΠΟ ΣΤΗΘΟΥΣ - ΜΝΗΜΟΝΙΚΗ - ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΣ
«Ἀλλά σύ αὖ, ἔφη, λέγε, ὦ Νικήρατε, ἐπί ποίᾳ ἐπιστήµῃ µέγα φρονεῖς;» Καί ὅς εἶπεν· «Ὁ πατήρ ὁ
ἐπιµελούµενος ὅπως ἀνήρ ἀγαθός γενοίµην ἠνάγκασέ µε πάντα τά Ὁµήρου ἔπη µαθεῖν· καί νῦν
δυναίµην ἄν Ἰλιάδα ὅλην καί Ὀδύσσειαν ἀπό στόµατος εἰπεῖν».
(Ξενοφών, 430-355, “ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ”, Γ΄, 5)

(= «Εσύ, Νικήρατε, πες μας για ποια γνώση σου αισθάνεσαι υπερήφανος;» Κι αυτός απάντησε· «Ο πατέρας μου
στην προσπάθειά του να με κάνει σωστό άνθρωπο με
έβαλε να μάθω όλα τα έπη του Ομήρου, απ’ την αρχή ως
το τέλος· και τώρα θα μπορούσα να απαγγείλω απέξω
ολόκληρη την Ιλιάδα και την Οδύσσεια»).
ΣΧΟΛΙΟ: Ο Νικήρατος, ο γιος του Αθηναίου στρατηγού
Νικία, 5ος αιών, ίσως να υπερβάλει όταν ισχυρίζεται ότι
μπορούσε να απαγγείλει απ’ έξω 27.803 στίχους των ομηρικών επών (15.693 Ιλιάς & 12.110 Οδύσσεια). Λέγεται
πάντως ότι συναγωνιζόταν τους αοιδούς στην από μνήμης απαγγελία τους. Σίγουρα όμως στην εποχή μας δεν
είναι καθόλου υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι πολλοί
λίγοι μπορούν να απαγγείλουν απέξω το προοίμιο έστω
της Ιλιάδας και της Οδύσσειας και να το καταλάβουν από
το πρωτότυπο, συνολικά 17 στίχους.
ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΠΑΙΔΕΥΚΕΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ (Καθ᾽ἡμᾶς)

«Οὐκοῦν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅταν Ὁµήρου ἐπαινέταις ἐντύχῃς λέγουσιν ὡς τήν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος ὁ ποιητής...»
(Πλάτων, 427-347, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, 606e, 2)

(= Λοιπόν, είπα, αγαπητέ Γλαύκων, άμα συναντήσεις θαυμαστές του Ομήρου να λένε ότι αυτός ο ποιητής έχει εκπαιδεύσει όλη την Ελλάδα...).
Βρισκόμαστε στη Ραψωδία χ, στίχ. 233-235, έχει αρχίσει
ήδη η Μνηστηροφονία (40ή ημέρα Οδύσσειας) από τους

ΟΙ ΔΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΚΙΑΣ
«Ἕπεσθαι δέ δοκεῖ µάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία· καί γάρ αὕτη µεγίστη δοκεῖ εἶναι ἐπί
πάντα τά αἰσχρά ἡγεµών».
(Ξενοφών, 430-455, “ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ”, βιβλίο Α΄, κεφ. 2, 7,9)

(= Και φαίνεται ότι προπαντός η αδιαντροπιά ακολουθεί
την αχαριστία· και με τη σειρά της αυτή φαίνεται να οδηγεί σε όλες τις επονείδιστες ενέργειες).
Η αχαριστία δεν γνωρίζει φραγμούς. Είναι δυνατόν να
εκδηλωθεί προς τους Γονείς που μας έφεραν στον κόσμο,
προς τους Δασκάλους που μας μόρφωσαν, προς τους Φίλους που μας συμπαραστάθηκαν, προς την Πολιτεία που
μας ανέθρεψε, ακόμη και προς το Θείο. Ο αχάριστος δεν
αναγνωρίζει καμμία ευγνωμοσύνη σε κανέναν, μάλιστα
συχνά διατυπώνει το παράπονο πως κανείς δεν τον
βοηθά. Η αναισχυντία απέχει από την αχαριστία ελάχιστα βήματα. Ο αχάριστος αρέσκεται να πιστεύει ότι είναι
υποχρέωση των άλλων να τον βοηθούν, ενώ δική του
είναι να παίρνει και όχι να δίνει. Οι πάνσοφοι πρόγονοί
μας είχαν καθιερώσει ως κανόνα ζωής το ομηρικό «Εὐεργεσίας ἀποτίνειν». Πίστευαν ότι η χάρη πρέπει να ακολουθείται από την αντίχαρη, το δώρο από το αντίδωρο και
η προσφορά από την αντιπροσφορά. Όποιος λησμονεί
την ευεργεσία του δεν μπορεί να θεωρηθεί ηθικός και τίμιος άνθρωπος. Η ευεργεσία όμως δεν είναι αναγκαίο να
ανταποδίδεται με μια υλική αντιπροσφορά, γιατί μεταβάλλεται τότε σε μια ψυχρή κοινωνική τυπικότητα/συμβατικότητα. Είναι αρκετό ένα απλό αίσθημα ευγνωμοσύνης.
Αλλά αυτό είναι που δεν μπορεί να προσφέρει ο αχάριστος. Η ευγνωμοσύνη είναι εκχύλισμα ψυχής και ο αχάριστος μόνο ψυχή δεν διαθέτει.
ΣΩΣΙΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΝ ΥΠΟΘΗΚΑΙ
«Εὐεργεσίας τίµα» (217, 24) και «Εὐγνώµων γίνου» (217, 42)
«Ληπτέον ἄρα ἡ ποία µεσότης ἀρετή καί περί ποῖα
µέσα. Εἰλήφθω δή παραδείγµατος χάριν, και θεωρείσθω ἕκαστον ἐκ τῆς ὑπογραφῆς·
Κολακεία
ΦΙΛΙΑ
Ἀπέχθεια
Τά µέν πάθη ταῦτα καί τοιαῦτα συµβαίνει ταῖς
ψυχαῖς, πάντα δέ λέγεται τά µέν τῷ ὑπερβάλλειν
τά δέ τῷ ἐλλείπειν...
Καί κόλαξ µέν ὁ πλείω συνεπαινῶν ἤ καλῶς ἔχει,
ἀπεχθητικός δέ ὁ ἐλάττω».
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΗΘΙΚΑ ΕΥΔΗΜΕΙΑ”, Β΄, 1221α, 7 και 27-28)

(= Επιβάλλεται λοιπόν να εξετάσουμε ποια είναι η μεσότης αρετή και σε ποια μέσα αναφέρεται. Για να έχουμε
λοιπόν υπόψιν παραδείγματα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο θα μπορέσουμε να τα μελετήσουμε. Κολακεία, ΦΙΛΙΑ, Εχθροπάθεια. Όλα αυτά τα
πάθη και τα παρόμοια υπάρχουν στις ψυχές και όλες οι
λεκτικές ενδείξεις με τις οποίες εκφωνούνται αντλούνται, άλλες από την υπερβολή και άλλες από την έλλειψη
που παρουσιάζουν. Και κόλακας είναι αυτός που επαινεί
υπερβολικά αυτούς που δεν αξίζουν, ενώ εμπαθής/µοχθηρός εκείνος που επαινεί λιγότερο απ’ ό,τι πρέπει.

ΕΒΔΟΜΗ

Ο Σύνδεσμος “Ρόβας” και
oι Ηπειρώτες Ευεργέτες
Στις 25 Ιανουαρίου ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών “Ο Ρόβας”
έκοψε την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη πίτα στα γραφεία του (Μικράς Ασίας 3 στη Βούλα).
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Πέτρος Θανόπουλος, αφού
ευχήθηκε για το νέο έτος προς τα μέλη και τους φίλους,
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσφορά των “εθνικών ευεργετών” της Ηπείρου, που είναι και οι μεγαλύτεροι ευεργέτες του έθνους.
«Οι πλούσιες δωρεές τους υπήρξαν καταλυτικές για τη
μόρφωση, τον πολιτισμό και τη διαπαιδαγώγηση, σε μια
εποχή που ο αναλφαβιτισμός στην κυρίως Ελλάδα άγγιζε
τον μεγαλύτερο πληθυσμό.
Υπήρξαν τροφοδότες και προάγγελοι της νεοελληνικής
μας Αναγέννησης.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνέιο, η Ακαδημία Αθηνών, το καλλιμάρμαρο Παναθημαϊκό Στάδιο, το Ζάππειο Μέγαρο, η Μητρόπολη Αθηνών,
το Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Εθνική Τράπεζα, η Γενάδιος
Βιβλιοθήκη, το Τοσίτσειο, το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο,
το Θωρηκτό Αβέρωφ, η Σχολή των Ευελπίδων, το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό.
Είναι μερικά από τις 3.962 δωρεές και κληροδοτήματα
που εδώρισαν στην Αθήνα για την κάλυψη εθνικών αναγκών.
Μεγάλες δωρέες συγκράτησαν για πολλά χρόνια φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις παροικίες Eλλήνων στην
Ευρώπη, στην Κων/πολη, στην Αίγυπτο για να διατηρηθεί
η “ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ”.
Είναι ανάγκη στις δύσκολες στιγμές που περνάμε σήμερα να δώσομε όνειρα και οράματα στους νέους μας
προβάλλοντας την φιλοπατρία και την προσφορά που
εδίδαξαν οι εθνικοί ευεργέτες της Ηπείρου, που αποτελούν Παγκόσμιο παράδειγμα προσφοράς ανιδιοτελούς
προς την πατρίδα τους. Ξεκινώντας φτωχά παιδιά από
την Ήπειρο έγιναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ευρώπης.
Οι νέοι μας πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχει και ένας
άλλος τρόπος σκέψης και δράσης, αυτός της προσφοράς
και όχι του άκρατου εγωισμού που είχε σαν συνέπεια την
πτώχευση της πατρίδας μας.
Αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς που υπηρετεί το
γραφείο του Συνδέσμου μας. κατέληξε ο πρόεδρος.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχές και κεράσματα για
το νέο χρόνο.
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Άλλη μία “άκυρη” συνεδρίαση για τον
ηλεκτροφωτισμό στο Δήμο Σαρωνικού
Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού,
(11.2.19) μετά από αίτημα συμβούλων της αντιπολίτευσης, με
θέμα το δημοτικό ηλεκτρωτισμό με τεχνολογία LED.
Nα θυμίσουμε ότι για το θέμα αυτό έχει παρθεί μία πρώτη απόφαση έγκρισης της σύμβασης ομόφωνη από το Δ.Σ., αλλά στη
συνέχεια έχει προσκληθεί κατ’ επανάληψιν το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν κατόρθωσε να συζητήσει λόγω έλλειψης
απαρτίας, που από το δήμαρχο χαρακτηρίστηκε “στημένη”.
Στη συνεδρίαση όμως (25η/27/12/18) συζητήθηκε και “καταψηφίστηκε” χωρίς πρόταση, όπως γράφαμε στο φύλλο μας
αρ. φ. 1066 5/1/19. Δηλαδή η απόφαση αυτή είναι ουσιαστικά
άκυρη, αφού υπερψηφίστηκε πρόταση που δεν είχε κατατεθεί ποτέ στο προεδρείο!
Ο εισηγητής του αιτήματος από τη
μειοψηφία, ανέφερε ότι ζήτησαν να
συζητηθεί το θέμα, γιατί ενώ αρχικά
ψηφίστηκε ομόφωνα, στη συνέχεια
στα κρίσιμα σημεία δεν επανήλθε
στο Δ.Σ. έτσι ώστε να κρίνει το ανώτερο όργανο διοίκησης του Δήμου,
αν αυτό που έτρεξε είναι σωστό,
σύννομο προς το συμφέρον του
Δήμου ή όχι.
Τόνισε δε «στο δια ταύτα δεν κλήθηκε και δεν ενημερώθηκε
το Δ.Σ. να πάρει τελική απόφαση και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά».
― Τι σημαίνει “το έργο προχωράει κανονικά”, που απαντάει ο
δήμαρχος;
― Γιατί η πρόεδρος δεν απαντάει στη γραπτή αίτηση για αντίγραφο της απόφασης της αναβολής;
― Δίνεται η εντύπωση ότι η σύμβαση προχωράει, ότι έχει εμφανιστεί εργολάβος κλπ.
― Εμείς δεν διαφωνούμε με το έργο διαφωνούμε με το οικονομικό αποτέλεσμα, που θεωρούμε πως δεν είναι προς όφελος του δήμου. Θεωρούμε πως μπορούμε να παρέμβουμε και
κινούμενοι θεσμικά να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για
το Δήμο».
Ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης απαντώντας στις αιτιάσεις
της αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι το έργο της λειτουργίας του
νέου δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά LED,
που γίνεται με αυτοχρηματοδότηση, δεν πρόκειται να ακυρωθεί. Κι όχι μόνον δεν πρόκειται να ακυρωθεί, όπως ζητά η αντιπολίτευση, αλλά την 1η Μαρτίου θα ανάψουν τα πρώτα νέα
φώτα της πόλης.
Αναφέρθηκε δε στα οικονομικά οφέλη για το Δήμο σημειώνοντας ότι:

― δεν θα δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ για την κατασκευή του
νέου δικτύου, αλλά ούτε και για τη συντήρηση του, κατά τη
διάρκεια της 12ετούς σύμβασης με τον ανάδοχο. Αντίθετα το
κόστος θα πληρώνεται τμηματικά κι εφόσον επιτυγχάνονται
οι στόχοι για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
― Θα υπάρξουν και περιβαλλοντικά οφέλη, αφού η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων led θα σηματοδοτήσει την κατακόρυφη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για το
φωτισμό της πόλης, καθώς και η εκπομπή ρύπων.
― το έργο υλοποιήθηκε με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα, αφού για την ανάδειξη του αναδόχου διενεργήθηκε δημόσιος διεθνής διαγωνισμός, και η διαδικασία που
ακολουθήθηκε έχει και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις της αντιπολίτευσης «ότι επιχειρεί στο παραπέντε στην ακύρωση της
εκτέλεσης του έργου, με παράνομο
τρόπο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν εκλογικές σκοπιμότητες, γεγονός που θα βλάψει το συμφέρον του
Δήμου και των πολιτών, οι οποίοι θα
κληθούν να πληρώσουν ρήτρες
ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ».
Καταλήγει δε ο δήμαρχος: «Ερχομαι λοιπόν και λέω το εξής,
ότι είμαστε συμμέτοχοι σε μία θεατρική παράσταση εν είδη
δημοτικού συμβουλίου, η οποία ενδεχομένως και να καταλήξει
και όπως θέλετε να καταλήξει, σε μια παράνομη απόφαση
προκειμένου να εξυπηρετήσουμε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, που δεν θα μας βρει συμπαραστάτες. Μπορείτε λοιπόν,
αφού σας δώσαμε την απαρτία σήμερα για να ξεκινήσουμε να
μείνετε εδώ, να αποφασίσετε ό,τι θέλετε, αλλά με μια ενημέρωση, που δεν είναι ούτε απειλή ούτε προειδοποίηση. Είναι
απλά μία ενημέρωση. Όποια απόφαση προκαλέσει έστω και
ένα λεπτό του ευρώ ζημία στο δήμο, θα βρει εμένα υπερασπιστή της νομιμότητας και του κέρδους του Δήμου και θα κινηθώ
νομικά προς όποιον το έχει προκαλέσει αυτό. Μείνετε λοιπόν
μόνοι σας εδώ να πάρετε όποια παράνομη απόφαση έχετε
σκοπό να πάρετε. Εμείς αποχωρούμε».
Στη συνέχεια δήλωσε και η πρόεδρος του Δ.Σ. Μαρία Κόλλια
ότι αποχωρεί και δήλωσε ότι «Εγώ θα αποχωρήσω, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε τη συνεδρίαση με τον κο Ζεκάκο που είναι
αντιπρόεδρος». Έτσι αποχώρησαν όλοι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και για μικρό χρόνο, σύμβουλοι των παρατάξεων της
μειοψηφίας κατέθεσαν τις απόψεις τους με καταγγελτικό
τρόπο και το συμβούλιο δεν ολοκληρώθηκε.
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Πολιτικός Πολιτισμός
στην αυτοδιοίκηση
και την πολιτική
Το τελευταίο διάστημα στην πολιτική ζωή της χώρας,
μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο αλλά και ευρύτερα
στον δημόσιο διάλογο, παρατηρούνται φαινόμενα έντονων πολιτικών συγκρούσεων και φανατισμών, ακόμα και
σε προσωπικό επίπεδο.
Το συγκεκριμένο σκηνικό πέρα του ότι δηλητηριάζει την
κοινωνία, δεν ταιριάζει με τον πολιτικό πολιτισμό και τον
εποικοδομητικό διάλογο που οφείλουν οι πολιτικοί να
ασκούν σε μια χώρα που θέλει να κοιτάζει μπροστά.
Οι άναρθρες κραυγές, ο φανατισμός, οι προσωπικές επιθέσεις στους πολιτικούς αντιπάλους -όποιες κι αν είναι
αυτές- δεν βοηθούν τη χώρα να βγει από το αδιέξοδο,
αλλά πολύ περισσότερο δεν βοηθούν σε κανένα επίπεδο
τον πολίτη να διαμορφώσει
εμπεριστατωμένη άποψη για
τα κοινά.
Το Κίνημα Αλλαγής είναι το
κόμμα που στο σύνολό του
έχει κρατήσει μια στάση σεβασμού απέναντι στον πολίτη, διατυπώνοντας -στην
πλειονότητα των περιπτώσεων- με νηφαλιότητα τις
θέσεις του και τις προτάσεις
του για την επόμενη ημέρα
και το τι πρέπει να γίνει για
να πάει η Ελλάδα καλύτερα
σε όλους τους τομείς.
Ο πολιτικός πολιτισμός που είναι συνυφασμένος με τη
συμπεριφορά, την επικοινωνία και την αντιπαράθεση των
πολιτικών προσώπων και των κομμάτων στο σύνολο των
δραστηριοτήτων τους και των υποψηφίων, αποτελεί την
πραγματική ουσία της δημοκρατίας.
Ο πολιτικός πολιτισμός επομένως αποτελεί κύριο ζητούμενο στις μέρες μας.
Οι υποψήφιοι είτε στην Αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική
πολιτική σκηνή δεν είναι αντίπαλοι. Είναι συμπολίτες
μέσα στις τοπικές κοινωνίες που πρέπει να έχουν ένα
κοινό στόχο: να βελτιώσουν την γειτονιά, την πόλη την
Περιφέρειά, στην οποία ζούν και μεγαλώνουν τα παιδιά
τους.
Ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του απόψεις, το δικό
του τρόπο δραστηριοποίησης, τις δικές του διαφορετικές
προτάσεις για το πώς βλέπει την πατρίδα μας τα επόμενα χρόνια και με ποιο τρόπο θα αλλάξουμε προς το καλύτερο τα πράγματα προς όφελος του Έλληνα.
Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα της δημοκρατίας. Ο διάλογος!
Επομένως, το επόμενο διάστημα τα κόμματα και οι εκφραστές τους, ας αλλάξουν το γκρίζο σκηνικό. Ας πορευτούν δημιουργικά μέσα στις τοπικές κοινωνίες, ας
μιλήσουν με ευπρέπεια και με ουσιαστικές προτάσεις
στον συμπολίτη μας.
Να μην επηρεαστούν τα κόμματα και οι εκφραστές τους
από τις σειρήνες του πολιτικού φανατισμού και ενός πολιτικού λόγου που δεν έχει τίποτα να προσφέρει στον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Όσες παλιές νοοτροπίες και πρακτικές έχουν πληγώσει
την πατρίδα μας ας αποτελέσουν παρελθόν και ας χαράξουμε όλοι μαζί ένα νέο ελπιδοφόρο και με προοπτικές
μέλλον.

Παντελής Ασπραδάκης
Υποψήφιος Βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ στην Ανατ. Αττική

ΕΒΔΟΜΗ

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Κάλεσμα του Πέτρου Φιλίππου
Ο επί σειρά τετραετιών δήμαρχος Καλυβίων και νυν
υποψήφιος Δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου
καθώς και τα μέλη της παράταξης «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» πραγματοποιούν ανοικτή συγκέντρωση
πολιτών, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 11 το
πρωί στο εκλογικό τους κέντρο “Πλατεία Καλυβίων”.
Ο Πέτρος Φιλίππου θα παρουσιάσει τις αρχές παράταξης, τις προγραμματικές κατευθυντήριες γραμμές,
καθώς και τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις 11.00
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Ο Βασίλης Καπερνάρος υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων
“Αναλαμβάνουμε την ευθύνη”
Με επικεφαλής τον δικηγόρο Αθηνών
και Δημοτικό Σύμβουλο της Αθήνας
Βασίλη Καπερνάρο, συμμετέχει στις
εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Μαΐου, η Δημοτική Παράταξη
"Αθήνα το σπίτι μας".
Η Παράταξη ανακοινώνει την υποψηφιότητα της, δηλώνοντας ανεξάρτητη
και με σκοπό την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει
ο Δήμος των Αθηναίων. Άλλωστε,
όπως επισημαίνεται, έδωσε το δυναμικό παρόν της στο Δημοτικό Συμβούλιο που εξελέγη το 2014, με την
ανάδειξη των προβλημάτων αυτών
αλλά και με την αδιάκοπη προσπάθειά
της, να ακουστεί η φωνή των δημοτών
μέσα από τα θεσμικά όργανα του

Δήμου. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:
" Αποτελούμε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ κίνηση
που βασίζεται στη δογματική αντίληψη μας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση
και οι άνθρωποί της, πρέπει να είναι
ανεξάρτητοι από κόμματα και μακριά
από την χειραγώγηση τους. Διότι η
αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να διοικείται

Η Διοίκηση του Ε.Ε.Α. με τον υποψήφιο
Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό
Τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
οι
τρόποι
επίλυσης τους και ο καθοριστικός ρόλος της
Περιφέρειας
Αττικής
στην ενίσχυση του επιχειρείν, συζητήθηκαν
αναλυτικά κατά τη συνάντηση εργασίας της
Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 8/2/2019, στα
γραφεία του Ε.Ε.Α., με

τον Πρόεδρο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου να επισημαίνει την ανάγκη της
στενής
συνεργασίας
του
Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών
με την Περιφέρεια Αττικής, προς όφελος των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως τόνισε ο
Πρόεδρος του Ε.Ε.Α.,
το αποτέλεσμα αυτής
της συνεργασίας μπορεί
να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη
του επιχειρείν.

από κομματικούς εντολοδόχους. Δεν
θέλει πάτρωνες. Δεν έχει ανάγκη από
επιφανειακούς και δήθεν ιδεολόγους,
οι οποίοι εξυπηρετούν επαγγελματικά
κομματικές τους σκοπιμότητες, αδιαφορώντας για τα ουσιαστικά προβλήματα της πόλης. Δεν χρειάζεται
καριερίστες της πολιτικής που τη βλέπουν και τη χρησιμοποιούν ως τον τελευταίο σταθμό, πριν τον προορισμό
τους, που είναι το Κοινοβούλιο ή το
Ευρωκοινοβούλιο.
Η πραγματικά ανεξάρτητη παράταξη
μας, συμμετέχει στις Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου του 2019, για να υπηρετήσει την θεσμικά ανεξάρτητη
αυτοδιοίκηση στο Δήμο Αθηναίων.
Μακριά από κόμματα-εντολείς, τα
οποία υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν τους ευνοούμενους τους.
Μακριά από την υποτέλεια στον Φεουδάρχη-κόμμα, διότι η Αθήνα και οι
δημότες της δεν είναι φέουδο.
Πραγματικά ανεξάρτητη και γι’ αυτό
συγκρουσιακή με το πολιτικό σύστημα
που μέχρι σήμερα έχει περιχαρακώσει
τις δυνατότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, αφαιρώντας του αρμοδιότητες και ευτελίζοντας τον σκοπό της
ύπαρξης του.
Πραγματικά ανεξάρτητη, για να μπορεί να προστατεύει, χωρίς διαπραγματεύσεις και συμψηφισμούς τα
συμφέροντα των δημοτών, ασκώντας
τα έννομα δικαιώματα και δυνατότητες της, για να ισχύσει ο ΝΟΜΟΣ και
η ΤΑΞΗ. Παντού. Από το κέντρο της
μέχρι την τελευταία γειτονιά της.
Γιατί η Αθήνα δεν είναι μόνο η πόλη
μας. Η Αθήνα είναι το σπίτι μας.
Και γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την ευθύνη.
Βασίλης Καπερνάρος
Υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων"

ΕΒΔΟΜΗ

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 17

H AΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Οι αρμοδιότητες της παρούσας
και επόμενης Βουλής
Συνέχεια από τη σελ. 2

Οι θεμελιώδεις κανόνες Δικαίου «αντιστοιχούν στη
συνολική, ιστορική και πολιτική πραγματικότητα»1
μιας συγκεκριμένης οργανωμένης κοινωνίας.
Δεν είδα, δεν άκουσα μια αναφορά στα πρακτικά της
συντακτικής Βουλής του 1975 και ο χρόνος δεν μου
επιτρέπει να το κάνω τώρα εγώ. Όμως και ο Πρύτανης του Συνταγματικού Δικαίου Ν.Ν. Σαρίπολος, τον
οποίον επικαλέσθηκε και ο Ε. Βενιζέλος, θεωρεί ότι
οι Συνταγματικοί θεσμοί «είναι αποτέλεσμα της ιστορίας, των περιστάσεων, δράσεων και αντιδράσεων»2.
Κατά την άποψή μου, διαβλέποντας ο Συνταγματικός
Νομοθέτης, την αναγκαιότητα όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής των διατάξεων του Συντάγματος,
πρόβλεψε δύο ψηφοφορίες στην προτείνουσα Βουλή
(άρθ. 110 §2 του Σ.) και μία ψηφοφορία στην επόμενη
Βουλή, ακριβώς για τη διασφάλιση της ευρύτερης και
κατά συναίνεση αποδοχής.
Δεν αναφέρει ρητώς το αντικείμενο των ψηφοφοριών ούτε ως προς το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων, ούτε καν ως προς την κατεύθυνση.
Φανταστείτε η παρούσα Βουλή να ψηφίζει αναθεώρηση του άρθρου 51 που αφήνει το εκλογικό σύστημα
στη διάθεση του κοινού νομοθέτη, «όπως ο νόμος
ορίζει», η παρούσα Βουλή να ψηφίζει αναθεώρηση
της σχετικής διάταξης διότι επιθυμεί τη συνταγματική
καθιέρωση της απλής αναλογικής και να έρχεται η
επόμενη Βουλή και ν’ αποφασίζει το... πλειοψηφικό
σύστημα. Δεν διασφαλίζεται έτσι η ευρύτερη αποδοχή και συναίνεση, αλλά η κομματική επιλογή.
Κατά τη γνώμη μου η παρούσα Βουλή που αποφάσισε
τις αναθεωρητέες διατάξεις, δίνει και την κατεύθυνση

προς την οποία επιθυμεί (η Βολή των Ελλήνων) την
αναθεώρηση, και η επόμενη δίνει την τελική διατύπωση εντός αυτών των ορίων, άλλως απορρίπτει καταψηφίζοντας.
Αλλά και ο «Όμιλος “Αριστόβουλος Μάνεσης”» σε
εκτενέστατη ανάλυση το Νοέμβρη του 2018, μεταξύ
των άλλων επικαλείται και την απόφαση 11/2003 του
Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου στο παραπάνω
πνεύμα της “κατευθύνουσας απόφασης” της Βουλής.
Απόφαση την οποίαν ως νομολογία πλέον επιακλέσθηκε η Ολομέλεια του ΣτΕ.3

“Την πάτησαν”
Και ένα τελευταίο: Εκείνοι που ήθελαν να υπονομεύσουν την αναθεώρηση καταψηφίζοντας ή απέχοντας,
κατά το κοινώς λεγόμενο, «την πάτησαν». Διότι
τώρα, επειδή οι επίμαχες διατάξεις πέρασαν με 151
ψήφους και όχι με 180, η επόμενη Βουλή πρέπει να
τις καταψηφίσει, να τις μορφοποιήσει ή να τις υπερψηφίσει με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, δηλαδή με
180 ψήφους.
Κι ένα τελευταίο «κακό». Η παρούσα Βουλή και η
προβλεπόμενη επόμενη, δεν είναι αντάξιες των σοβαρών περιστάσεων.

―――――――
1. Δημ. Θ. Τσάτσος: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, εκδ. Σάκκουλα, σελ.
34 & 35
2. Νικ. Ν. Σαρίπολος: «Σύστημα Συνταγματικού και Γενικού Δικαίου», 1903, τομ. 1ος εκ των τριών σελ. 9.
3. Όμιλος “Αριστοβ. Μάνεσης”: “Η δυνατότητα δέσμευσης της Αναθεωρητικής Βουλής από τις ουσιαστικές κατευθύνσεις της προτείνουσας Βουλής” (www.constitutionalism.gr).

Πρόσκληση Μελισσοκόμων
για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή
από το Δήμο Κρωπίας

Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι με παραγωγή και
τυποποίηση (για εξαγωγή) στα διοικητικά όρια του
Δήμου Κρωπίας να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή για
το Εκθεσιακό Περίπτερο του Δήμου Κρωπίας στο
πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης «FOOD EXPO
2019». Η συμμετοχή τους θα είναι δωρεάν.
Δηλώσεις : 210- 662 22 03, 213 2000 712-13 & στο
koropi@hol.gr

Κουβέντα για τα
αντισταθμιστικά στους
Δήμους των Μεσογείων
στην παράταση σύμβασης
του Αεροδρομίου
Κατά τη συζήτηση κύρωσης της Σύμβασης Παράτασης του
Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών (Δ.Α.Α) στην οποία ήταν εισηγητής εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Περιφέρειας Γιώργος Βλάχος, έθεσε μεταξύ άλλων το θέμα των
αντισταθμιστικών οφελών προς τους Δήμους των Μεσογείων, καθώς και τη δέσμευση των 22 χιλ. στρεμμάτων περιμετρικά του Αεροδρομίου.
Ανέδειξε, δηλαδή, την ασυνέπεια και τελικά την έως σήμερα
κοροϊδία του κράτους προς τους πολίτες των Μεσογείων,
αφού αν και εξήγγειλε και δεσμεύτηκε με τον ιδρυτικό νόμο
2338/1995 του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αντισταθμιστικά της τάξης του 10% από την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του «Ελληνικού», μέχρι σήμερα συνεχώς
προβάλλει εμπόδια για τη μη υλοποίησή του.
Ζήτησε από την Κυβέρνηση, να δεσμευτεί για υλοποίηση
έργων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στους Δήμους που
επιβαρύνονται από την παρουσία και λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, υλοποιώντας τη δέσμευση της
πολιτείας, αφού τώρα γίνεται η αξιοποίηση του Ελληνικού,
αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Ως προς τη δέσμευση των 22 χιλ. στρεμμάτων της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (Ζ.Π.Α.Α.) ο βουλευτής
ζήτησε την αποδέσμευσή τους - αφού 30 χρόνια μετά δεν
έγινε η παραμικρή αξιοποίησή τους - ή τουλάχιστον τη μείωση της δεσμευμένης έκτασης και για το υπόλοιπο κομμάτι,
να δοθούν αντισταθμιστικά στους ιδιοκτήτες τους, όπως για
παράδειγμα είναι η μεταφορά συντελεστή. Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες, πρέπει να νοιώσουν ότι
τελείωσε η ομηρία τους και ότι τους δίνεται το αυτονόητο δικαίωμα να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, για την οποία
φορολογούνται.
Σημειώνει δε ο βουλευτής: Δυστυχώς η Κυβέρνηση και σε αυτό
σιώπησε, αποδεικνύοντας εκ του αποτελέσματος, ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων και ότι οι πολίτες των Μεσογείων δεν
έχουν να περιμένουν τίποτα από Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Ενδιαφέρουσες αποφάσεις
Περ. Συμβουλίου Αττικής17/1/19
― Μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρίου
και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος»
― Εγκρίθηκε σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για
την ολοκλήρωση: «Μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια του
Δήμου Λαυρίου και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος»,
συνολικού προϋπολογισμού 134.667,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε ομόφωνα.
― Εγκρίθηκε η λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων για διερευνητικές γεωτρήσεις στο δεξιό παράπλευρο (SR) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας στον κόμβο Αγίου
Στεφάνου, στο έργο για «Βελτίωση - Ανακατασκευή Οδικών Τμημάτων στο Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο του Άξονα
ΠΑΘΕ της Περιφέρειας Αττικής».
― «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου
Αθηνών Σουνίου στην περιοχή της Βάρκιζας Αττικής»,
― Εγκρίθηκε η λήψη μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης
κυκλοφορίας Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί της Λεωφ.
Αθηνών Σουνίου στην περιοχή της Βάρκιζας, στο πλαίσιο
κατασκευής του έργου Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι.
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Νέο πλαίσιο για την κυκλοφορία οχημάτων
ιστορικού ενδιαφέροντος
Διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων για τη μετάβαση τους
στις εκδηλώσεις και τη συντήρησή τους.
Δημοσιεύτηκε η τροποποιημένη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα οχήματα ιστορικού
ενδιαφέροντος.
Όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταγραφεί πολλά συμβάντα
εκτεταμένης θέσης σε δημόσια κυκλοφορία οχημάτων
ιστορικού ενδιαφέροντος ως συμβατικά οχήματα, είτε
αυτά συμμετέχουν σε αγώνες και επιδείξεις είτε όχι,
που ερχόταν σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους.

οχήματα πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) έως και το
1969.
- Θεσμοθετείται το Πιστοποιητικό Καταχώρισης που εκδίδεται από οιαδήποτε ελληνική ομοσπονδία ιστορικών
οχημάτων στην οποία έχει εγγραφεί το χαρακτηρισμένο ως ιστορικό όχημα και ανανεώνεται κάθε δύο
χρόνια. Τα οχήματα που χαρακτηρίζονται για πρώτη
φορά ιστορικά απευθύνονται στα νομικά πρόσωπα που
εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τις Διεθνείς Ομοσπονδίες.

Η Ελληνική Πολιτεία, για πρώτη φορά, θεσπίζει μια ολοκληρωμένη διαδικασία η οποία και θα βοηθήσει σύντομα
να αντιμετωπιστούν φαινόμενα στρέβλωσης και θα μπορέσει να αναδείξει το ρόλο των πραγματικών αυτοκινήτων ιστορικού ενδιαφέροντος.
Η τροποποιημένη Απόφαση περιλαμβάνει διαδικασίες
που διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων για
τη μετάβαση τους στις εκδηλώσεις και τη συντήρησή
τους. Παρατίθενται επιγραμματικά:
- Επιτρέπεται η αυτοκίνητη μετακίνηση κατά τις προηγούμενες δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη και κατά την
επόμενη μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της εκδήλωσης ή
του αγώνα.
- Επιτρέπεται αυτοκίνητη μετακίνηση από και προς τον
τόπο στάθμευσης του οχήματος και τον χώρο του συνεργείου την πρώτη Τετάρτη και το τρίτο Σάββατο εκάστου μήνα.
- Επιτρέπεται, επίσης, για τους σκοπούς της διάνυσης
διαδρομών για τη συντήρησή τους, η μετακίνησή τους
κάθε δεύτερη και τέταρτη ημέρα Κυριακή εκάστου μήνα,
εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας (σε επίπεδο Περιφέρειας για την Αττική) όπου σταθμεύει και
φυλάσσεται το όχημα.
Στο πλαίσιο γενικότερης ρύθμισης και εξορθολογισμού
των διαδικασιών κυκλοφορίας των οχημάτων στην Απόφαση περιγράφονται συγκεκριμένες διαδικασίες:
- Συστήνεται Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους
των Διεθνών Ομοσπονδιών (Δ.Ο.Α. Δ.Ο.Π.Α. και Δ.Ο.Μ.)
στην Ελλάδα, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ενιαίας Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών
Αυτοκινήτων Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών
(Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.) με έργο επανεξέταση, εντός δέκα (10)
μηνών από τη συγκρότηση της, του χαρακτηρισμού ως
ιστορικού ενδιαφέροντος των οχημάτων με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα και η διατύπωση σχετικής εισήγησης. Έως την
επανεξέταση του χαρακτηρισμού τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος από την Επιτροπή, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους. Στην περίπτωση θετικής εισήγησης
ισχύει ο χαρακτηρισμός του οχήματος, ενώ σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης ο χαρακτηρισμός ακυρώνεται. Ο χαρακτηρισμός συνεχίζει να ισχύει για τα

Μετά το πέρας του έργου της Επιτροπής θα καθοριστεί
διαδικασία για τη χορήγηση και τη διάθεση κρατικών πινακίδων ιστορικού ενδιαφέροντος, που θα κατασκευάζονται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 15-2-2019
Αρ. Πρωτ. 2666
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«Σύμβουλος επικοινωνίας, διαχείρισης έργου και συντονισμού – υποστήριξη διαχωρισμένης συλλογής
και ανακύκλωσης ρεύματος αποβλήτου», του εργου “Ιnvalor 101 – a
network for joint valorization of material flows in tourist areas” , η οποία
έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα Interreg V – B, Balkan Mediterranean
2014-2020, στο οποίο συμμετέχει ο
Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας,
ως εταίρος»
Ενδεικτικού
προϋπολογισμού
67380,00€ με ΦΠΑ 24%
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας : Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό,
με
ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά
για την ανάδειξη μειοδότη για την
παροχή υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης του έργου, συντονισμού και
υποστήριξης του Δήμου Μαρκοπούλου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών
δημοσιότητας και επικοινωνίας για
το έργο “Invalor 101 - A network for
joint valorization of material flows in
tourist areas”, το οποίο έχει εγκριθεί
από το πρόγραμμα “Interreg V-B,

Balkan Mediterranean 2014-2020”,
στον τομέα του Περιβάλλοντος. Τα
καθήκοντα του Αναδόχου αφορούν
στα πακέτα εργασίας του εν λόγω
έργου, στα οποία συμμετέχει ο
Δήμος Μαρκόπουλου ως εταίρος και
λεπτομερώς περιγράφονται στην υπ
αριθμ 11/ 2018 μελέτη.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία,
Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.
4412/2016 και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 4η Μαρτίου
2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 – 10:30 (πέρας κατάθεσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.
4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης ελεύθερα
από την ιστοσελίδα του κεντρικού
ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων
συμβάσεων ή εναλλακτικά από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 –
14:00 στο τηλ 22990-20155.
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ελληνικό μέλι: το πολύτιμο δώρο της
ελληνικής φύσης στον άνθρωπο
O ΕΦΕΤ ενημερώνει
Το μέλι από την αρχαιότητα θεωρείται ένα ξεχωριστό τρόφιμο με ιδιαίτερα οφέλη για την υγεία. Όσον αφορά στο
ελληνικό μέλι, η ποικιλία φυτών της Ελλάδας, με μια βιοποικιλότητα που περιλαμβάνει 6.500 είδη φυτών εκ των
οποίων τα 1.400 είναι ενδημικά και δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο, το καθιστά μοναδικό.
Η βοτανική ποικιλία, σε συνδυασμό με το ξηροθερμικό
κλίμα, δίνει μέλι πυκνό, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Το
ελληνικό μέλι συλλέγεται κατά 90% σε άγρια οικοσυστήματα και όχι σε καλλιεργούμενα φυτά, σε μια χώρα που
δεν καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένα φυτά.
Μάλιστα, πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποδεικνύει τις ιδιαίτερες βιολογικές δράσεις του ελληνικού μελιού σε σχέση με το μέλι MANUKA της Νέας
Ζηλανδίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο είδη ελληνικού μελιού έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης : το μέλι ελάτης βανίλια Μαινάλου και το πευκοθυμαρόμελο Κρήτης.
Για τους παραπάνω λόγους, η νοθεία του μελιού δεν συνιστά απλή οικονομική απάτη, καθώς το νοθευμένο προϊόν που εμφανίζεται σαν μέλι στερείται των ευεργετικών
ιδιοτήτων του πραγματικού μελιού. Υπάρχουν διαφόρων
ειδών νοθείες του μελιού. Μια πολύ απλή νοθεία είναι να
πουλιέται ένα είδος σαν κάτι άλλο, π.χ. ένα ανθόμελο για
θυμαρίσιο ή ένα εισαγόμενο για ελληνικό.
Επίσης, υπάρχουν νοθείες με εξωγενή σάκχαρα (π.χ. ισογλυκόζη, γλυκόζη και άλλες γλυκαντικές ύλες, με παράλληλη προσθήκη χρωστικών και αρωματικών ουσιών).
Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής όταν αγοράζει μέλι:
― Nα αποφεύγεται η αγορά μελιού χωρίς επισήμανση και
η αγορά από πλανόδιους πωλητές, οι οποίοι συστήνονται
ως μελισσοκόμοι αλλά δεν διαθέτουν άδεια πλανόδιου
εμπορίου ούτε μελισσοκομικό βιβλιάριο.
― Το μέλι διατίθεται συσκευασμένο σε βάζα και όχι
χύμα και φέρει ετικέτα με τη γεωγραφική προέλευση, τη
βοτανική προέλευση, το βάρος, την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, τον αριθμό παρτίδας, τα στοιχεία
του παραγωγού ή του τυποποιητή ή του διακινητή και τον
κωδικό αριθμό καταχώρησης του συσκευαστηρίου, εφόσον δεν διατίθεται από τον ίδιο τον παραγωγό.
― Η διαδικασία της κρυστάλλωσης είναι μία φυσική διαδικασία που παρατηρείται κυρίως σε ανθόμελα. Το μέλι
δεν χάνει τις ευεργετικές ιδιότητές του εφόσον κρυσταλλώσει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαρκόπουλο 15-2-2019
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αρ. Πρωτ. : 2645
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό
φανερό και προφορικό διαγωνισμό
για τη εκμίσθωση ακινήτου στο
Μαρκόπουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν.
3463/2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ
51541/19.12.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Καλεί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 17 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-

λαδή έως και την 6η Μαρτίου 2019,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καταθέτοντας αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου και όλα τα
δικαιολογητικά που αναλυτικά περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να εκμισθώσει το κυλικείο του νεκροταφείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (αναλυτικές
πληροφορίες περιγράφονται στην
υπ αριθμ πρωτ 2644/2019 αναλυτική διακήρυξη).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
καθώς και η αναλυτική διακήρυξη
παρέχονται από την ιστοσελίδα του
Δήμου
Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr) καθώς και
στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΣ και
από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεντρική
Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ. 22990
20000.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης
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στα πεταχτά
Χρηματοδότηση συνεργασιών
για το Σύμφωνο των Δημάρχων
Το Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή χρηματοδοτεί με τη πρωτοβουλία IUC – The
city-to-city cooperation programme την συνεργασία ευρωπαϊκών πόλεων με ομολόγους τους στην Ιαπωνία, την Κίνα, τις
Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Μεξικό, τη Βραζιλία,
την Αργεντινή, το Περού, τη Χιλή και την Κολομβία.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση διεθνών δεσμών
σε τοπικό επίπεδο, επιτρέποντας στους τοπικούς ηγέτες
να αποκτήσουν νέες προοπτικές για πιεστικά θέματα αειφόρου ανάπτυξης.
Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί πάνω από 60 “ζεύγη” μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων στην Ευρώπη και στην

Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και τη Βόρεια
Αμερική μέσω του προγράμματος IUC.
Οι πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους ή ομάδες πόλεων ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.
www.myota.gr

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.

H 16η GRAPHICA EXPO θα ανοίξει τις
πύλες της στο MEC Παιανίας για τους
επαγγελματίες των Γραφικών Τεχνών
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Φεβρουάριου στο MEC Παιανίας και οι πόρτες είναι ανοιχτές
από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
Φέτος, η επισκεψιμότητα της έκθεσης αναμένεται να είναι
αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, καθώς ο κλάδος μας παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης γεγονός που αποτυπώθηκε και
στο μέγεθος της έκθεσης το οποίο φέτος αυξήθηκε σημαντικά.
Όπως συμβαίνει με τις τελευταίες διοργανώσεις, έτσι και
φέτος εξαιτίας της συνένωσης της GRAPHICA με την PROMOSIGN, στην αίθουσα του MEC οι επισκέπτες θα έχουν
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και τα νέα
προϊόντα τόσο της Εκτύπωσης και των Γραφικών Τεχνών
όσο και της Οπτικής Επικοινωνίας και της Επιγραφοποιίας.
Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν με την επίδειξη επαγγελματικής κάρτας

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για απασχόληση στην περιοχή
Βάρης - Κορωπίου μια Κυριακή το μήνα 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 όπιΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΤΗΛ. 2108962.657 - FAX 210 8963.588

ΒΟΥΛΙΑΓΜEΝΗ 3/2/19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 28/01/2019 καλούντα τα μέλη
του Ν.Ο.Κ.Β. στην Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο
23/02/2019 και ώρα 8π.μ. στην αίθουσα του Ομίλου με τα εξής θέματα:
1. Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για το 2018.
2. Προϋπολογισμός 2019
3. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Εγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 2018
5. Εγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2019
6. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το έτος 2018.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
την Κυριακή 24/02/2019 και ώρα 11.30 π.μ. στον ίδιο χώρο και με
τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Α. Δημητρακόπουλος
Ε. Τερζόπουλος

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης
Σας γνωστοποιούμε ότι το Δ.Σ. του συλλόγου μας, στη συνεδρίαση της 11 Ιανουαρίου 2019 αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκλιση
Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού
μας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου ώρα 11.00
π.μ. γραφεία του συλλόγου
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 17 Μαρτίου την ίδια ώρα, στα γραφεία του συλλόγου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πραγματοποίηση αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών Διοικητικού
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Υπενθυμίζουμε ότι στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν
μέρος μόνο οι ταμειακώς εν τάξει ή όσοι καταβάλλουν την υποχρέωση τους μισή ώρα πριν την έναρξη αυτής.
Με εκτίμηση Για το Δ.Σ.
Φαρσάρης Μιχάλης
Αγγελάκης Νίκος
Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας

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.

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

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

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

ΣΟΥΗΔOΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση σοβαρών τραυματισμών
στο νωτιαίο μυελό δημιουργεί πρωτοποριακή μελέτη Σουηδών επιστημόνων του πανεπιστημίου Karolinskaκαι η οποία
δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Cell».
Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις οι Σουηδοί επιστήμονες κατάφεραν να επιμηκύνουν νευρικές απολήξεις και
να τις ενώσουν με άλλα νευρικά κύτταρα του νωτιαίου
μυελού!
Το ιατρικό αυτό επίτευγμα είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της κινητικότητας στα πειραματόζωα, με σοβαρό
τραυματισμό στο νωτιαίο μυελό. Γεννά δε μελλοντικά ελπίδες για την σωτηρία εκατομμυρίων ανθρώπων με σοβαρό τραυματισμό στο νωτιαίο μυελό.
«Πράγματι τα πρώτα στοιχεία είναι εντυπωσιακά και θέλω
να πιστεύω ότι οι μελέτες που θα ακολουθήσουν θα δώσουν την δυνατότητα κάποια στιγμή στο μέλλον να εφαρμόσουμε το επίτευγμα αυτό για ανάρρωση ασθενών μετά
από βλάβες του νωτιαίου μυελού» αναφέρει ο διαπρεπής
στρατιωτικός ιατρός, νευροχειρουργός σπονδυλικής στήλης στο 401 ΓΣΝΑ, Παναγιώτης Κυριακόγγονας.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση βελτίωση της κινητικότητας στα πειραματόζωα.
Η ολοκλήρωση της πρωτοποριακής μελέτης των Σουηδών
επιστημόνων ανοίγει νέους ορίζοντες στη νευροχειρουργική, ωστόσο μέχρι τότε οι νευροχειρουργοί προτείνουν
ότι, η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση των τραυματισμών
του νωτιαίου μυελού μειώνει τους κινδύνους παράλυσης.
«Η όσο το δυνατόν γρηγορότερη και πληρέστερη αντιμετώπιση των παθήσεων (τραυματισμοί-ασθένειες) του νωτιαίου μυελού, περιορίζει τη δημιουργία ουλώδους ιστού
και μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις.
Αυτό σημαίνει ότι όταν μιλάμε για τραυματισμό του νωτιαίου μυελού- μετά από κάποιο τροχαίο ατύχημα για παράδειγμα- μεταφράζεται σε άμεση χειρουργική επέμβαση σε
διάστημα λίγων ωρών. Αντίθετα όταν μιλάμε για την πιο
συνηθισμένη περίπτωση της μυελοπάθειας- από κάποια δισκοκήλη ή στένωση (πιο χρόνιες δηλαδή καταστάσεις)όσο πιο νωρίς γίνεται η αντιμετώπιση, από την στιγμή της
διάγνωσης της πάθησης, τόσο το καλύτερο», προσθέτει ο
Παν. Κυριακόγγονας.

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ- ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ

Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει καθοριστικά στην ανάπτυξη της νευροχειρουργικής.
Σήμερα οι νευροχειρουργοί έχουν στην διάθεση τους για
την πραγματοποίηση περίπλοκων επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη και τον αυχένα εξελιγμένα τεχνικά μέσα
όπως το μικροσκόπιο αλλά και εξειδικευμένα υλικά.
Η σημαντική αυτή βοήθεια έχει αυξήσει κατακόρυφα την
αποτελεσματικότητα των χειρουργικών επεμβάσεων που
πραγματοποιεί ο νευροχειρουργός, με αποτέλεσμα την καλύτερη πορεία και βελτίωση της κλινικής εικόνας των
ασθενών.
www.pkyriakogonas.gr

Οι Σουηδοί ερευνητές βρήκαν ότι η ιδιότητα αυτή του ουλώδους ιστού οφείλεται στην ύπαρξη συγκεκριμένων κυττάρων γύρω από τα νεοδημιουργούμενα αιμοφόρα αγγεία.
Τα κύτταρα αυτά είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία του μεγαλυτέρου τμήματος του ουλώδους ιστού.
Έτσι τα πειράματα σε ποντίκια, στόχευσαν τα κύτταρα
αυτά με ειδικούς αναστολείς, μειώνοντας την ποσότητα
του δημιουργούμενου ουλώδους ιστού και έτσι κατάφεραν
να επιμηκυνθούν νευρικές απολήξεις οι οποίες διαπερνώντας τον ουλώδη ιστό ενώθηκαν με άλλα νευρικά κύτταρα.

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Car-T: Πρωτοποριακή θεραπεία καρκίνου από το αίμα του ασθενή
Η 4η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ένωση
κατά του Καρκίνου (UICC) ως Παγκόσμια Ημέρα Κατά
του Καρκίνου και προσφέρει την ευκαιρία για μια ευρύτερη εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για αυτή τη μάστιγα της σύγχρονης κοινωνίας μας.
Πρωτοποριακές επιστημονικές εξελίξεις αλλάζουν τα
δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου. Είναι γεγονός
πως η αντιμετώπιση του καρκίνου τα τελευταία χρόνια
έχει αλλάξει ριζικά, δημιουργώντας νέα δεδομένα για
τους Ογκολογικούς ασθενείς.

εφικτό να τεθούν σε μακρά ύφεση ή ακόμα και να θεραπευτούν ριζικά αρκετά περιστατικά λευχαιμίας και λεμφώματος που υποτροπιάζουν ή δεν ανταποκρίνονται σε
άλλες θεραπείες.
Μάλιστα, πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν την επιτυχία της ανοσοθεραπείας σε συχνούς καρκίνους, όπως
καρκίνος νεφρών, ουροδόχου κύστης, κεφαλής / τραχήλου, μελάνωμα και λέμφωμα Hodgkin.

Η ανοσοθεραπεία είναι βασικό εργαλείο στη φαρέτρα
των Ογκολόγων για ολοένα αυξανόμενο αριθμό καρκίνων, καθώς διαφέρει από την κλασική χημειοθεραπεία,
αφού στοχεύει στο ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος και όχι στα καρκινικά κύτταρα, εκπαιδεύοντάς το με
αυτόν τον τρόπο να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα,
προσφέροντας ανθεκτική και μακροχρόνια θεραπεία
στον ασθενή. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε πλέον να μιλάμε για ίαση σε αρκετές μορφές καρκίνου που μέχρι
τώρα ήταν δύσκολα αντιμετωπίσιμες.
Η ανοσοθεραπεία αξιοποιεί τις δυνάμεις του ανοσοποιητικού του ίδιου του ασθενούς, τις οποίες εξωθεί να επιτεθούν στον καρκίνο. Με τη βοήθειά της είναι σήμερα

Ημέρα Πρόληψης Σακχάρου
και Χοληστερόλης
στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με το
Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και την «Med Trust
AE», διοργανώνουν και προσκαλούν στην Ημέρα
Πρόληψης Σακχάρου και Χοληστερόλης, την
Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, το χρονικό διάστημα 9 π.μ. με 2 μ.μ., στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου (Κ.Υ.).
Εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, θα πραγματοποιήσει ΔΩΡΕΑΝ μετρήσεις Σακχάρου και Χοληστερόλης, με παράλληλη ενημέρωση του
κοινού, στην κινητή μονάδα της Med Trust, που
θα βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Κ.Υ., ανοιχτή σε όλους τους δημότες!
Η παραπάνω δράση, αποτελεί μια ακόμη σημαν-

τική πρωτοβουλία του Δήμου Μαρκοπούλου, με
διπλό στόχο, τόσο την ανάδειξη της ιατρικής
πρόληψης και ενημέρωσης, ως ένα από τα πλέον
άμεσα, απλά και - επιστημονικά αποδεδειγμένα
– αποτελεσματικά «όπλα» μας, για μια καλή
υγεία, όσο και της παροχής δωρεάν εξέτασης σε
όλους τους δημότες, με «επί τόπου» ενημέρωση
για τα αποτελέσματα της.

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια
στην κατανόηση των μηχανισμών καρκινογένεσης είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τη μελλοντική αντιμετώπιση
της νόσου, με τα νέα φάρμακα και τις νέες θεραπευτικές
προσεγγίσεις να επιτυγχάνουν την αποτελεσματική θεραπεία πολλών μορφών καρκίνου. Μάλιστα, η εξατομικευμένη θεραπεία, προσαρμοσμένη απόλυτα στο
γενετικό υλικό του καρκινικού όγκου του κάθε ασθενή,
σε συνδυασμό με τη χρήση της ανοσοογκολογίας και
της γονιδιακής θεραπείας, η οποία μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε στο γενετικό υλικό του όγκου, μας δίνουν
τη δυνατότητα να μιλάμε ακόμα και για πλήρη ίαση σε
κάποιες περιπτώσεις.
Η επαναστατική ανοσοθεραπεία με CAR T-λεμφοκύτταρα που δίνει νέες δυνατότητες θεραπείες σε ασθενείς
που μέχρι σήμερα είχαν πολύ περιορισμένες επιλογές.
Στη θεραπεία κυττάρων CAR-T, οι γιατροί αφαιρούν και
τροποποιούν τα Τ κύτταρα του ασθενούς για να αναγνωρίσουν και να καταπολεμήσουν τον καρκίνο. Μόλις τροποποιηθούν τα Τ κύτταρα επανεμφυτεύονται στον
ασθενή όπου αναζητούν και τελικά σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα Η συγκεκριμένη τεχνική περιλαμβάνει
την αφαίρεση κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος από τον ασθενή, τα οποία τροποποιούνται γενετικά
με σκοπό να αναγνωρίζουν τα καρκινικά κύτταρα και να
τους επιτίθενται. Αυτά, τα τροποποιημένα CAR T-λεμφοκύτταρα καλλιεργούνται σε μεγάλους αριθμούς στο
εργαστήριο και στη συνέχεια χορηγούνται στους ασθενείς
Τα κύτταρα Τ είναι ένας τύπος ανοσοκυττάρων που βοηθούν το σώμα να καταπολεμά τη μόλυνση αναζητώντας
ιούς, βακτήρια και παράσιτα και στη συνέχεια να τα σκοτώνει. Τα κύτταρα Τ μπορούν να αφαιρεθούν από το
σώμα ενός ασθενούς και να τροποποιηθούν γενετικά για
να ενισχύσουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και
να σκοτώνουν συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα.
Η εξατομικευμένη θεραπεία με Τ λεμφοκύτταρα με χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (CAR-T) χρησιμοποιεί το
ανοσοποιητικό σύστημα του ίδιου του ασθενούς, προκειμένου να καταπολεμήσει ορισμένους τύπους καρκίνου.
Τα Τ λεμφοκύτταρα του ασθενούς εξάγονται και επαναπρογραμματίζονται εκτός του σώματος ώστε να αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν τα καρκινικά κύτταρα
και άλλα κύτταρα που εκφράζουν ένα συγκεκριμένο αντιγόνο.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαριστεί τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου, Γιατρό
- ειδικό Παθολόγο, Σπυρίδωνα Σερλεμέ, για τη
φιλοξενία της δράσης και την Med Trust, για την
Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μοριακής βιολόγου, medlabnews.gr
παροχή του προσωπικού και της κινητής μονάδας.
Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com
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N.O.B. Swim & Run
Δύο βήματα από το κέντρο της Αθήνας πραγματοποιείται
για πρώτη φορά το N.O.B. Swim & Run για μια μοναδική εμπειρία.
Την Κυριακή 12 Μαΐου έρχεται το μοναδικό αθλητικό γεγονός Ν.Ο.Β. Swim & Run, μια συνδιοργάνωση του Ναυτικού Ομιλου Βουλιαγμένης και του Περιοδικού "Υγεία &
Ομορφιά", υπό την αιγίδα του Ο.Α.Π.Π.Α. του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και της Ε.Ο.Μ.Ο.Π.

Στο πλαίσιο του N.O.B. Swim & Run θα πραγματοποιηθούν
οι εξής 3 αγώνες: N.O.B. Swim & Run: κολύμβηση 1.500
μέτρων και τρέξιμο 5.000 μέτρων
Ν.Ο.Β. Swim: κολύμβηση 1.000 μέτρων
N.O.B. Kids' Swimming: κολύμβηση για παιδιά 150 μέτρων
Εκκίνηση εντός της θάλασσας (water start) Η πίστα είναι
εντός του όρμου του NOB. Aκολουθεί διαδρομή τρεξίματος επί της Λεωφόρου Απόλλωνος στο Λαιμό, με τερματισμό εντός του ΝΟΒ
Απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα
για συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών
Κόστος συμμετοχής Ν.Ο.Β. Swim & Run: Ατομικό: 25€
Ομάδες 10 ατόμων & άνω: έκπτωση 5€ / άτομο, κατόπιν
συνεννόησης με τη διοργάνωση
Relay: 40€. Παρααθλητές: Δωρεάν
Οι εγγραφές άνοιξαν. Πληροφορίες
Γραμματεία Σχολών 210 8962416 - εσ. 110 sxoles@nov.gr
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ΜΠΑΣΚΕΤ - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
H πλευρά του Ολυμπιακού δεν επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο για το β' μέρος, ως ένδειξη διαμαρτυρίας
Ο Παναθηναϊκός, που προκρίθηκε
μετά από την αποχώρηση του Ολυμπιακού στο β' μέρος του ντέρμπι στο
ΟΑΚΑ, και ο ΠΑΟΚ που νίκησε την
Κύμη, αποτελούν το ζευγάρι του φετινού τελικού του Κυπέλλου, που θα
διεξαχθεί την Κυριακή 17 Μάρτη. Οι
«πράσινοι» επιστρέφουν στον τελικό της διοργάνωσης μετά τη
σεζόν 2016 - 2017, ενώ ο ΠΑΟΚ θα
ξαναδώσει το «παρών» σε τελικό
μετά από 20 χρόνια.

Πρόκριση ΠΑΟ
με ...μισό ντέρμπι
Η ημιτελική φάση σημαδεύτηκε από ένα ακόμα
ανολοκλήρωτο ντέρμπι
«αιωνίων» στο ΟΑΚΑ.
Μετά τη διεξαγωγή του
πρώτου ημιχρόνου και
ενώ ο Παναθηναϊκός βρισκόταν μπροστά στο
σκορ με 40-25, η πλευρά
του Ολυμπιακού δεν επέστρεψε στον αγωνιστικό
χώρο για το β' μέρος, ως ένδειξη
διαμαρτυρίας για τη μέχρι τότε διαιτησία του αγώνα και μετά από επικοινωνία της αποστολής με τους
ιδιοκτήτες της ΚΑΕ.
Στον Ολυμπιακό επικαλούνται τον
αριθμό των φάουλ που σφυρίχτηκαν

στα πρώτα 20 λεπτά (13 για τον
Ολυμπιακό, 5 για τον Παναθηναϊκό).
Αρχικά οι διαιτητές αποφάσισαν
15λεπτη αναμονή για τυχόν επιστροφή του Ολυμπιακού, και μετά
το πέρας του χρονικού ορίου αυτού
ο αγώνας διακόπηκε οριστικά υπέρ
των «πρασίνων». Βάσει κανονισμών,
ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαριά τιμωρία, με συνέπειες και στο πρωτάθλημα (βλ.
αφαίρεση βαθμών), αφού Κύπελλο
και πρωτάθλημα «έχουν κοινό δίκαιο».

Οσον αφορά το αγωνιστικό μέρος,
στο διάστημα που παίχτηκε μπάσκετ
οι «πράσινοι» χάρη στην ταχύτητα,
την καλή άμυνα και «χτυπώντας»
μέσα στο καλάθι, όπου σημείωσαν
τους 22 από τους 40 πόντους τους,
κυριάρχησαν (17-8, 26-14, 35-20,
40-25) απέναντι στους φιλοξενού-

μενους, οι οποίοι αντιμετώπισαν σοβαρά αμυντικά προβλήματα.

Πανηγυρική επιστροφή
ΠΑΟΚ
Μετά από 20 χρόνια, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε πανηγυρικά σε τελικό Κυπέλλου, νικώντας 72-61 την Κύμη
στην Εύβοια, σε έναν αγώνα στον
οποίο σημειώθηκαν δύο διακοπές
στο 4ο δεκάλεπτο λόγω πτώσης του
ρεύματος.
Οι Θεσσαλονικείς είχαν το
προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του
αγώνα και για τρία δεκάλεπτα
με μεγάλη διαφορά στο σκορ
(3-28, 30-44, 46-58). Η χαλάρωση και τα απρόοπτα στην τελευταία
περίοδο
αποσυντόνισαν τον ΠΑΟΚ, με
την Κύμη να «ροκανίζει» τη
διαφορά και να πλησιάζει στο
τελευταίο πεντάλεπτο (60-53),
ωστόσο οι φιλοξενούμενοι με
καλή άμυνα διατήρησαν το
προβάδισμα μέχρι και τη λήξη.
Τέσσερις παίκτες σκόραραν διψήφιο
αριθμό πόντων για τον ΠΑΟΚ (Χάτσερ 13, Κόνιαρης 13, Τέπιτς 11 και
Τζέφερσον 10), ενώ από την Κύμη
ξεχώρισε ο Σαγκς (18 π.).
Νίκος Γεωργόπουλος

Ο Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος στο Βαλκανικό
πρωτάθλημα Α/Γ
με την Νικολέτα Κυνατίδου
Η Νικολέτα Κυνατίδου πρωταθλήτρια Ελλάδος κλειστού στίβου 2019 στα 800μ Γυναικών, θα συμμετάσχει με την Εθνική Ελλάδος, στο Βαλκανικό
Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών Κλειστού Στίβου, το
Σάββατο στις 16/2/2019 στην Κωνσταντινούπολη.
Μεγάλη διάκριση στο New Jersey απο τον βετεράνο
αθλητή του ΓΣ Γλυφάδας Νίκο Λάμαρη.
Ο βετεράνος αθλητής του Γ.Σ. Γλυφάδας, Νίκος Λάμαρης, αγωνίστηκε με την πολιτεία του New Jersey
στο Track & Field New York Open & Masters Indoor
Championships / New Jersey - New York Dual Meet,
Feb. 10 2019 και κετέλαβε την πρώτη θέση στα 60 μ
και την τρίτη στα 200 μέτρα στην ηλικιακή κατηγορία
Μ45.
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΣΤΙΒΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

Υψηλές επιδόσεις
και αρκετές υποσχέσεις
Το σφράγισμα τριών ακόμα εισιτηρίων για συμμετοχή στο
προσεχές Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της
Γλασκόβης, από τους Ειρήνη Πόλακ, Μάκη Στεργιούλη και
Ειρήνη Βασιλείου, οι αξιόλογες επιδόσεις αλλά και οι αρκετές υποσχέσεις για το μέλλον ήταν τα βασικά στοιχεία
του φετινού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου που έγινε στο ΣΕΦ. Σε ομαδικό επίπεδο ο Ολυμπιακός
αναδείχθηκε πρωταθλητής στους άνδρες με 74,5 βαθμούς,
αφήνοντας 2ο τον ΓΣ Τρικάλων (40 β.) και 3ο τον ΓΣ Κηφισιάς (30 β.). Στις γυναίκες την πρωτιά πήρε ο ΓΣ Κηφισιάς
(69 β.), 2ος ήταν ο ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος (27 β.) και 3ος
ο Πανελλήνιος (25 β.).
Σε ατομικό επίπεδο ξεχώρισαν οι εμφανίσεις του Μίλτου
Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος και της Τατιάνας Γκούσιν
στο άλμα εις ύψος. Ο πρώτος, δυο μέρες μετά τη σπουδαία
εμφάνιση στη Μαδρίτη και το διεθνές μίτινγκ κλειστού στίβου της ΙAAF, όπου πρώτευσε με άλμα στα 8,23 μέτρα, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα,
συνέχισε εξίσου εντυπωσιακά και στο ΣΕΦ. Πήρε την πρωτιά με άλμα στα 8,19, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη
επίδοσή του σε κλειστό στίβο και δείχνοντας ότι βρίσκεται
σε εξαιρετική κατάσταση.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και η Τατιάνα Γκούσιν
στο ύψος. Με άλμα στα 1,94 μέτρα ξεπέρασε το ατομικό
της ρεκόρ (1,92) και έγινε η 2η καλύτερη όλων των εποχών
στο αγώνισμα, πίσω από την κάτοχο του πανελλήνιου
ρεκόρ Νίκη Μπακογιάννη (1,96).
Στο άλμα επί κοντώ των γυναικών, η Ειρήνη Πόλακ με άλμα
στα 4,50 μέτρα έπιασε το όριο συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό
της Γλασκόβης, αποτελώντας πλέον την τρίτη ελληνική
συμμετοχή στο αγώνισμα μετά από τις Στεφανίδη και Κυριακοπούλου. Το ίδιο κατάφερε και η Ειρήνη Βασιλείου στα
400 μ., όπου πρώτευσε με χρόνο 53.39, μετά το 6.77 που
σημείωσε στα 60 μ.
Στα 60 μ. εμπόδια των ανδρών, ο Κώστας Δουβαλίδης βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ που κατέχει ο ίδιος, με χρόνο
7.70. Εκ των υστέρων πάντως δήλωσε ότι περίμενε κάτι
ακόμα καλύτερο ενόψει Γλασκόβης.
Στο επί κοντώ ανδρών ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε ότι
έχει αφήσει οριστικά πίσω του τον τραυματισμό που τον
άφησε εκτός για μεγάλο διάστημα και πρώτευσε με άλμα
στα 5,70 μέτρα, ενώ δοκίμασε και να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ (5,86), χωρίς όμως επιτυχία. Εδειξε πάντως να
βρίσκεται σε καλή κατάσταση ενόψει Γλασκόβης.
Τις 13 νίκες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έφτασε ο Δημήτρης Τσιάμης στο άλμα εις τριπλούν, όπου πήρε την πρωτιά
με άλμα στα 16,23 μέτρα. Αντίστοιχα, τις 6 νίκες έφτασε ο
Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ στα 5.000 μέτρα, όπου τερμάτισε
σε 19.31.02. Στις μεγάλες αποστάσεις των γυναικών, στην
5η νίκη της σε Πανελλήνιο Κλειστού έφτασε η η Πένυ Τσινοπούλου στα 3.000 μέτρα, όπου πρώτευσε με 12.51.57.

Δυο πανελλήνια ρεκόρ (ένα νεανίδων και ένα κορασίδων), ένα ρεκόρ αγώνων και εννέα αθλητές που έπιασαν
τα όρια για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Γλασκώβης
ήταν ο απολογισμός του περασμένου Σαββατοκύριακου
στο ΣΕΦ. Το πρωτάθλημα χαρακτηρίστηκε από τις σημαντικές απουσίες πρωταθλητών και από τις επιτυχίες "συνήθων υπόπτων". 15 από τους τριάντα νικητές (ατομικών
αγωνισμάτων) των αγώνων ήταν οι ίδιοι με πέρυσι.
Κορυφαίοι ο Εμ. Καραλης (5.70μ - επι κοντώ), Μ. Τεντόγλου
(8.19 - μήκος) και ο Δ. Τσιάμης που έφτασε στις 13 νίκες
στο πρωτάθλημα, όπως και ο Ανδ. Δημητράκης (10 νίκες
στα 1500μ).
Καλές επιδόσεις από Κ. Ζήκο (60μ), Κ. Δουβαλίδη
(60μ.εμπ.), Ν. Σκαρβέλης (Σφαίρα), Ρ. Σπανουδάκη (60μ),
Τ. Γκούσιν (ύψος), Ελ.Πόλακ (επι κοντώ) και η Ειρ. Βασιλείου που πέτυχε 53.39 στα προκριματικά των 400μ. Πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων η Κ. Φιλτισάκου στα 3000μ.βάδην
(13.24.28) και κορασίδων η Στ. Κωνσταντινίδου στα 400μ
(56.99), η οποία ήταν και η μικρότερη νικήτρια αγωνίσματος
(1η στα 200μ).

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions
League.
Ακολουθεί 5ος ο Αρης, που έμεινε ζωντανός στη μάχη της
τετράδας με τη νίκη 3-0 επί του Αστέρα στην Τρίπολη (Λάρσον 9', Ντιγκινί 24', Γκαρσία 45'). Σημαντική ανατροπή
έκανε στο Αγρίνιο η ΑΕΛ, που ενώ έχανε 2-0 από τον Παναιτωλικό (Μαζουρέκ 24', Μπαΐροβιτς 42') απέσπασε ισοπαλία 2-2 (Αντονι 62', 69' πέναλτι) και έκανε ένα ακόμα
βήμα για την οριστικοποίηση της παραμονής στην κατηγορία. Μαθηματικές ελπίδες σωτηρίες διατηρεί ο Απόλλων
Σμύρνης, που πήρε «διπλό» στη Νέα Σμύρνη νικώντας 1-0
τον Πανιώνιο (Βαφέας 73'). Στο 0-0 έμειναν Ξάνθη και
Λαμία.

ΜΠΑΣΚΕΤ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
SUPER LEAGUE
Nίκη τίτλου ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι
Το δρόμο για την κατάκτηση του φετινού τίτλου της Super
League άνοιξε διάπλατα ο ΠΑΟΚ, μετά τη μεγάλη νίκη 3-1
επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα στο πλαίσιο της 20ής
αγωνιστικής. Οι πρωτοπόροι Θεσσαλονικείς απέκτησαν
βαθμολογικό «αέρα» +9 από τους 2ους «ερυθρόλευκους»
και μόνο με «αυτοκτονία» θα χάσουν το πρωτάθλημα στους
εναπομείναντες 10 αγώνες.
Αλλα αξιοσημείωτα αποτελέσματα της αγωνιστικής, η νίκη
- «ανάσα» του ΠΑΣ Γιάννινα επί του Παναθηναϊκού και το
«διπλό» του Αρη στην Τρίπολη, που τον εδραιώνει στο κυνήγι ενός ευρωπαϊκού «εισιτηρίου».
Στην Τούμπα, το κρίσιμο ντέρμπι κορυφής μεταξύ ΠΑΟΚ και
Ολυμπιακού αποδείχθηκε ντέρμπι μόνο στα χαρτιά, καθώς
οι γηπεδούχοι ήταν εμφανώς ανώτεροι και έφτασαν στη
νίκη σχετικά άνετα.
Στα Γιάννενα, σε έναν δυνατό αλλά κακό από πλευράς θεάματος αγώνα, ο ΠΑΣ παρά τις πολλές απουσίες νίκησε 10 τον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Αθανασιάδη στο 73',
ανανεώνοντας τις ελπίδες του για παραμονή στην κατηγορία.
Στο ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ χωρίς να εντυπωσιάσει νίκησε 1-0 τον
ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ (Λιβάγια 37') και πλησίασε τον Ολυμπιακό
στους 5 βαθμούς, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στη μάχη για

“Εφυγε” από τη ζωή ο ο θρυλικός
Γκόρντον Μπανκς
«Εφυγε» χτες από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο θρυλικός
Γκόρντον Μπανκς, ίσως ο κορυφαίος εκπρόσωπος της αγγλικής σχολής τερματοφυλάκων και ένας από τους καλύτερους στη θέση του στην ιστορία του παγκοσμίου
ποδοσφαίρου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά
προβλήματα υγείας.
Το θάνατό του ανακοίνωσε η πρώην ομάδα του, Στόουκ
Σίτι, με την οποία πραγματοποίησε σπουδαία καριέρα από
το 1967 έως το 1972, κατακτώντας τον μοναδικό τίτλο
στην ιστορία του συλλόγου, το αγγλικό League Cup το
1972. Εξαιρετική παρουσία είχε και στη Λέστερ από το
1959 έως το 1967, με την οποία επίσης κατέκτησε το
League Cup το 1964, ενώ αγωνίστηκε και σε άλλους δύο
τελικούς Κυπέλλων (FA Cup 1961, League Cup 1965).

Οι κλήσεις του Θ. Σκουρτόπουλου
Με τον 24χρονο σέντερ του Λαυρίου, Δημήτρη Κακλαμανάκη, να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του σε αποστολή της
Εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών, ανακοινώθηκαν χτες από
την ΕΟΚ οι κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού Θανάση
Σκουρτόπουλου ενόψει των αγώνων με αντιπάλους τη Γεωργία (21/2, Ηράκλειο) και τη Γερμανία (24/2, Μπάμπεργκ)
για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019. Το
«παρών» στην αποστολή δίνει για άλλη μια φορά ο Γιάννης
Μπουρούσης.

Γιώργος Κούδας: Οι φασίστες είναι
κτήνη, μου έλεγε ο πατέρας μου
Ο μεγάλος Άσος του ΠΑΟΚ, ο εμβληματικός Γιώργος Κούδας μίλησε στην εκπομπή «Άλλη Διάσταση» της ΕΡΤ για
τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία το “Παρατηρητήριο
ενάντια στη φασιστική βία και τον ρατσισμό”, εκφράζοντας
την αποστροφή του για τον εθνικισμό και τον φασισμό.
Ο “Θρύλος” του δικεφάλου του Βορρά, εξιστορώντας συνιομιλίες και βιώματα της οικογενείας του και τις ιδέες με
τις οποίες εμποτίστηκε από μικρός αναφορικά με τον πόλεμο, τον φασισμό και ιδεολογικά ζητήματα λέει μεταξύ
άλλων:
«Είχα δύο εξαιρετικούς γονείς, ιδιαίτερα ο πατέρας μου,
με γαλούχησε με πράγματα και ιδανικά για τη ζωή. Ο πατέρας μου είχε βιώσει το φασισμό, γλίτωσε στο παραπέντε, όταν έμπαιναν τα στρατεύματα στη Γερμανία, από
στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όταν του έλεγα, “μπαμπά
αυτοί δεν είναι άνθρωποι”. “Όχι” μου έλεγε, “αγόρι μου,
δεν είναι άνθρωποι. Ο Θεός δεν τους έπλασε ανθρώπους·
τους έπλασε κτήνη”», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας
στην εκπομπή της ΕΡΤ και συνέχισε:
«Δεν χωράει ούτε ο ρατσισμός, ούτε η βία, ούτε όλα αυτά
που γίνονται σήμερα στο ποδόσφαιρο, εγώ με αυτές τις
αρχές γαλουχήθηκα. Αν βγάλεις ένα γράμμα, ο αθλητισμός γίνεται αλητισμός. Αν υπάρχει αγάπη για τον πλησίον σου, μπορείς να τον φέρεις κοντά σου και να του πεις
ότι όλα αυτά δεν έχουν καμιά σημασία σήμερα και ότι πρέπει να βλέπουμε το μέλλον με αγάπη. Αν δεν συμπορευτούμε, αν δεν κατανοήσουμε αυτά που μας κάνουν κακό
και σαν λαό και σαν ανθρώπους, δεν έχουμε μέλλον».

