«Kι αλευρωμένος
να ’ναι ο ποντικός,
η γάτα τον γνωρίζει...»
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Διάπλαση Δημοκρατικού
χαρακτήρα και
Απλή ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
Εγραψα στην αναζήτηση του google «δημοκρατικοί χαρακτήρες και απλή αναλογική» και η μηχανή αναζήτησης μου έβγαλε 225 χιλιάδες
αποτελέσματα σε 0,54 δευτερόλεπτα. Προτού
ασχοληθώ με το θέμα ήθελα να δω αντιπροσωπευτικές αντιτιθέμενες τοποθετήσεις.
Ευχάριστη έκπληξη: Στην πρώτη σελίδα των
πρώτων δέκα αποτελεσμάτων, την 7η θέση καταλάμβανε άρθρο μου στην ΕΒΔΟΜΗ της 1ης
Φεβρουαρίου, με τίτλο «Δημοτικές εκλογές με Απλή Αναλογική
– Ευκαιρία και Αδιαφορία». Ήταν
αυτό που ήθελα να συμπληρώσω,
με την σημερινή μου αναφορά
στο θέμα!
Όταν πρόσθεσα στον τίτλο διετου Κώστα
ρεύνησης τη λέξη «Διάπλαση», τ’
Βενετσάνου
αποτελέσματα μειώθηκαν αυτομάτως στα πέντε (5)! εκ των
οποίων κανένα δεν περιείχε τη λέξη «διάπλαση». Επομένως, ουδείς έχει ασχοληθεί με το
θέμα της διάπλασης δημοκρατικού χαρακτήρα,
και μάλιστα σε σχέση με το εκλογικό σύστημα.
Αξίζει να το δούμε, λοιπόν:
Στην άμεση δημοκρατία το πρόβλημα ήταν κυρίως συμμετοχής (βλ. Θουκυδίδη Β, 40 ΠλάτωΣυνέχεια στη σελ. 2
νος «Πολιτεία», 620c) κ.ά.

“Πανηγύρι Επιστήμης”
Επίτιμος Δημότης
στο Δήμο 3Β
ο Δρ. Στ. Κριμιζής
Σελίδα 13

O Δημοσθένης ΔΟΓΚΑΣ
στην Περιφέρεια Αττικής

Eκρηξη βόμβας σε Ι.Χ.
στη Γλυφάδα

«Υλοποιήσαμε ένα έργο και είμαστε
υπερήφανοι. Και συνεχίζουμε…»

Σελίδα 12

Σελίδα 3

Σελίδα 7
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ΕΒΔΟΜΗ

Διάπλαση δημοκρατικού χαρακτήρα
και απλή αναλογική
Συνέχεια από τη σελ. 1

αλλά και παιδείας· γι’ αυτό εξ άλλου συν τοις άλλοις
εδιδάσκοντο οι αρχαίες τραγωδίες, αλλά και κρίσεως.
Στη λεγόμενη έμμεση ή Aντιπροσωπευτική δημοκρατία τα πράγματα διαφοροποιούνται και για λόγους
ιστορικούς, αλλά και οικονομικούς και κοινωνικο-ψυχολογικούς.
Εξηγούμαι: Η «αντιπροσωπευτική» δημοκρατία, προϊόν της δύσης των Αγγλοσαξόνων και της γαλλικής
επανάστασης κυρίως, είναι δημιούργημα του αστικού
μετασχηματισμού της φεουδαρχίας.
Η κοινωνική συνείδηση και του φεουδαρχικού καθεστώτος κυρίως, αλλά και του αστικού, είναι θεμελιωμένη στην ταξική ιεραρχία. Πιο ξεκάθαρη, θεσμική και

Διαβάστε ακόμη
Αναβίωση ποντιακών εθίμων Σελ. 7
Ο λήσταρχος Φώτης Γιαγκούλας
γιάννης κορναράκις του μάνθου

Σελ. 8

Πέντρα πιντάδα, ντολμέν και Πύλη
Κυκλώπειων τειχών
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 9
Σελ. 11

«Ἀγαθοεργῶς ζῆν - καί οὐχί κακοεργῶς»
Πέτρου Ιωαννίδη
Σελ. 14
“Μια νέα αρχή στο ΕΠΑ.Λ. Βάρης“ Σελ. 15

Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης Χρίστος Κοντοβουνίσιος
Σελ. 16
Η πίτα της Ενωσης Επαγγελματιών - Εμπόρων
Κορωπίου
Σελ. 17

“Πρωταθλητής” σε απορρόφηση κονδυλίων ο Δήμος Σαρωνικού
Σελ. 18
Πρωταθλητής Ελλάδος ο Γ.Σ. Γλυφάδας Στίβος
Σελ. 22

οξεία πυραμίδα στη φεουδαρχία, πιο «φλουταρισμένη» και πεπλατυσμένη στο αστικό καθεστώς. Η
θεσμική πυραμίδα έχει καταργηθεί, ενώ διατηρούνται
ουσιαστικά, κοινωνικο-οικονομικές «αρμονικές» πυραμίδες, ικανές πάντως να διατηρήσουν την ψυχολογική διαστρωμάτωση της ιεραρχίας, δηλαδή σχέσης
επικυρίαρχου – κυρίαρχου και υποτελούς εξαρτώμενου οικονομικά κυρίως, αλλά και κοινωνικοπολιτικά.
Αυτή η ιεραρχική εξάρτηση, κυρίαρχου – υποτελούς
καλλιεργεί – σμιλεύει ορθότερα – τον αυταρχικό χαρακτήρα σ’ όλη την ιεραρχική κλίμακα, κατά κανόνα.
Να το πούμε πιο απλά: Εφόσον ψηφίζω «αντιπρόσωπο», στην ουσία «πληρεξούσιο», για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, μεταβιβάζω την «εξουσία» μου ως
«κυρίαρχος» λαός στους πληρεξούσιους (βουλευτές
και συμβούλους). Αυτοί, για τέσσερα χρόνια συνήθως, αποφασίζουν για μένα και τα παιδιά μου, για το
μέλλον της πατρίδας μας ανεξέλεγκτα. Το μέλημά
τους είναι η επιβράβευση, η επιβεβαίωση έστω, των
πολιτικών τους επιλογών και η ανανέωση της εμπιστοσύνης μου, δηλαδή της πληρεξουσιότητας, για
άλλα τέσσερα χρόνια κ.ο.κ.
Πώς το επιτυγχάνουν αυτό; Με διάφορα συστημικά
τερτίπια, κόμματα κ.λπ και με τα εκλογικά συστήματα
κομμένα και ραμμένα έτσι ώστε να εξυπηρετεί κατά
το δοκούν και τους υπολογισμούς τους, καλύτερα τις
επιδιώξεις παραμονής τους στην εξουσία ή την (προσωρινή) αντικατάστασή τους με τις μικρότερες δυνατόν απώλειες.
Δικαιολογίες υπάρχουν πολλές και ευρηματικές, με
κυριότερη, ως οφθαλμοφανέστερη, την κυβερνητική
σταθερότητα!
Και βεβαίως, είναι καταφανές και αυταπόδεικτο πως
για να προωθηθεί και ολοκληρωθεί ένα έργο, ένα
πρόγραμμα απαιτείται χρόνος και συνήθως πέραν της
τετραετίας.
Αυτός όμως ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου και δημοσιοποιημένου
έργου, δεν παραχωρείται από τον «κυρίαρχο» λαό,
εν λευκώ, αλλά με παρακολούθηση και έλεγχο. Και
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή παρέκκλισης, ή εξουσιοδότηση, με την πρόκληση πρόωρων εκλογών,
“ανακαλείται”. Επιπρόσθετα θα έπρεπε οι «άρχοντες» να λογοδοτούν, όπως στην αρχαιότητα.
Επομένως η εκτέλεση του «έργου» και η παραμονή
στην εξουσία, προς ολοκλήρωσή του, γίνεται με συναίνεση!
Ας λείπουν λοιπόν οι δικαιολογίες, είτε για την παραμονή στην εξουσία, είτε για την άκαιρη αντικατάσταση ή ανατροπή της.
Με τα διάφορα εκλογικά τερτίπια και τις «ευρηματικές» ονομασίες μιας δήθεν αναλογικής εκπροσώπησης των ψηφοφόρων, με «ενισχυμένες», με
«μπόνους» 50 εδρών, κ.λπ. προσπαθούν απλώς να
επικαλύψουν τις πραγματικές επιδιώξεις, που δεν
είναι η «πολιτική σταθερότητα», και η δυνατότητα κυβερνησιμότητας, αλλά η άνεση αυταρχικής διακυβέρ-
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νησης, με εξασφαλισμένους ελεγχόμενους βουλευτές και συμβούλους, να μην πω «μαριονέτες», που
έλεγε ο Ναπολέων.
Ο επιδιωκόμενος αυτός στόχος επιτυγχάνεται αλλοιώνοντας και νοθεύοντας έμμεσα και άμεσα τη λαϊκή
βούληση, με μεσο-μακροπρόθεσμο όμως αποτέλεσμα
την αγανάκτηση και την αδιαφορία κατά περίπτωση
του εκλογικού σώματος και την απαξίωση της πολιτικής.
Με την απλή αναλογική, αντιθέτως, βλέπει ο πολίτης
ότι η ψήφος του είναι ισοδύναμη, άσχετα με τις επιλογές του – αν ψηφίσει το πρώτο κόμμα η ψήφος του
«μετράει» σχεδόν για μιάμιση, ενώ αν ψηφίσει ένα
«μικρό» κόμμα πιθανόν η ψήφος του να εκμηδενιστεί!
Αυτό δεν λέγεται απλά «αλλοίωση»· λέγεται καταλήστευση και καταδολίευση.
Με την ισοδύναμη ψήφο, ο πολίτης θα δείξει ενδιαφέρον όχι μόνον συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, αλλά και συνεχούς συμμετοχής για τη
διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής.
Η απλή αναλογική, εκτός απ’ τα παραπάνω, θα ευνοήσει την ενεργό συμμετοχή νέων δυνάμεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αρχικά, και θα ενισχύσει τη
συμμετοχή και τη συλλογικότητα.
Και το ουσιαστικότερο, θα ενισχύσει και θα καλλιεργήσει χαρακτήρες συναίνεσης, συνεργασίας, διαλόγου και συνθετικής αντίληψης, μέσα από τις
αντιθέσεις, Με τον πλουραλισμό δεν έχεις εξασφαλισμένες ψήφους, όπως ο μεγαλοϊδιοκτήτης της πολυκατοικίας που έχει την a priori πλειοψηφία στις
συνελεύσεις των ενοίκων. Οι Σύμβουλοι δεν είναι διαμερίσματα· δεν είναι ντουβάρια. Εδώ πρέπει να πείσεις!
Στον πραγματικό δημοκρατικό στίβο εκείνο που κυρίως «μετράει» είναι τα επιχειρήματα, ο διάλογος, η
δύναμη της πειθούς, η γνώση και η ικανότητα, το δίκαιο και το ορθό, το χρήσιμο και το κοινό όφελος. Ο
ορθολογισμός, η ανοχή, η διαπραγμάτευση. Όλα
αυτά που διαπλάθουν δημοκρατικούς χαρακτήρες.
Όλα αυτά όμως θ’ απαιτήσουν χρόνο για τη σταδιακή
εξέλιξη, μέχρι τη μετάλλαξη των αυταρχικών χαρακτήρων της ιεραρχίας σε δημοκρατικούς χαρακτήρες.
Θα υπάρξουν αρχικά στάδια εξαγορών, εκβιασμών και
άλλων κατάλοιπων αυταρχικών αντιλήψεων. Είναι το
φυσικό φαινόμενο της υστέρησης. Μα και η ανθρώπινη ψυχολογία είναι φυσικό φαινόμενο.
Οι νέες συνθήκες θα διαπλάσουν αναγκαστικά νέους
χαρακτήρες – δημοκρατικούς και πραγματικά κοινωνικούς.
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ΟΔημοσθένης ΔΟΓΚΑΣ στην Περιφέρεια Αττικής
Εθελοντισμός, πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον, κοινωνική αλληλεγγύη, πολιτική προστασία, φιλοζωία
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Δημοσθένης Δόγκας, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος στον
Τομέα Ανατολικής Αττικής, με την Παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» του υπ. Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, στο Ξενοδοχείο
«Fenix», στη Γλυφάδα.

Την παρουσίαση του Δημοσθένη Δόγκα, έκανε η δημοσιογράφος Μ. Νικολαΐδη, λέγοντας δυο λόγια για
την κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική του πορεία.
Aκολούθως ο Δημ. Δόγκας, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για την παρουσία τους αλλά και την
αδιάλειπτη και διαρκή συνεργασία τους στην ανάδειξη δράσεων, που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα ο Δ.
Δόγκας, όπως τον εθελοντισμό, τον πολιτισμό, το
φυσικό περιβάλλον, τη κοινωνική αλληλεγγύη, την
πολιτική προστασία, τη φιλοζωία, αλλά και όσες θέσεις εξέφρασε ως επικεφαλής της Ανεξάρτητης Παράταξης “Δημοτική Βούληση” Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, στο Δημοτικό Συμβούλιο και την εν
γένει δράση του.
Στη συνέχεια, ο Δ. Δόγκας αναφέρθηκε στην υποψηφιότητά του ως περιφερειακός σύμβουλος με την
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» και τον Γιάννη
Σγουρό, στις επερχόμενες Περιφερειακές Εκλογές,
αιτιολογώντας την επιλογή του στο πρόσωπο του
Γιάννη Σγουρού, «ενός έμπειρου αυτοδιοικητικού, ανθρώπου των έργων και επιτυχημένο Περιφερειάρχη».
Τόνισε τις βασικές αρχές και αξίες που τους ενώνουν,
τον εθελοντισμό και τον αθλητισμό, οι οποίες τους
συνοδεύουν και τους δύο.
Ο Δ. Δόγκας εξήγησε τους λόγους που μεταπήδησε
στο δεύτερο βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
Περιφέρεια, κάτι που ανοίγει μεγαλύτερο εύρος στην
επικοινωνία, και την κοινωνική προσφορά, αλλά τόνισε και την επιτακτική ανάγκη επίλυσης των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες
της, προβλήματα που τα βιώνει ως κάτοικοις της περιοχής και τα γνωρίζει μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση που υπηρέτησε αυτά τα χρόνια στο Δήμο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
Χαρακτήρισε «αισιόδοξο, ελπιδοφόρο και καλά σχεδιασμένο το πρόγραμμα του Γιάννη Σγουρού της
“Ανεξάρτητης Αυτοδιοίκησης Αττικής”, άμεσα εφαρ-

μόσιμο με στόχο την ποιότητα ζωής των πολιτών της
Περιφέρειας Αττικής, σε όλα τα επίπεδα».
Ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Δημ. Δόγκας αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα της Περιφέρειας Αττικής, όπως η διαχείριση των
απορριμμάτων, και απαντώντας στην εκπρόσωπο της
εφημερίδας ΕΒΔΟΜΗ, σημείωσε ότι ο Γιάννης Σγουρός, είχε έτοιμο πρόγραμμα για τη διαχείριση των
απορριμμάτων, την προηγούμενη τετρεαετία ως περιφερειάρχης, το οποίο θα είχε ανακουφίσει τον
ΧΥΤΑ Φυλής και έδινε λύση για όλη την περιφέρεια,
αλλά μεσολάβησαν οι εκλογές και η νέα περιφερειάρχης Ρένα Δούρου το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων. Σημείωσε δε ότι η διαχείριση των
απορριμμάτων μπορεί να γίνεται σε μικρή κλίμακα με
την ένωση 2 - 3 Δήμων, με υπερσύγχρονη τεχνολογία
και αυστηρή επιτήρηση.

Υποστήριξε ότι, βάση για την επίλυση όλων των προβλημάτων είναι ο διάλογος, η επικοινωνία με τους πολίτες και η ενισχυμένη συνεργασία όλων των
φορέων, των παρατάξεων και των Δήμων για ένα καλύτερο αύριο!
Αναφέρθηκε στις προτεραιότητές του μετά την εκλογική μάχη, οι οποίες συνοψίζονται σε μια φράση
«Πολύ δουλειά, σε όλους του τομείς για την Περιφέρεια Αττικής, με τον Γ. Σγουρό, από οποιαδήποτε
θέση κληθώ να υπηρετήσω τους συμπολίτες μου».

Μετά το πέρας των ερωταπαντήσεων, ολοκλήρωσε
τη συνέντευξη Τύπου με τις ευχές του για τη νίκη της
Παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» και
του Γ. Σγουρού ως επόμενου Περιφερειάρχη Αττικής,
με τις ευχαριστίες του προς τους παρευρισκόμενους
Εκπροσώπους των ΜΜΕ αλλά και για την περαιτέρω
συνεργασία, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται. Δεν
παρέβλεψε να δώσει την υπόσχεση του στους πολίτες της Αττικής, και ειδικότερα της Ανατολικής Αττικής, ότι θα πραγματώσει κάθε δυνατή ενέργεια για
την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους,
όπως και τις καλύτερες ημέρες για την Περιφέρεια
Αττικής.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, δέχθηκε ερωτήσεις
από τους δημοσιογράφους, όπως για το πως σκέπτεται η παράταξη του Γιάννη Σγουρού και του Δημοσθένη Δόγκα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της
αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων.

Aπαντώντας σε ερώτηση πως σκέπτεται η παράταξη
του Γιάννη Σγουρού, αλλά του Δ. Δόγκα, για το πώς
θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των αδέσποτων
ζώων ενημέρωσε ότι ετοιμάζεται ένα ρηξικέλευθο
πρόγραμμα για τη φροντίδα και την προστασία τους,
ένα θέμα που έρχεται σε μεγάλη αντίθεση, μετά την
καταψήφιση σχετικού άρθρου από Έλληνες Βουλευτές στην πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος
όσον αφορά την προστασία των ζώων. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει υποβάλει τις προτάσεις του, μεταξύ
αυτών είναι και η δημιουργία «Αστυνομίας για την
προστασία των Ζώων» όπως ακριβώς συμβαίνει στο
εξωτερικό.
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Αποκριές στην Αθήνα

ΕΒΔΟΜΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ!

Στον φετινό εορτασμό, που οργανώνει ο
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
δήμου Αθηναίων, αναβιώνουν έθιμα της Αποκριάς
από διάφορα μέρη της Ελλάδας, πλαισιωμένα από
σύγχρονες μουσικές, αλλά και προγράμματα για
παιδιά.
Eως 11 Μαρτίου η μύηση στην παράδοση, με την
αναπαράσταση αποκριάτικων εθίμων από όλη την
Ελλάδα, μεταμορφώνει τις πλατείες και τους δρόμους της πόλης σε θεατρικούς χώρους, με τους χορευτές και τους θεατές να μπερδεύονται όλοι μαζί
σ’ ένα πανδαιμόνιο κεφιού. Από την Πλάκα, την
πλατεία Συντάγματος, το Μοναστηράκι, το Θησείο,
έως την Κυψέλη, το Κουκάκι, τα Πατήσια, τα
Πετράλωνα, η πόλη γεμίζει αποκριάτικες μουσικές
διαδρομές, συναυλίες και καρναβαλιστές.
Φέτος την Αποκριά το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό
Θέατρο Μαρία Κάλλας θα φιλοξενήσει μοναδικές
συναυλίες με αποκριάτικο χρώμα με την
Φιλαρμονική Ορχήστρα & Χορωδία δήμου
Αθηναίων να μας μεταφέρουν στην παλιά Αθήνα
(26.02), την Athens Big Band με την Arlyn Gonzalez σε ξέφρενους latin ρυθμούς (05.03), τη Χορωδία
δήμου Αθηναίων να μας υπόσχεται μουσική για μια
βραδιά καρναβαλιού (06.03), ενώ τιμάμε την Ημέρα
της Γυναίκας μ’ ένα Tango balle maske party
(08.03).
Οι μικροί φίλοι είναι οι πρωταγωνιστές της Αποκριάς, καλούνται να γνωρίσουν την παράδοση, να
δημιουργήσουν, να παίξουν και να διασκεδάσουν σε
μία πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα
Μουσεία, την Πινακοθήκη και τις Βιβλιοθήκες του
δήμου Αθηναίων, αλλά και στις γειτονιές της.
Το καθιερωμένο ραντεβού, είναι την Κυριακή 10
Μαρτίου στον κλασικό αποκριάτικο παιδικό
προορισμό, το Ζάππειο, που θα μετατραπεί σε μία
μεγάλη σκηνή για να φιλοξενήσει διαφορετικά δρώμενα. Μουσική, χορός και πολλές εκπλήξεις θα παρασύρουν τους μικρούς μασκαράδες σ’ ένα μεγάλο
ξεφάντωμα.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Καθαρά
Δευτέρα 11 Μαρτίου στο Λόφο του Φιλοπάππου,
όπου μικροί και μεγάλοι θα γιορτάσουν παραδοσιακά τα κούλουμα με τον Σπύρο Πολυκανδριώτη
και το συγκρότημά του με παραδοσιακά, ρεμπέτικα
και σμυρνέικα τραγούδια.
Γιορτή για τα Κούλουμα θα πραγματοποιηθεί επίσης
στο Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (ΚΑΠΑΨ),
με παραδοσιακή μουσική και χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) προσκαλούν την
Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019 στην Αποκριάτικη Γιορτή
των Απόκρεων, στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι!
Το ίδιο απόγευμα 7 μ.μ., θα αναβιώσουν, με τον Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο Μαρκοπούλου – Πόρτο
Ράφτη «Μυρρινούς», το παραδοσιακό Μαρκοπουλιώτικο έθιμο «Μουσούνες»!
Με σεβασμό στην Παράδοση του Τόπου, αναπαριστούν τους χορούς και τα δρώμενα του Μαρκοπουλιώτικου Εθίμου: Με ορχήστρα, μουσική, εδέσματα,
κρασί και την μεγάλη φωτιά στο κέντρο της Πλατείας!
Στη φετινή Αποκριάτικη Γιορτή, θα πρωταγωνιστήσουν,
οι αγαπημένοι ήρωες του Ντίσνεϋ!
Παρόντες, οι καλύτεροι ειδικοί στο Face Painting, που

Γυναίκες του μύθου και της ζωής
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας, την
Παρασκευή 8 Μαρτίου και ώρα 12:00 αρχαιολόγοι του
Τμήματος Συλλογών Αγγείων και Έργων Μεταλλοτεχνίας
και Μικροτεχνίας θα αφηγηθούν μέσα από εικόνες που ξεπηδούν από τα αντικείμενα καθημερινής και τελετουργικής
χρήσης των αρχαίων, ιστορίες για γυναίκες τραγικές, μοιραίες, πνευματικές. Γυναίκες μυθικές αλλά και ιστορικές,
που ενέπνευσαν...
Η παρουσίαση έχει διάρκεια 50 λεπτών. Για την παρακολούθηση απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο
2132144800. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 25
άτομα. Απαραίτητη είναι η προμήθεια εισιτηρίου εισόδου
στο μουσείο. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη-Κυριακή
08:30-15:30, Τρίτη 13:00-20:00
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 28ης Οκτωβρίου 44, Αθήνα
Τηλ: 213214 4800, 213214 4856, 213214 4889
Email: eam@culture.gr, Ιστότοπος: www.namuseum.gr

“H Σύζυγος”
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
παρουσιάζει τη συγκλονιστική ταινία «Η ΣΥΖΥΓΟΣ» έως
και την Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019,
Ώρες προβολών: 7 μ.μ. και 9 μ.μ. (Διάρκεια: 99 λεπτά)
Σκηνοθέτης: Μπγιορν Ραντζ
Πρωταγωνιστούν: Γκλεν Κλόουζ, Τζόναθαν Πράις
Πίσω από κάθε σπουδαίο άντρα, υπάρχει μια ακόμη πιο
σπουδαία γυναίκα…
Η Τζόαν είναι η τέλεια σύζυγος. Επί σαράντα χρόνια έχει θυσιάσει το ταλέντο, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της για να στηρίξει το σύζυγο της και τη λογοτεχνική του καριέρα...
Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

θα μεταμορφώσουν όλους όσους το επιθυμούν, με τα
πιο ευφάνταστα και διασκεδαστικά σχέδια!
Και τα μεγάλα δώρα για τα πληρώματα των Καρναβαλιστών, που θα στελεχωθούν από Μαθητές και Μαθήτριες των
Σχολείων και μέλη των Συλλόγων, του Δήμου!
Το καλύτερο πλήρωμα, που θα επιλεγεί με την καλύτερη θεματολογία από την τετραμελή επιτροπή, θα
λάβει ως έπαθλο, για κάθε μέλος της ομάδας, Κάρτα
Ελεύθερης Εισόδου στη Δημοτική Πλαζ Αυλακίου,
στο Πόρτο Ράφτη, για το καλοκαίρι του 2019!
Κι αν οι λιλιπούτειοι Καρναβαλιστές, δεν έχουν ετοιμάσει ακόμα την Αποκριάτικη Μάσκα τους;
Και αν οι λιλιπούτειοι Καρναβαλιστές, δεν έχουν ετοιμάσει την Αποκριάτικη Μάσκα τους, τους περιμένουν
το Σάββατο, 9 Μαρτίου, στον Πολυχώρο Πολιτισμού,
στο Πόρτο Ράφτη, από 11:00 ως τη 1:00 μ.μ., στο Εργαστήρι Αποκριάτικης Κατασκευής που θα πραγματοποιήσει η Εκπαιδευτικός των Τμημάτων Ζωγραφικής.

“Υπατία, η Αλεξανδρινή
Φιλόσοφος & η Αγιοποίησή της“
To Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει διάλεξη της Βούλας Λαμπροπούλου
Ομοτίμου Καθηγητρίας Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
“Η Υπατία η Αλεξανδρινή Φιλόσοφος και η Αγιοποίησή
της“ που θα γίνει την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώραν
19:30 στη Στοά Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5).
Θα ακουστεί για πρώτη φορά το Απολυτίκιο της Υπατίας, σε σύνθεση του Αγιορίτη Μοναχού Διονυσίου, μελοποίηση του καθηγητού κ. Α.Χαλδαιάκη. Ψάλλει ο κ.
Πολύκαρπος Τύμπας.

«ΤΗ ΝΥΦΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΙΔΕΣΤΕ ΤΗΝ»
ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
H «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ», η Πρωτοβουλία Γυναικών
«ΜΝΗΣΙΜΑΧΗ» και η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Χωριών Μουργκάνας, προσκαλούν την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, ώρα 19:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Συνδέσμου (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, Κεντρική
Πλατεία Κερατέας) για την αποκριάτικη εκδήλωση
με τίτλο «ΤΗ ΝΥΦΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΙΔΕΣΤΕ ΤΗΝ». Η εκδήλωση περιλαμβάνει ηπειρώτικο περιπαιχτικό δρώμενο του Δημήτρη Σαφίκου, αποδιδόμενο από 8
άντρες της Ομοσπονδίας Μουργκάνα.
Η βραδιά θα κλείσει με παραδοσιακά αποκριάτικα
εδέσματα και τοπικό κρασί.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Συνεστίαση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Απολλωνία”

Αποκριές στο Δήμο 3Β

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνια” προσκαλεί σε συνεστίαση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Μουσική - δώρα εκπληξεις. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 17 Μαρτίου, ώρα 13.00 17.00 στο Κτήμα “Μπραϊμνιώτη” (οδός Ονείρων και Θεάτρου στη Βάρη).
Συμμετέχει η χορευτική ομάδα και η χορωδία της.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν από την πλατεία Βούλας, εφόσον το
δηλώσετε.
Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλ. 6976636609

«ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2019» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Παραδοσιακό γαϊτανάκι, animateur, φαγητό- νηστίσιμα εδέσματα, μεσογείτικο κρασί, μουσικό γλέντι-χορός από το συγκρότημα «Χοροσταλίτες»
O Δήμος Κρωπίας και το Ν.Π.Δ.Δ «Σφηττός» διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Κούλουμα 2019» την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019,
στις 11:30 π.μ., στο Δημοτικό Στάδιο Ολυμπιονίκη
«Γ.Σ.Παπασιδέρη» (‘Αγιοι Πάντες).
Οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει και για φέτος μια μεγάλη γιορτή για όλους, μικρούς και μεγάλους. Το Λύκειο Ελληνίδων Κορωπίου συμμετέχει στην
εκδήλωση με το παραδοσιακό «Γαϊτανάκι» με ώρα
έναρξης 12:00 μ.μ. Παράλληλα, κωμικοί –εμψυχωτές
αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν την κατάλληλη
εορταστική ατμόσφαιρα για τα παιδιά. Στις 13:15 μ.μ. θα προσφερθούν σαρακοστιανά
εδέσματα συνοδεία μεσογείτικου κρασιού. Θα ακολουθήσει μουσικό γλέντι και
χορός με το συγκρότημα «Χοροσταλίτες».

Ένα πλούσιο αποκριάτικο πρόγραμμα
εκδηλώσεων για παιδιά και ενήλικες
έχει ετοιμάσει ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Συναυλία με τη Ρένα Μόρφη
Το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 20:00 στο
Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα), θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τη Ρένα Μόρφη. Η συναυλία, εκτός από μουσική, θα περιλαμβάνει και πολλές ευχάριστες εκπλήξεις.
Το πρόγραμμα κορυφώνεται την Κυριακή 3 Μαρτίου, στη Βάρη (Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μητρώου, έναντι Δημαρχείου Βάρης) με δύο εκδηλώσεις:
α) στις 11:00 π.μ. «Κυνηγώντας το Χαρταετό»: πρόκειται για υπαίθρια παιδική
εκδήλωση με μάγους, ταχυδακτυλουργούς, διαγωνισμούς, δώρα, εργαστήρια κατασκευής χαρταετού, face painting και πολλές εκπλήξεις.

Τις τρανές τις Αποκριές...
β) στις 12:00 μ.μ. «Τις τρανές τις Απόκριες»: πρόκειται για μουσικοχορευτική
εκδήλωση με σκωπτικά και χοροτράγουδα, από τον Λαογραφικό Όμιλο Βάρης
«Σέμελη», την παραδοσιακή ορχήστρα «Ναξιδευτές» και τη φιλική συμμετοχή
του Συλλόγου Κορωνιδιατών Νάξου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

“ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ”
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας σας προσκαλεί την Πέμπτη 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
στην εκδήλωσή του με θέμα: “ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ” 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.

«Με άρωμα Γυναίκας»
στο Δήμο 3Β
Εκδήλωση με τίτλο «Με άρωμα Γυναίκας»
διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το Σάββατο 9 Μαρτίου στις
19.30 στην αίθουσα «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).
Η εκδήλωση πραγματοποιείτε στα πλαίσια
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας με
τέχνη, λόγο και τραγούδι και την συντονίζει και παρουσιάζει η Εύη Βασιλειου, στο
τραγούδι θα είναι η Κατερίνα Βερβέρη και
στο πιάνο ο Χρήστος Κουμούσης.
Στην εκδήλωση θα βραβευτούν γυναίκες εκπαιδευτικοί της πόλης μας, όλων των βαθμίδων, συμβολικά, για την προσφορά τους.

Συναυλία του συνθέτη Θωμά Μπακαλάκου
Ο Δήμος Παλλήνης διοργανώνει την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου 23
και Αριστείδου), συναυλία του συνθέτη
Θωμά Μπακαλάκου. Η συναυλία πραγματοποιείται στα πλαίσια της περιοδείας του
στις πρωτεύουσες των νομών, με σκοπό την
ίδρυση Δημοτικών Μουσικών Βιβλιοθηκών
για να αποτελέσουν βήμα δημοσιότητας και
αξιοποίησης των έργων Ελλήνων Συνθετών, της κάθε πόλης και της ευρύτερης περιοχής της.
Θα αναζητηθούν και τα έργα συνθετών του
Δήμου Παλλήνης, που εργάστηκαν ή εργάζονται στο εξωτερικό.
Οι συναυλίες υποστηρίζονται από την

ΠΕΔΑ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής) με ομόφωνη απόφαση της.
Η Δημοτική Μουσική Βιβλιοθήκη Παλλήνης
θα εγκατασταθεί σε δημοτικό χώρο ή και πιθανά σε χώρο εντός του κτηρίου Διοικητηρίου που τώρα κατασκευάζεται στη
Δημοτική Ενότητα Ανθούσας.
Ο συνθέτης θα παραχωρήσει στο Δήμο τις
παρτιτούρες των έργων του που θα ακουστούν στη συναυλία σε μία ειδική έκδοση
για να αποτελέσουν τα πρώτα έργα της Δημοτικής Μουσικής Βιβλιοθήκης.
Στη συναυλία θα ακουστούν μια επιλογή
από μουσικές νουβέλες, με κορμό αυτές
που περιλαμβάνονται στη συλλογή «Μεταλλάξεις Θεσσαλικά».
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"Σχολείο διασφάλισης ποιότητας
στην μακροχρόνια φροντίδα"
Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Ακτιος” οργανώνει Σεμινάριο με θέμα: "Σχολείο διασφάλισης
ποιότητας στην μακροχρόνια φροντίδα" γίνεται
υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και
Γηριατρικής Εταιρείας.
Το πρόγραμμα τιμούν Καθηγητές Ψυχιατρικής,
Νοσηλευτικής, Γηριατρικής και επαγγελματίες από
τον χώρο της υγείας, όπως νευρολόγοι, ψυχίατροι,
γεροντολόγοι, νευροψυχολόγοι, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές και νοσηλευτές.
Θα διεξαχθεί σε 6 συνεχόμενες Τετάρτες, από τις
6 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου στο Μερόπειον
Ίδρυμα, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 45, Στάση Μετρό
Ακρόπολη.
Το κόστος συμμετοχής είναι 15 ευρώ για κάθε ενότητα ή 70 ευρώ εφόσον κάποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα.
Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής ή Βεβαίωση
Ολοκλήρωσης του Προγράμματος.

Δημοτικό Πανεπιστήμιο
Σαρωνικού

Εγγραφές στο νέο κύκλο
προγραμμάτων
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στον νέο κύκλο
μαθημάτων του Δημοτικού Πανεπιστημίου Σαρωνικού. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στα νέα προγράμματα, που θα ξεκινήσουν
την Τετάρτη 13 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν τον
Ιούνιο του 2019. Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στο εαρινό εξάμηνο είναι «Σύγχρονη Ζωή
και Υγεία»και «Επιχειρηματικότητα».
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη
στις 17:00 και στις 19:15 αντίστοιχα, στο αμφιθέατρο
του Δημαρχιακού Μεγάρου στα Καλύβια.
Αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται στην γραμματεία
των Δημοτικών Κοινοτήτων και ηλεκτρονικά στο
email: saronikos.openunivercity@gmail.com μέχρι την
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019.

ΕΒΔΟΜΗ

Ημερίδα Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας στο Δήμο 3Β
Στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας των Skywalker.gr και
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και με πρωτοβουλία του
Κέντρου Κοινότητας του Δήμου
συνδιοργανώνεται το «Jobday Επί
το Έργον» - Ημερίδα Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη
5 Μαρτίου 2019 στο Δημαρχείο,
(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18), από
09:00 έως τις 14:30 με ελεύθερη
είσοδο.
Σκοπός της πρωτοβουλίας - όπως
σημειώνει ο Δήμος - είναι η ενίσχυση των ανέργων με εργαλεία
για τη διευκόλυνση της πορείας
τους στην αναζήτηση ευρέσεως
εργασίας και στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει
παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια σύνταξης βιογραφικού ση-

μειώματος, αποτελεσματικής συνέντευξης, τεχνικές αναζήτησης
εργασίας μέσω των social media,
personal
branding-προσωπικής
ανάπτυξης και «ιστορίες από την
ανεργία στην απασχόληση» συμπολιτών μας.

Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει αναλάβει σειρά
πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως η ίδρυση
και καλή λειτουργία του Κέντρου
Κοινότητας και η σύσταση του
γραφείου
απασχόλησης
του
Δήμου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
09.30 - 10.30 Εγγραφές - χαιρετισμοί
10.30-11.30 σύνταξη βιογραφικού
11.30-12.30 Τα social media ως μέσο
αναζήτησης εργασίας
12.30-12.45 διάλειμμα
12.45-13.00 Δράσεις επιχειρηματικότητας του Δήμου. Παρουσία νέου προγράμματος.
13.00-13.15 Ιστορίες από την ανεργία
στην απασχόληση
13.15-14.15 Personal branding
14.15-15.00 αποτελεσματική συνέντευξη.
Πληροφορίες σχετικά με την ημέρα
Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας επικοινωνήστε στα 2132019931 (Κέντρο
Κοινότητας του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης) ή στην εταιρεία Skywalker.gr τηλ: 2109730280.
Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης
του εκπαιδευτικού προγράμματος
έχει η εταιρεία Skywalker.gr και η συμμετοχή των εισηγητών γίνεται εθελοντικά.

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα
Στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
O Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της Ανάπτυξης
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο, προσκαλεί
στην 1η Δημόσια Διαβούλευση με
θέμα «Διαμορφώνουμε μαζί ένα
ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής μας»
Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και
ώρα 6 μμ στο Δημαρχείο Βούλας
(Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18)

Στο Δήμο Κορωπίου
"Το κοινωνικό φαινόμενο
της τοξικοεξάρτησης:
Μύθοι & πραγματικότητα"
Oι τοπικές οργανώσεις στο Δήμο Σαρωνικού, του ΚΚΕ
και της Λαϊκής Συσπείρωσης προγραμματίζουν ομιλία, το Σάββατο 2 Μάρτη στις 6:30μμ στην αίθουσα
δημοτικών συμβουλίων του Δήμου Σαρωνικού, στα
Καλύβια με θέμα: "Το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης: Μύθοι και πραγματικότητα"

Ο Δήμος Κρωπίας προσθέτει στις υπάρχουσες εφαρμοστικές μελέτες που αφορούν το κυκλοφοριακό, συμπληρωματικά το (ΣΒΑΚ) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας. Το ΣΒΑΚ έχει ως σκοπό τη γρήγορη, με
βάση τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής, υλοποίηση της κατασκευής κοινόχρηστων έργων αστικής υποδομής..
Το Σ.Β.Α.Κ. δίνει έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης. Προκρίνει στρατηγικές για την υποστήριξη των δημόσιων
συγκοινωνιών, της πεζής μετακίνησης και του ποδηλάτου.

Το σχέδιο περιλαμβάνει δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και απευθείας κατάθεση προτάσεων στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κρωπίας, στο Δημαρχείο,
(1ος όροφος) ή στο 2132000704 και 2132000706
καθώς και με email: tykoropi@gmail.com.
Η ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Κρωπίας
www.koropi.gr.
Βρείτε το ερωτηματολόγιο και συμπληρώστε “Μετακινούμαι στο Δήμο μου”.
https://www.surveymonkey.com/r/ZR5TMS2
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Χειμερινό πρόγραμμα του Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών του Δήμου Σαρωνικού
Το χειμερινό πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης παιδιών του Δήμου Σαρωνικού, λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 14:0019:00 με τα ακόλουθα τμήματα :
• Ζωγραφική • Κατασκευές
• Ορθοσωμία • Θεατρικό παιχνίδι
• Κινητική
• Κουκλοθέατρο
Στα παραπάνω τμήματα μπορούν να συμμετέχουν
παιδιά ηλικίας από 5-12 ετών.

Εκρηξη βόμβας παγιδευμένη σε ΙΧ στη Γλυφάδα
Μεγάλη έκρηξη βόμβας στην περιοχή της Ευρυάλης στη Γλυφάδα,
επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης στο
ρεύμα προς Βούλα, λίγο πριν το

διαλύθηκε και προκάλεσε φωτιά
σε τέσσερα όμορα οχήματα.
Η λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο

γός του οχήματος τραυματίστηκε,
είναι αλλοδαπός και οι πινακίδες
του οχήματος είναι Αυστραλίας.
Η έκρηξη έγινε σε ώρα αιχμής πε-

φανάρι του Αγ. Νικολάου, έγινε
Παρασκευή 1η Μαρτίου το πρωί.
Η έκρηξη έγινε όταν ο οδηγός του
οχήματος άνοιξε για να μπει στο
αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητο

ρεύμα προς Γλυφάδα, παρέμεινε
κλειστή για αρκετή ώρα. Στο σημείο κατέφθασε η Πυροσβεστική
και το Τμήμα Εξουδετέρωσης
Εκρηκτικών Μηχανισμών. Ο οδη-

ρίπου 10 το πρωί και ακούστηκε
μέχρι την καρδιά της Βούλας. Από
θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, γιατί
εκείνη την ώρα η Βουλιαγμένης
είναι γεμάτη οχήματα.

Το παιδικό εργαστήρι λειτουργεί κάθε Σάββατο,
11:30-13:30 στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου, και το
εφηβικό εργαστήρι κάθε Κυριακή, 12:00-14:00.
Επίσης, άνοιξε την αυλαία του ένα νεοσύστατο παιδικό εργαστήρι στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας,
που στεγάζεται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του Δημοτικού Σχολείου.
Λειτουργεί κάθε Κυριακή απόγευμα 18:00-19:30. Το
τμήμα αυτό, θα συνεχίσει τη λειτουργία του και τους
καλοκαιρινούς μήνες, καθημερινά σε ωράριο ολοήμερου σχολείου, με όλες τις παραπάνω δραστηριότητες
του ΚΔΑΠ, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων.
Τα θεατρικά εργαστήρια του Δήμου είναι πάντα ανοιχτά,
για να δεχθούν νέα μέλη, που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το θέατρο και να εκφραστούν μέσα απ’ τη θεατρική
πράξη.

«ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ»
ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Κορωπίου (Κ.Η.Φ.Η) μια πρωτότυπη εκδήλωση για
την «αναβίωση των ποντιακών εθίμων», που παρουσίασε ο Σύλλογος Ποντίων Κορωπίου «Εύξεινος Πόντος» μετά από πρόσκληση του
Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου (ΚΕΔΚ) Κωνσταντίνου Κωνσταντάρα.
Ο Δήμαρχος, Δημήτριος Κιούσης, χαιρέτησε
την εκδήλωση ανάδειξης του ποντιακού ελληνισμού που η Δημοτική Αρχή στηρίζει ανελλιπώς
από το 2011, ενώ ο Κων. Κωνσταντάρας ευχαρίστησε τον Σύλλογο Ποντίων για τη δυναμική
παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα και το 3ο
Δημοτικό Σχολείο για την επίσκεψη του.
Στην εκδήλωση, οι Πόντιοι δημότες μαγείρεψαν
παραδοσιακά ποντιακά εδέσματα, ενώ η πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου Ελένη Παυλίδου
παρουσίασε τις παραδοσιακές ποντιακές φορεσιές και τις πολύπλευρες δράσεις του συλλόγου.

Τέλος, μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου
παρουσίασαν ειδικό βίντεο με θέμα τον Πόντο
που συγκίνησε όλους τους συμμετέχοντες.

ξεινος Πόντος» αλλά και με κάθε πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής που επιθυμεί να οργανώσει πολιτιστικές
εκδηλώσεις
και
καλλιτεχνικές
δραστηριότητες σε συνεργασία με το Δήμο.

«Το κοινωνικό φαινόμενο
της τοξικοεξάρτησης:
Μύθοι και πραγματικότητα»
Το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπείρωση Σαρωνικού καλούν
το Σάββατο 2 Μάρτη στις 6:30μμ στην αίθουσα δημοτικών συμβουλίων του Δήμου Σαρωνικού σε εκδήλωση - συζήτηση με θέμα :

«Το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης:
Μύθοι και πραγματικότητα»

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος της ΚΕΔΚ
Κ. Κωνσταντάρας αναφέρθηκε στην περαιτέρω
ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου Κρωπίας με
τον εθνικοτοπικό σύλλογο Ποντίων Κορωπίου «Εύ-

Διεκδικούμε τη δημιουργία Ενιαίου Φορέα αποκλειστικά Δημόσιου χαρακτήρα που θα στοχεύει στο
τρίπτυχο: Πρόληψη- Θεραπεία- Επανένταξη.
Σκέψου! - Ονειρέψου! - Πάλεψε!
Λέμε ΟΧΙ σε ΟΛΑ τα Ναρκωτικά
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λάδες. Σε πιο επίσημες λεπτομέρειες, το “είναι” του σε
παρελθόν, μαθεύτηκε ακόμα καλύτερα μετά από μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα “ξενικό” δημοσιογράφο, ο
ίδιος ο αδελφός του, ο Κωνσταντίνος.

γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Λήσταρχοι και λησταρχία στη
μετα-επαναστατική Ελλάδα
O λήσταρχος Φώτης Γιαγκούλας
και η “Παρδάλα” του
Η ληστρική δράση κατά την μετά το 1821 περίοδο, αυτή
φαίνεται να αποτέλεσε ένα ουσιώδες κοινωνικό συστατικό,
και μάλιστα πολυποίκιλης αιτιολογίας με ρίζες παράλληλα,
πολιτικές και πολιτισμικές, αρυόμενες από την αστάθεια
της λειτουργίας μιάς κατ’ έξοχήν αγροτικής μικροκοινωνίας.
Ίσως δε και με περισσότερη έμφαση στην υπεροχή της ορεσίβιας μορφής της, που έδινε την προφητική εικόνα ενός
σταδιακά επερχόμενου τυπικού προκαπιταλιστικού κοινωνικού μοντέλου. Πάντως όπως και να έχει ιστορικά το
πράγμα, η όλη αυτή κατάσταση σαν γεγονός καταγράφηκε
στη μορφή ενός σοβαρά θλιβερού κοινωνικού συμβάντος.
Οι Λήσταρχοι παραβάτες στην πραγματικότητα του κοινού
ποινικού νόμου, αλλά και αυτόκλητοι ως δήθεν προστάτες
του κοινωνικού δικαίου, κατάφεραν να διαστρέψουν τις
λαϊκές συνειδήσεις προς έναν ανόητο θαυμασμό, σε τέτοιο βαθμό ώστε από τις ρομαντικές γυναικείες ψυχές να
θεώνται ακόμη και ως ήρωες.
Εξ ού και μετά θάνατον, οι λήσταρχοι αναστήθηκαν σε λαϊκές φυλλάδες, σε θεατρικά σκηνικά, σε πρωτόλειες κινηματογραφικές ταινίες, όπως η παλαιά του Κομινάκη, με
άκρατη ηρωοποίηση, εξάπτουσα και ριγούσα τη λαϊκη φαντασία, ιδία στο θέατρο των Σκιών.
Θυμάμαι λοιπόν και εγώ κάποιες στιγμές της πρώτης μου
νιότης, στο πάλαι ποτέ θεατράκι του καραγκιοζοπαίκτη Χαρίδημου στο Πασαλιμάνι, εκεί απέναντι από τον όμιλο των
Ερετών, όπου το υπαίθρια καθηγιασμένο καρεκλοκάθισμα
σε θέαμα, παρείχε συνοδεία πασατέμπου τη φτηνότερη
απόλαυση.
Εκεί πρωτοακούσαμε για τους ηρωισμούς του καπετάν
Απέθαντου, την ερωτική ζωή του φονιά Νταβέλη και τα φονικά του τρομερού λήσταρχου Γιαγκούλα με τους 54 φόνους.
Ο Φώτος Γιαγκούλας εν έτει 1917 με μόλις συμπληρωμένα
τα 17 του χρόνια είχε βγεί στο βουνό, δηλαδή στο θρυλικό
βηματισμό του προς την παρανομία.
Στα 25 του χρόνια, κλεισμένος πολιορκητικά από το απόσπασμα του νόμου, σε οκτάωρη μάχη σκοτώθηκε και νεκρός αποκεφαλίστηκε, το δε κεφάλι του παλουκώθηκε σε
κοινή θέα, επί παραδειγματισμώ όπως από τις αρχές ειπώθηκε.
Το βιογραφικό του, γεμάτο περιπέτεια και εκτός νόμου
δράση, όσο ζούσε έβγαινε έξω σε πληροφόρηση αποσπασματικά και κομματιαστά από στόμα σε στόμα.
Και ο καθημερινά ημερήσιος έντυπος τύπος “πουλούσε”
και τάϊζε την κοινή γνώμη με ό,τι πιο γαργαλιστικό σε
τρόμο και αυτή ηδονιζόταν.
‘Οταν ο Γιαγκούλας, αυτό των πάντων το φόβητρο σκοτώθηκε, η πορεία του -όπως και τόσων άλλων τέτοιων ομοίων
του -, από εδώ και από εκεί άτακτα συραμμένη και εν πολλοίς ωραιοποιημένη, εκδόθηκε σε φτηνοτυπωμένες φυλ-

Ο Φώτος, λοιπόν Γιαγκούλας που άλλοι τον είπανε και
Φώτη, γεννήθηκε το 1894 στο χωριό Μεταξά στα Σέρβια
της Κοζάνης.
Η παρανομία του έπαιξε κάπου ανάμεσα στα βουνά Χάσια,
Καρβούνια και Ολύμπου. Πήγε στο σχολείο και ως λέγεται
μέχρι και τη δευτέρα του Γυμνασίου καίτοι από το γράψιμο του αυτό ελέγχεται. Δεν ήταν όμως τυχαίος. Αφού
στην πορεία και αρχικά σαν τίμιος πολίτης, κατατάχτηκε
στο στρατό. Σαν Έλληνας στρατιώτης διακρίθηκε στα Γιαννιτσά πολεμώντας τους Βουλγάρους. Έγινε μάλιστα και λοχίας. Λοχίας ήταν που πήρε την άδειά του και κατέβηκε
στο χωριό του, Μεταξά για να συναντήσει την αγαπημένη
του, τη γαλανομάτα που καμάρωνε. Ο πατέρας της όμως
δεν τον ήθελε για γαμπρό του. Την είχε τάξει σε κάποιον
άλλον. Και ο Γιαγκούλας, χωρίς να διστάσει σκότωσε αυτόν
τον άλλον, έκλεψε την κοπελιά, και την πήγε στα όρη της
Ελασσόνας να την καταχώσει σε μια σπηλιά.
Οι διωκτικές αρχές τον έχουν βάλει στο κατόπι. Για να τον
κάνουν να παραδοθεί συλλαμβάνουν τον αδελφό του και
του μηνούν: «Ή έρχεσαι και παραδίνεσαι ή δεν ξαναβλέπεις
τον αδελφό σου. Τον σκοτώνουμε».
Ο Γιαγκούλας μετά από αυτό παραδίνεται στις αρχές και
κλείνεται στις φυλακές της Αίγινας. Περνούν δυό χρόνια
στην Αίγινα, αλλά οι αρχές λόγω του ατίθασου χαρακτήρα
του τον θέλουν κλεισμένο σε φυλακή υψηλότερης ασφάλειας και τον στέλνουν σιδηροδέσμιο σε χέρια και πόδια,
με τραίνο στη Θεσσαλονίκη. Στη διαδρομή της μεταγωγής
του δείχνει ένα άλλο χαρακτήρα. Δείχνεται να είναι τώρα
το χαρούμενο παιδί που με τα αστεία του κερδίζει την εμπιστοσύνη των συνοδών του. Τον κερνούν από το κρασί
τους, πίνει μαζί τους, φροντίζει και τους φέρνει σε κατάσταση μέθης και προφανώς σε κάποια στροφή που ο συρμός έχει ρίξει την ταχύτητά του, αλυσοδεμένος σαλτάρει
έξω από το βαγόνι και εξαφανίζεται.
Και από εκεί και πέρα για τα προς το ζην, αρχίζει να επιδίδεται σε παντοειδείς φονικές ληστείες.
Άνθρωποι τέσσερεις δικοί του, στήνουν ενέδρες και καρτέρια σε μονο- περάσματα, σύρτες και κλεισούρες. Καταληστεύουν και αιχμαλωτίζουν ταξιδιώτες και εμπορευόμενους
περαστικούς.
Και κατά περίπτωση και αν οι αυτοί σε κάτι περιουσιακό αξίζουν, πιάνονται όμηροι και σέρνονται ως στα χέρια του λήσταρχου τους, τού Γιαγκούλα, για τα λύτρα και τα
περαιτέρω. Ο Γιαγκούλας, ληστεύει, παίρνει τα λύτρα από
την ομηρία, και μέρος από τη λεία, μοιράζει στους όσους
φτωχούς και κατατρεγμένους. Και μέσα από τον κοινωνικό
τρόμο γίνεται και αγαπητός.
Αλλά και σαν τιμωρός, καθώς έρχεται και ορθώνεται
εναντίον τού κοινωνικού κατεστημένου, εξελίσσεται σε
θρύλο και εξάπτει τη λαϊκή φαντασία.
Κατεβαίνει στα Σέρβια, όταν μαθαίνει πως ο τοπικός που
αστυνομεύει, αντί να προστατεύει καταπιέζει τη φτωχολογιά. Τον φοβερίζει, τον απειλεί και όταν εκείνος αντιδρά
και κομπάζει, ο Γιαγκούλας τού κόβει το κεφάλι.
Αφήνει δε κατά τη συνήθεια και σημείωμα με την υπογραφή
του επάνω στο νεκρό σώμα του, με το οποίο δικαιολογεί
την πράξη της μαχαίρας του της “παρδάλας”. Η παρδάλα
στο λεπίδι της το κοφτερό είχε γραμμένο ανορθόγραφα και
ασύνταχτα ένα ολόκληρο κατεβατό, που άρχιζε: «Η ύψιστος αυτή λειτουργός της ανάνδρου δικαιοσύνης, ονόματι
παρδαλα τώρα έχει τον λόγον κ.λπ κ.λπ.».
Τον κυνηγούνε τα αποσπάσματα. Διαφεύγει με τη συμμορία
του και κρύβεται στα απόκρημνα όρη, τού ‘’βασιλείου’’ του
όπως συνήθιζε να λέει. Κατεβαίνει καμιά φορά και στα
χωριά και στις πολυσύχναστες πόλεις, μεταμφιεσμένος και
άγνωστος.
Για να απολαμβάνει τη ζωή του αστού, αλλά και για να μαζεύει πληροφορίες για τα αποσπάσματα, για τους εμπο-

ρευόμενους ταξιδιώτες και σε ό,τι χρήσιμο για τις παράνομες δουλειές του, κάθεται άγνωστος στις ταβέρνες και συζητά με τους φιλήσυχους πολίτες. Και φεύγοντας, μαζί με
το γενναίο φιλοδώρημα αφήνει στο τραπέζι σαρκαστικά και
ειρωνικά το στίγμα του πως “εδώ κάθισε ο βασιλιάς των
ορέων!"
Κάποτε φεύγοντας πάλι από το χωριό του με όλη του τη
συμμορία, είχε αφήσει στους προύχοντες παπά και δήμαρχο, το σημαντικό της εποχής χρηματικό ποσό των 6 χιλιάδων δραχμών για να χτιστεί μια εκκλησιά στο όνομά
του, για τα αμαρτίες του όπως έλεγε. Αργότερα όμως όταν
έμαθε ότι τα λεφτά “φαγώθηκαν” και η εκκλησιά δεν χτίστηκε, κατέβηκε και έσφαξε παπά και δημοτικούς αρχόντους. Εσφαζε ακόμη και κάθε έναν που υποπτευότανε πως
μπορούσε να είχε δώσει στις αρχές κάποια πληροφορία για
τα κινήσεις του.
Ο τύπος όπως είπαμε οργιάζει, τον κάνει θρύλο, τον μεταμορφώνει σε εκδικητή και προστάτη του δικαίου. Και ο
λαός ενθουσιάζεται όταν ο λήσταρχος απειλεί άνθρωπο
του νόμου και της τήρησης της τάξης. «Τι φταίγει ο κόσμος, ο εργάτης και τους καταπιέζεις”, γράφει σε αστυνομικό όργανο στο μήνυμά του. “Θα έρθω και θα σού πάρω
το κεφάλι”».
Οι κοπελιές ριγούν μαθαίνοντας τη δράση του, και η αγάπη
τους με πόθο γι’ αυτόν φουντώνει... Και είναι πολλές οι
αγαπητικές, έξι τον αριθμό λέγεται χώρια από τη “γαλανομάτα” την επίσημη που μεγαλώνει και το παιδί τους.
Τα πράγματα όμως χειροτερεύουν. Τώρα ο Μανώλης Πετράκης καινούργιος μοίραρχος της χωροφυλακής, έμπειρος
και ικανός θέλει να βάλλει στο χέρι αυτόν τον τρομερό
φονιά των 54 ανθρώπων. Μαθαίνει το λημέρι του, παρακολουθεί τις κινήσεις, στήνει ενέδρα και ολονυχτίς έξω από
τη σπηλιά που κρύβεται, με μεγάλο απόσπασμα, καρτερεί
το ξημέρωμα. Στο αυγινό ξεμπουκάρισμα των συμμοριτών
από το άνοιγμα, αρχίζει η σύγκρουση. Η μάχη γίνεται κοντά
στην Κεφαλόβρυση του Ολύμπου, είναι δε και από τις δυό
μεριές δυνατή, αφού κρατά οκτώ ώρες. Σκοτώνεται ο Γιαγκούλας στα 25 του χρόνια μαζί και ο λήσταρχος Πάνος
Μπαμπάνης, ο επίσης λήσταρχος Τσαμήτρος και ολόκληρη
η συμμορία του. Σκοτώνεται και ο χωροφύλακας Σαλιώρας
Κωνσταντίνος. Νεκρού κόβουν το κεφάλι του Γιαγκούλα
και σε κοινή θέα το παλουκώνουν στο προαύλιο του δικαστηρίου της Κατερίνης για παραδειγματισμό.
Χαρακτηριστικό πάλι είναι πως όντας νεκρός όλοι με τρόμο
τον περιτριγύριζαν και τον περιεργάζονταν. Άλλοι πάλι
όμως με θαυμασμό. Ο μοίραρχος Πετράκης επέμενε να του
κόψουν το κεφάλι. Αλλά κανείς δεν τολμούσε, δεν τον άγγιζε, κανείς δεν προσφερόταν. Ένας μόνο κτηνοτρόφος
ονόματι Καλαϊτζής έκανε ένα βήμα μπροστά, ξεχώρισε και
είπε «Εγώ» στον μοίραρχο. «Του το χρωστώ», και έδειξε
τα μαχαιρωμένα του αυτιά που κρέμονταν σαν λειριά πετεινού. «Με είχε βασανίσει για να καταδώσω και αρνήθηκα». Και στο τετέλεσται έπιασε επιτήδεια το μαχαίρι του
και τον αποκεφάλισε.
Ο Γιαγκούλας όσο ήταν ζωντανός, έγραφε “βασιλιάς”, “βασιλιάς των ορέων”. Τώρα νεκρός ξαπλωμένος έγραφε ένα
τίποτα. Και το κεφάλι του ταριχευμένο δίπλα στην παρδάλα
στολίζει ένα ράφι του εγκληματολογικού Μουσείου στην
Αθήνα. Ηταν όμως και παρέμενε ο ήρωας, και φονιάς στην
πρώτη σελίδα της φυλλάδας. Ήταν ο ένας από αυτούς
τους τρομερούς φονιάδες, που μαζί με τους νόμιμους, η
ιστορία αρέσκεται να θυμάται στη γραφή της και όχι το
θύμα.
Αυτά για σήμερα. Στο επόμενο άρθρο υπομονή για την
ιστορία του Νταβελη, σε φόνους και ερωτικές περιπέτειες
με μοναχές και Ιταλίδες κόμισες.
Βοηθήματα
1) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα
2) Πληροφορίες γραμμένες στο διαδίκτυο
3 ) Στ. Δαμιανάκου: “Εθνικό κράτος και ένοπλοι παραβάτες”, Εφημ. Καθημερινή, Επτά ημέρες. Μαρτ 1999.
4) Μάρκ Μαζάουερ: “Θεσσαλονίκη”.
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

H “Ριβιέρα” έρχεται...
Καζίνο στο Ελληνικό!
Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποφάσισε τη διενέργεια Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας
Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
είναι η 22α Απριλίου 2019 και το αργότερο έως τις
11:00 (Ώρα Ελλάδος, GMT+2).

- όποια είναι -, με τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε
όλοι μαζί για να μη γίνει η Βουλιαγμένη τσιμεντούπολη, όπως επιθυμεί διακαώς η «Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών» (Ε.Κ.Υ.Ο.).

Είπαμε πολλά ψέματα
ας πούμε και μια αλήθεια
Ε, όχι κι έτσι κύριε Δήμαρχε των 3Β. Aν έχει κρατηθεί
πράσινη η Βουλιαγμένη το οφείλει εν πολλοίς στο
δήμαρχό της Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Είναι άκομψο να λες ότι έδωσες μάχη για να διατηρηθεί ο δασικός χαρακτήρας της εκκλησιαστικής περιουσίας στη Βουλιαγμένη, μιας υπόθεσης που
εκκρεμούσε εδώ και δύο δεκαετίες.
Τη μάχη όμως θα τη δούμε, από τη νέα δημοτική αρχή

Εκείνο που δεν κατάλαβα από την εκδήλωση του
υποψήφιου Δημάρχου των 3Β Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που είχε μία εντυπωσιακή μαζικότητα, είναι η δήλωσή του την ώρα που άρχισε να παρουσιάζει τους
υποψηφίους συμβούλους για τις προσεχείς εκλογές.
«Σημειώνουμε ότι στη λίστα των υποψηφίων δεν
υπάρχει ούτε ένας άνεργος»;;;
Επίσης οι υποψήφιοι παρουσιάζοντο χωριστά για
κάθε πόλη. Άλλοι για τη Βάρη, άλλοι για τη Βούλα και
άλλοι για τη Βουλιαγμένη.

Πέντρα πιντάδα, ντολμέν και Πύλη Κυκλώπειων τειχών!!!
Στην ισπανική γλώσσα «πέντρα πιντάδα» σημαίνει «ζωγραφισμένη πέτρα» και έτσι λέγεται ένας ογκόλιθος κοντά στο
Ταμάρε, στη μέση μιας απέραντης κοιλάδας στη νοτιοανατολική Βενεζουέλα, που μοιάζει με ένα τεράστιο αυγό μήκους 92 μέτρων και πλάτους 76 μέτρων, με χαραγμένα
σκίτσα αλόγων, αμαξών και τροχών τα οποία επαναλαμβάνονται πολλές φορές και δεν είναι δημιουργήματα των γηγενών κατοίκων, γιατί εκείνη την εποχή δεν γνώριζαν
ακόμη αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία όμως γνώριζαν μόνο οι Έλληνες Πελασγοί, την παρουσία των οποίων
στην περιοχή, μαρτυρούν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, που
βρέθηκαν χαραγμένα σε “ντολμέν” πολύ κοντά στη πέντρα
πιντάδα!!!
Τα ντολμέν ήταν ελληνικά κατασκευάσματα και αποτελούνταν από δύο όρθιες τεράστιες πέτρες που στήριζαν
μια άλλη επίπεδη πέτρα ώστε η κατασκευή να μοιάζει με
τραπέζι!!
Πολλά ντολμέν το ένα πάνω στο άλλο σχημάτιζαν στοά
και τα χρησιμοποιούσαν σαν χώρους λατρείας ή μύησης,
γιατί είχαν σχέση με τις αναλογίες του ηλιακού συστήματος σε συνάρτηση με πλανήτες ή αστερισμούς, ενώ τα
χρησιμοποιούσαν και σαν χώρους ταφής, οπότε τα σκέπαζαν με χώμα και σχηματιζόταν τύμβος!!
Τέτοιες μεγαλιθικές κατασκευές συναντάμε σε πολλά
μέρη της Ελλάδας, όπως στην κορυφή του Ίσμαρου στη
Θράκη, που είναι φτιαγμένη πάνω σε κυκλώπεια τείχη μιας
ακρόπολης και δίπλα σε θεμέλια ανακτόρου Μυκηναϊκής
αρχιτεκτονικής, που έχουν χρονολογηθεί μεταξύ 9ου και
8ου αι. π.Χ., ενώ εκατοντάδες τέτοια κατασκευάσματα βρίσκονται στη Σαμοθράκη, στη Θράκη και στην περιοχή που
σήμερα ζουν Βούλγαροι (στη Βουλγαρία), στην Εύβοια
κοντά στα Στύρα που λέγονται «Δρακόσπιτα», στη Νάξο
στη Μύκονο, στην Πελοπόννησο, αλλά και στην Ευρώπη
και στην Ασία, όπου μεγαλουργούσαν οι Έλληνες με τις πολυάριθμες αποικίες τους και ήταν αφιερωμένα στο Δία και
στην Ήρα!!
Οι μοναδικές αυτές κατασκευές ήταν δημιουργήματα των
Ελλήνων- Πελασγών-Μινυών, οι οποίοι ήταν άριστοι θαλασσοπόροι, τεχνοκράτες, μεταλλουργοί, αστρονόμοι, μαθηματικοί, φυσικοί, κατασκευαστές
ακροπόλεων,
κυκλώπειων τειχών, ελληνικών πυραμίδων και φρυκτωριών
και αυτοί έκτισαν και τις πυραμίδες της ελληνικής αποικίας,
που επειδή ήταν υπτίως του Αιγαίου την είχαν ονομάσει
«Αίγυπτο», η οποία όταν αποκόπηκε από την μητροπολιτική Ελλάδα λόγω μετατροπής της Μέσης Γης σε Μεσόγειο
θάλασσα από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα και δημιουργήθηκε το Αιγυπτιακό γένος από την επιμειξία Ελλήνων και
μαύρων γυναικών της Αφρικής, οι Φαραώ θαύμασαν τις πυ-

ραμίδες, που δεν ήξεραν ούτε πώς να βρουν το ύψος τους
και φώναξαν το μέγιστο Έλληνα Ίωνα Θαλή να τις μετρήσει, για να τις χρησιμοποιήσουν σαν ταφικά μνημεία τους.
Οι πυραμίδες, πάντα ήταν εμπλουτισμένες με ραδιενέργεια, γιατί οι Έλληνες τις χρησιμοποιούσαν σαν πυρηνικούς αντιδραστήρες και γι’ αυτό το λόγο όσοι τις άνοιγαν
πέθαιναν επί τόπου ή λίγο αργότερα από καρκίνο και το
απέδιδαν στην κατάρα των Φαραώ!!!
Οι Πελασγοί κατασκεύαζαν επίσης, θολωτούς τάφους,
στοές, αποστραγγιστικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, ήταν
γνώστες τεχνολογικών και κοσμολογικών θεωριών καθώς
και θρησκευτικών αντιλήψεων, είχαν πάμπολλα σύμβολα
και αλφάβητα και γνώριζαν γραμματική, ποίηση, μουσική,
ενώ είχαν ανεπτυγμένο διοικητικό και πολιτικό σύστημα!!!
Με τις άριστες και μοναδικές γνώσεις τους ταξίδεψαν σε
όλα τα πελάγη, γι’ αυτό ονομάστηκαν «Πελασγοί» και
γνώριζαν όλες τις Ηπείρους του πλανήτη, οδηγούμενοι από
τους ακριβείς χάρτες τους, κάποιους από τους οποίους άρπαξε και χρησιμοποίησε ο ναύαρχος του Τουρκικού στόλου
ο Πίρι Ρέις και σήμερα βρίσκονται σε μεγάλο μουσείο της
Τουρκίας και δείχνουν μεταξύ άλλων χωρών και ολόκληρη
την Αμερικανική ήπειρο, για την οποία επικρατεί η άποψη
ότι την ανακάλυψαν Ισπανοί θαλασσοπόροι του Μεσαίωνα,
ενώ το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αυτοαποκαλούμενοι πολιτισμένοι, ευγενείς και Χριστιανοί στο Θρήσκευμα Ισπανοί
εξολόθρευσαν τους κατοίκους μιας ολόκληρης ηπείρου,
πάνω από εβδομήντα εκατομμύρια, για να οικειοποιηθούν
τον πλούτο τους!!!
Η μάνα Γη όμως φυλάει στα σπλάχνα της στοιχεία και τα
παρουσιάζει όταν αυτή θέλει για να διαψεύδονται οι ανακρίβειες και οι κακοήθειες και αυτά τα στοιχεία μιλάνε μόνα
τους και λένε την αλήθεια την οποία επιμελώς κρύβουν οι
λεγόμενοι πολιτισμένοι και πλούσιοι λαοί, αφού ζουν από
τον αφανισμό ολόκληρων λαών!!
Στο Περού υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν σε λευκή
φυλή και λέγονται Ναβάχοι δηλαδή ναυαγοί και μιλάνε μια
δική τους γλώσσα και κάποιοι ιστορικοί τους ονόμασαν
«ΑΝΑΣΑΖΙ» που σημαίνει «οι αρχαίοι εκείνοι», ενώ σήμερα
αυτός ο λαός ονομάζεται «Χόπι» και έχει δικά του πολιτιστικά στοιχεία και έθιμα, που μοιάζουν με εκείνα των Ελλήνων!!
Στους Ανασάζι συναντάμε τα γνωστά ελληνικά σύμβολα,
που είναι σκαλισμένα σε βράχους ή σε πήλινες κατασκευές
όπως είναι ο μαίανδρος, που συμβολίζει δύο χούφτες ενωμένες, που μαρτυρούν την αιώνια ενότητα των απανταχού
Ελλήνων, αλλά και σπειροειδείς κυματοειδείς κύκλους, μέδουσες, αγκυλωτούς ή ισοσκελείς σταυρούς, διπλούς Μινωικούς πελέκεις, οι οποίοι βρέθηκαν και στο Οχάιο των

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

ΗΠΑ, σε χάλκινη κατασκευή, όπως και ένα πιθάρι Κρητικής
προέλευσης βρέθηκε στο Μπίμινι και τέλος οι μύθοι των
Χόπι είναι σχεδόν ίδιοι με τους μύθους των Ελλήνων. Όλα
αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία γνωστοποιούν, ότι οι πρώτοι
θαλασσοπόροι που ανακάλυψαν την Αμερική, όπως την
ονόμασαν οι Ευρωπαίοι, ήταν οι Έλληνες της προϊστορικής
εποχής, οι οποίοι μεταλαμπάδευσαν στην μακρινή ήπειρο
τον αθάνατο ελληνικό πολιτισμό και όχι την φρίκη και τον
όλεθρο της καταστροφής και της απόλυτης γενοκτονίας
που σκόρπισαν πριν 500 περίπου χρόνια οι Ευρωπαίοι!!!
Στην περιοχή Μάτσου-Πίτσου του Περού σώζονται κυκλώπεια τείχη, τα οποία είναι ολόιδια με τα Μυκηναϊκά τείχη!!!
Επίσης μια νωπογραφία ενός Ινδιάνου ευγενή στο Μεξικό,
είναι ίδια με την νωπογραφία του πρίγκιπα της Κνωσού,
ενώ οι κιονοστοιχίες που βρέθηκαν σε κτίσματα των πόλεων Μόντε Αλμπάν και Μίλτα θυμίζουν τις κιονοστοιχίες
της Κνωσού και της Τίρυνθας!!!
Και η ελληνική πολιτιστική προσφορά συνεχίστηκε και συνεχίζεται άσχετα αν κάποιοι επιμελώς προσπαθούν να την
κρύψουν και να την μεταλλάξουν, γιατί επιδιώκουν να σφετεριστούν κάθε ελληνικό δημιούργημα και να το παρουσιάσουν σαν δικό τους!!
Να μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος θαλασσοπόρος Χουά ντε
Φούκα που εξερεύνησε τις δυτικές ακτές της Βόρειας Αμερικής για λογαριασμό του ισπανικού θρόνου, και το όνομά
του δόθηκε στο στενό ανάμεσα στο νησί Βανκούβερ και
ΗΠΑ, ήταν ο Έλληνας Ιωάννης Φωκάς, από τη Βαλεριάνο
της Κεφαλονιάς!!!
Η παρουσία του πρωτοπόρου ελληνικού πολιτισμού δεν παρατηρείται μόνο στο Περού, στο Μεξικό, στη Βενεζουέλα,
αλλά και στη Χιλή και στην Αργεντινή, που σήμερα ζουν
οι Αραουκάνοι και ισχυρίζονται ότι είναι Έλληνες Σπαρτιάτες και την αγάπη τους για την Ελλάδα τη νιώθουμε μέσα
από τα δημιουργήματα του μεγάλου ποιητή τους Πάμπλο
Νερούντα, αλλά και στη Νέα Γη, όπου βρέθηκαν ορυχεία
χαλκού, αποκωδικοποιώντας το μύθο του Ηρακλή για τα
χρυσά μήλα των Εσπερίδων, ενώ το ελληνικό πολιτιστικό
αγκάλιασμα του πλανήτη «ουκ έστιν τέλος», όπως και οι
προσπάθειες κάποιων για να αποκρύψουν και να διαστρεβλώσουν την αλήθεια της ελληνικής πραγματικότητας!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Kαρναβάλι μιας άλλης εποχής...

10o πλάσιο κάδμιο
σε παιδιά της Χαλκιδικής
Στις 17/2 δημοσιεύτηκε η καταγγελία μιας οικογένειας που ζει σε σπίτι δίπλα στις μεταλλευτικές
εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας στη Χαλκιδική.
Στην καταγγελία τους αναφέρουν ότι το παιδί
τους, που είναι 2,5 ετών, παρουσίασε προβλήματα υγείας (ζαλάδες, εμετούς, πονοκεφάλους,
κα) και σε σειρά εξετάσεων που του έκαναν δεν
μπόρεσαν να βρουν την αιτία των προβλημάτων
αυτών.
Μετά από μήνες ταλαιπωρίας, συσκέψειων και
επισκέψεις γιατρών, με ιατρική υπόδειξη έκαναν
ειδικές εξετάσεις για βαρέα μέταλλα, και βρέθηκαν στο παιδί συγκεντρώσεις σε κάδμιο 10πλάσιες από το επιτρεπόμενο όριο! Η πρώτη τους
κίνηση ήταν να μετακομίσουν άμεσα.
Το σπίτι της οικογένειας βρισκόταν στην Ολυμπιάδα, πολύ κοντά στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. Όπως αναφέρει στην ενημέρωση προς
το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολυμπιάδας, την οποία
κοινοποίησε και στα ΜΜΕ, η μητέρα Ε.Κ. συζήτησε με εργαζόμενους στην μεταλλευτική εταιρεία, οι οποίοι της ανέφεραν «πως η εταιρία
αρνείται να τους δώσει τα αποτελέσματα από τις
εξετάσεις για βαρέα μέταλλα που διενεργεί η
ίδια σ’ αυτούς», και ζητάει από το Κοινοτικό Συμβούλιο την άμεση σύγκλησή του για να ενημερωθούν όλοι οι κάτοικοι που διαμένουν στην
περιοχή, αλλά και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία.
Αναρωτιέται κανείς τι θα γίνει όταν η εταιρεία Eldorado Gold προχωρήσει στο υποέργο των Σκουριών, που προς το παρόν το έχει “παγωμένο”;
Στην Ολυμπιάδα η εταιρεία δουλεύει εντατικά
στις υπόγειες στοές.
Από την καταγγελία της οικογένειας, διαφαίνεται
ότι η δραστηριότητα της Eldorado στην Ολυμπιάδα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των
κατοίκων της περιοχής και και των εργαζομένων.
Μπορεί να φανταστεί κανείς τι θα γίνει σε περίπτωση που συνεχίσει η δραστηριότητα της εταιρείας και επεκταθεί πλήρως με βάση το σχέδιο
της;
Περιβάλλον και υγεία πάνε μαζί. Αυτό πρέπει να
το καταλάβουν όσοι καταλαμβάνουν θεσμικές θέσεις. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινούν τη ζωή τους
νέες γενιές με τόσο σοβαρά προβλήματα, μόνο
και μόνο επειδή γειτνιάζουν με εταιρεία που το
μόνο την ενδιαφέρει είναι κερδοσκοπεί...

The carnival parade, Honore Daumier

Dressing for the Carnival, Winslow Homer

Από τον Τιέπολο μέχρι τον Γύζη και τον Πίτερ Μπρέγκελ,
από τους λαϊκούς καλλιτέχνες της Λατινικής Αμερικής
μέχρι τους ιμπρεσιονιστές: όλοι λάτρεψαν το καρναβάλι με
τα παγανιστικά, τα τολμηρά, τα υβριστικά αλλά και τα θρηΠηγή: elculture.gr
σκευτικά στοιχεία του.

Carnival Evening, Henri Rousseau

Υψώνουν τείχη ντροπής γύρω από την Ακρόπολη
Εχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, με τα τσιμεντένια τείχη που “σκεπάζουν” την Ακρόπολη! Την κινητοποίηση αυτή των πολιτών στηρίζει η «φωνή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην
Ευρώπη» η Europa Nostra.
Με δήλωσή της (26.2.19)
η EUROPA NOSTRA,
στηρίζει την κινητοποίηση της κοινωνίας των
πολιτών στην Ελλάδα
ενάντια στην ανέγερση
υψηλών κτιρίων, που δημιουργούν ένα τείχος,
κρύβοντας τον βράχο της
την Ακρόπολη και τον
Παρθενώνα!
Στη δήλωση της EUROPA NOSTRA, που εκπροσωπείται
στην
Ελλάδα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τονίζεται
ο πανευρωπαϊκός χαρακτήρας του θέματος ενώ υπενθυ-

Αποστάγματα σοφίας...

μίζεται η διακήρυξη του Νταβός -Davos Declaration of HighQuality Baukultur- που υπογράφηκε τον Ιανουάριο 2018 με
την στήριξη και του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, με
στόχο την κινητοποίηση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
* Η Europa Nostra είναι η Πανευρωπαϊκή ομοσπονδία μη-κυβερνητικών οργανισμών για την
πολιτιστική κληρονομιά που καλύπτει 43 χώρες. Με έτος ίδρυσης το 1963, αποτελεί τη φωνή
της κοινωνίας των πολιτών για
την προστασία και προώθηση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Πρόεδρος
της οργάνωσης είναι ο Plácido Domingo, παγκοσμίου φήμης
τενόρος και διευθυντής ορχήστρας.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Οι μισθοί και οι συντάξεις,
ή πως η προπαγάνδα
μπορεί να κάνει το άσπρο μαύρο
Οι "ειδικοί", οι πολιτικοί και οι ξερόλες "αντικειμενικοί" "δημοσιογράφοι", "έχουν φάει
τα λυσσακά τους", ειδικά τα χρόνια της κρίσης/τα χρόνια των μνημονίων, αλλά και τις
προηγούμενες δεκαετίες (με τα συχνότατα
προγράμματα λιτότητας, θυμάστε;), να μας
πείσουν για το "μεγάλο βάρος" που αντιπροσωπεύουν οι μισθοί και οι συντάξεις για
τον προϋπολογισμό του κράτους.
Το θέμα προσπαθούν να το αναλύσουν/δυϊλίσουν και να το φωτίσουν από κάθε άποψη,
όπως "υπολογίζοντας" το ποσοστό των
φόρων που "ρουφάνε" οι μισθοί και οι συντάξεις, το ποσοστό του συνόλου των εσόδων του προϋπολογισμού που "καταπίνουν"
οι μισθοί και οι συντάξεις κ.α.
Θα συναντήσετε βέβαια και πιο σύνθετες
απόψεις, όπως "στον ιδιωτικό τομέα, οι σχέσεις ρυθμίζονται απ την πραγματική οικονομία κι όχι απ το δημόσιο των Ρωμανιάδων
και Μητροπουλαίων" (εννοώντας ότι κακώς
οι δημόσιοι υπάλληλοι αμείβονται με υψηλότερους μισθούς) [παραλείποντας βέβαια
τα προσόντα των δημοσίων υπαλλήλων,
αλλά και το γεγονός ότι και στην "πραγματική οικονομία" του ιδιωτικού τομέα οι μισθοί πετσοκόφτηκαν με νόμο και δεν
διαμορφώθηκαν απ τα πραγματικά δεδομένα].
Όλοι αυτοί οι κύριοι, παραλείπουν να μας
ενημερώσουν ότι: Οι μισθοί και οι συντάξεις
δεν καταβάλλονται εφάπαξ στο χρόνο,
ούτε εξαφανίζονται απ την οικονομία άπαξ
και καταβληθούν (δεν μεταναστεύουν πχ σε
κάποιο φορολογικό παράδεισο για να φορο-

διαφύγουν).
Καταβάλλονται τμηματικά κάθε μήνα (αντιπροσωπεύοντας μια δαπάνη του προϋπολογισμού περίπου 1,5 δις ευρώ) και αποτελούν
ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ της
πραγματικής οικονομίας της χώρας.
Κατ αρχάς οι μισθοί και οι συντάξεις είναι
χρήματα που επανεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στο κράτος. Άμεσα απ τους φόρους
εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές
και έμμεσα απ τον ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τις ΔΕΚΟ κλπ.
Ό,τι απομένει διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία μέσω της κατανάλωσης συμβάλλοντας στην ανάπτυξη.
Σας το είπε κανείς αυτό μισθωτοί και συνταξιούχοι; Μήπως σας εξήγησαν την
ανάγκη της διατήρησης των φορολογικών
παραδείσων; Την απόκρυψη των προσώπων
που εξάγουν εκεί τους καρπούς της κερδοφόρας δραστηριότητάς τους;
Μήπως κάποιος μπήκε στον κόπο να σας
δείξει σε κάποιο πλανητάριο τον αστερισμό
του Σείριου ή κάτι ανάλογο τέλος πάντων,
από όπου οι κύριοι επιχειρηματίες και κεφαλαιούχοι μας έφεραν τις γνώσεις και την τεχνολογία στις οποίες στηρίζονται οι ιδέες
τους και οι επιχειρήσεις τους, που τους
αποδίδουν τα κέρδη "τους";...
Για σκεφτείτε...
Χωρίς μισθούς και συντάξεις μπορεί να
υπάρξει οικονομία; Επιχειρήσεις; Mήπως
κέρδη; Ανάπτυξη;...
Μήπως μας κοροϊδεύουν λίγο;...
Γιώργος Παπανικολάου

“Mέγιστον εστί ο τόπος”
Μάης, ο μήνας του Έρωτα & της πλανεύτρας Μάγιας.
Μάης, ο μαγιοβότανος κι ονειροκαρδιοπλάνος. Τούτο τον
Μάη θα τον ζήσουμε ξανά μετά από πέντε χρόνια. Οι νέοι
θα απορούν, θα φουσκώνουν γεμάτοι εγωισμό, που τους
«υπολογίζουν» τόσο πολύ οι υποψήφιοι. Οι μεγαλύτεροι
σαν κι εμένα θα κοιτιούνται στον καθρέπτη και θα προβληματίζονται, μήπως ομόρφυναν ξαφνικά και έγιναν ερωτεύσιμοι στα γηρατειά τους. Καλούμαστε με την ψήφο μας να
επιλέξουμε τους καλύτερους απ’ τους καλούς, που θα υπηρετήσουν το μέγιστο (και «μέγιστον εστίν ο τόπος», Θαλής
ο Μιλήσιος).
Οι διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος (δεξιός-αριστερός) έχουν πια εκλείψει και ευτελιστεί. Για τούτο φρόντισαν οι κυβερνώντες, τόσο με τις «μεταγραφές» τους, όσο
και με την πολιτική που εφάρμοσαν κατά καιρούς. Όμως,
προς Θεού, οι εκλογές δεν είναι κατάλληλες για… χαβαλέ!
Απόδειξη οι πνιγμοί της Μάνδρας και οι καμένοι στο Μάτι.
Δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών. Με την ψήφο μας στο παρελθόν επιλέξαμε τους «σωτήρες» μας! Με την ψήφο μας

Πως πρέπει η ΝΔ
να δώσει τα 2.000 ευρώ
Η Ν.Δ. έχει παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο «για κάθε
παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα» η οικογένειά του θα λαμβάνει 2.000 ευρώ. Το
πόσο τέτοια προγράμματα πραγματικά επιτυγχάνουν τον σκοπό τους είναι υπό εξέταση, είναι σίγουρο όμως ότι η Ν.Δ.
προτείνει ένα νέο επίδομα που, όπως προτίθεται να το εφαρμόσει, θα οδηγήσει
μόνο στην ενίσχυση των πολιτικών αντιπάλων της. Αν κάτι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι το πόσο
προσεκτικοί, συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι είναι στο να επιλέγουν πολιτικές
που είτε προωθούν την ιδεολογική
ατζέντα τους είτε πριμοδοτούν συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας, τα οποία πιστεύουν ότι είναι ο εκλογικός πυρήνας
τους. Ετσι, για παράδειγμα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει τους φόρους και αυξάνει τα
επιδόματα, επιτυγχάνει ταυτοχρόνως να
αυξάνει το κράτος και να προωθεί την
εξάρτηση του πολίτη από το κράτος. Είναι
μια συνειδητή πολιτική επιλογή.
Η Ν.Δ. δεν επιδεικνύει τα ίδια πολιτικά ένστικτα. Αντί να έχει ως πρώτη πολιτική
προτεραιότητα την ενίσχυση του ιδιωτικού
τομέα, της ιδιοκτησίας και την απεξάρτηση
του πολίτη από το κράτος, έχει τα δικά της
σχέδια για την επέκταση του κράτους και
την εξάρτηση από αυτό. Η δε πολιτική τού
εφάπαξ για «κάθε παιδί που γεννιέται
στην Ελλάδα» έχει το επιπλέον αρνητικό
ότι θα λειτουργήσει ως ένας επιπλέον -και
σημαντικός- μαγνήτης για τους απανταχού λαθρομετανάστες.

ανοίξαμε Κερκόπορτες εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Με την ψήφο μας επιτρέψαμε στους πρώην κομιτατζήδες να αυτό-αποκαλούνται «απόγονοι του Μεγάλου
Αλεξάνδρου».
Επιβάλλεται, λοιπόν, να επιστρατεύσουμε τη λογική και τη
σοφία μας χωρίς να αποβλέπουμε σε προσωπικά οφέλη.
Και δυστυχώς, έχουμε πρόσφατα παραδείγματα κάποιων
πολιτικών που δεν έβαλαν το γενικό καλό πάνω από το
προσωπικό τους όφελος. Πρέπει, λοιπόν, να αποφασίσουμε
για το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας, των εγγονών
μας και του τόπου γενικότερα. Η επιλογή των υποψηφίων
που εμείς οι ψηφοφόροι οφείλουμε να κάνουμε πρέπει να
είναι έξω από φιλίες, συγγένειες, ή άλλες σχέσεις ιδιοτέλειας, ώστε να μπορούμε την επόμενη μέρα να είμαστε
ήσυχοι με τη συνείδησή μας ότι επιλέξαμε το καλό για τον
τόπο και να μπορούμε να είμαστε γελαστοί και όχι γελασμένοι.
Παράλληλα με τις Δημοτικές εκλογές αποφασίζουμε και
για την Περιφέρεια, έναν θεσμό πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό για τον τόπο. Πρέπει, λοιπόν, και εδώ να επιλέξουμε ανθρώπους, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται να χτίσουν
το προσωπικό τους προφίλ για τη μετέπειτα πολιτική τους
πορεία, αλλά να υπηρετήσουν τον θεσμό. Εδώ η επιλογή

Αν στη Ν.Δ. έχουν βρει ότι αυτό το νέο
επίδομα θα ωφελήσει στο δημογραφικό,
υπάρχει ένας πολύ καλύτερος τρόπος για
να εφαρμοστεί: το επίδομα αυτό να δίνεται ως μια πίστωση έναντι τριών συγκεκριμένων υποχρεώσεων προς το κράτος - του
φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ ή/και των
ασφαλιστικών εισφορών. Οι δε δικαιούχοι
να έχουν το δικαίωμα να το απορροφήσουν τμηματικά. Αν, για παράδειγμα, μια
οικογένεια πληρώνει 500 ευρώ τον χρόνο
για ΕΝΦΙΑ, να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το επίδομα για τον ΕΝΦΙΑ για
τέσσερα έτη.
Μια οικογένεια ή ένας γονέας που δεν
πληρώνει φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή
ασφαλιστικές εισφορές ήδη θα ενισχύεται
από το κράτος. Αλλά, ακόμα και σε αυτές
τις περιπτώσεις, θα μπορούσε να ισχύει
ότι το συγκεκριμένο επίδομα θα είναι διαθέσιμο για μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν.
Αν η Ν.Δ. θέλει να ανταγωνιστεί τον ΣΥΡΙΖΑ στην επιδοματολογία, τουλάχιστον
ας το κάνει με λιγότερο αυτοκαταστροφικό τρόπο για αυτήν και την οικονομία.
Σκοπός της Ν.Δ. θα πρέπει να είναι κάθε
Ελληνας να είναι ιδιοκτήτης, να έχει όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο εισόδημα από τον
ιδιωτικό τομέα και διαρκώς να μειώνεται
το μερίδιο του κράτους σε αυτό το εισόδημα. Αυτή η πολιτική θα την καταστήσει
πολιτικά κυρίαρχη, αλλά -ακόμα πιο σημαντικό- θα αναστρέψει την παρακμή της
Ελλάδας.
Ναπολέων Λιναρδάτος

μας –για όσους έχουν παρελθόν- είναι να τους τιμήσουμε
για όσα θετικά έκαναν. Ταυτοχρόνως, όμως, να βάλουμε
στην αντίπερα όχθη της ζυγαριάς όσα θα μπορούσαν να κάνουν και δεν έκαναν και όσα από αυτά που έκαναν ήταν
πλήρως καταστροφικά.
Παράλληλα, έχουμε να επιλέξουμε νέους υποψήφιους, οι
οποίοι μπορεί να υπόσχονται πολλά, αλλά δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι, όχι αν τα εφαρμόσουν αλλά αν πράξουν
ακριβώς τα αντίθετα! Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν για τη
λαϊκή σοφία! Και η τρίτη κάλπη της Ευρωβουλής περιμένει
και αυτή τη λαϊκή ετυμηγορία. Θα στείλουμε άραγε κάποιους πολιτικούς για «παραθέριση» στις Βρυξέλλες, ή κάποιους αγωνιστές των εθνικών μας θεμάτων;
Αγαπητοί αναγνώστες, δημότες του Δήμου 3Β και της ευρύτερης Περιφέρειας Αττικής, δεν αισθάνομαι ικανός να
σας προτείνω, ούτε υποψηφίους, ούτε κόμματα. Η πείρα
μου, όμως, η οποία απορρέει απ’ τα 50 χρόνια ενασχόλησης
μου με την πολιτική, μου επιβάλλει να σας επιστήσω την
προσοχή και να σας υπενθυμίσω ότι μετά την αποχώρηση
απ’ την κάλπη «ουδέν λάθος αναγνωρίζεται». Το καλό για
τον τόπο είναι ευπρόσδεκτο απ’ όπου κι αν προέρχεται…
Σιαμέτης Βασίλειος
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Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Πόλη για να ζεις, 2014 - 2023

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος:
«Υλοποιήσαμε ένα έργο για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Και συνεχίζουμε…»
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συγκέντρωση
- απολογισμός έργου του δημάρχου του Δήμου Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, το
Σάββατο 23/2/19, μπροστά σε ένα εντυπωσιακό σε όγκο
κοινό, παρά την μεγάλη κακοκαιρία.

Επικεφαλής του συνδυασμού «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη - Πόλη για να Ζεις», ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
παρουσίασε το έργο που υλοποιήθηκε από το 2014 που
ανέλαβε το τιμόνι του Δήμου έως σήμερα αφενός και το
πρόγραμμά του για την νέα δημοτική αρχή (2019-2023)
στο ξενοδοχείο Divani στο Καβούρι.
Παρευρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι, από Βουλή (Β. Οικονόμου, Γ. Βλάχος), από Περιφέρεια Αντιπεριφερειάρχης Π.
Φιλίππου, πολλοί αυτοδιοικητικοί Α΄και Β΄βαθμού, αλλά και
εκπρόσωποι της Εκκλησίας και του επιχειρηματικού κόσμου.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους και δήλωσε πως πλέον είναι σε θέση να
αισθάνεται υπερήφανος για την εντολή που δέχθηκε από
τους συμπολίτες του το 2014, αλλά και για την υλοποίησή
της στο ακέραιο, τονίζοντας ότι: «Ποτέ δεν είχαν γίνει
τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα».
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε έργα τα όποια θεωρεί πολύ
σημαντικά:
- την αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες
- την ανακατασκευή και πιστοποίηση 47 παιδικών χαρών
- την έναρξη κατασκευής του ρέματος Κόρμπι.
- τη διαμόρφωση της παραλίας δίπλα από το δημαρχείο.

- την πετρελαιοκηλίδα που έπληξε το Σαρωνικό, το Σεπτέμβριο του 2017.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε εκτενώς στην
υποστήριξη που είχε από την Περιφέρεια Αττικής και ειδι-

κότερα στην εξαιρετική συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής Πέτρο Φιλίππου, αφού από τις 14
μελέτες που κατέθεσε ο Δήμος, χρηματοδοτήθηκαν οι 10
με το ποσό των 43.000.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό τοποθετεί το Δήμο 3Β στη δεύτερη θέση από
τους Δήμους της Ανατ. Αττικής, που χρηματοδοτήθηκαν
από την Περιφέρεια. Την καλή συνεργασία του άλλωστε ο
Γρηγ. Κωνσταντέλλος και με την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, έχει επισημάνει πολλές φορές.
Στα σχέδια που προωθεί αναφέρθηκε:
Σε δράσεις, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, στον τομέα της
διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
Στη δημιουργία δύο νέων ΚΑΠΗ, Δημοτικού Γηροκομείου
100 θέσεων, νέου πολιτιστικού κέντρου καθώς και Δημοτικού κολυμβητηρίου στην περιοχή.
Κλείνοντας την ομιλία του, παρουσίασε στο κοινό τους 87
υποψήφιους του Συνδυασμού του, ανά Κοινότητα αναφέροντας ότι είναι το 95% του συνόλου. Και πως η ομάδα στελεχώνεται από συνοδοιπόρους των οποίων την πορεία
σέβεται και τιμά και ζήτησε την ανανέωση της εμπιστοσύνης των δημοτών του για μια ακόμη θητεία, με στόχο να
συνεχίσει να δουλεύει σκληρά για τη Βάρη, τη Βούλα και
τη Βουλιαγμένη.

OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Δημοτική Ενότητα Βάρης
Γιώργος Αλεξόπουλος  Οικονομολόγος, Ασπασία Αντωνίου  Φι
λόλογος, Λυδία Αργυροπούλου  Πτυχιούχος Οικονομικών και Δι
οίκησης
Επιχειρήσεων,
Λευτέρης
Αργυρουδάκης

Επιχειρηματίας, Νίκος Βάσης  Αστυνομικός ε.α., Χαρά Γιοκαρίνη
 Επιχειρηματίας, Χαράλαμπος Δρόσος  Εργολάβος, Μαίρη Κα
νέλλου  Νοσηλεύτρια, Δημήτρης Καρράς  Επιχειρηματίας, Οικο
νομολόγος, Κυριάκος Κικίλιας  Οικογενειακός Γιατρός,
Κωνσταντίνος Κληρονόμος  Ιδ. Υπάλληλος, Φώτης Κούτρας  Συν
ταξιούχος Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας, Βασίλης Λανάρης 
πρώην Ιπτάμενος Φροντιστής, Κωνσταντίνα  Ελένη Μελέτη  Εκ
παιδευτικός Ιδιοκτήτρια κέντρου ξένων γλωσσών, Παναγιώτης
Μισαϊλίδης  Ιατρός Παθολόγος Διαβητολόγος, Βασίλης Μιχα
λόπουλος  Τοπογράφος Μηχανικός, Μαρία Μπραϊμνιώτη  Επι
χειρηματίας, Βιβή Πανταλάκη  Συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας,
Βασίλης Παπαμιχαήλ  Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Η/Υ,
Κωνσταντίνος Παπανικολάου  Συνταξιούχος, Παναγιώτης Παπ
πάς  Κομμωτής, Κορίνα ΠατέληBell  Σύμβουλος επικοινωνίας,
Κατερίνα Πλίτση Λογοθέτη  Κλινική Ψυχολόγος, Χρήστος Ριφιώ
της  Ιατρός ορθοπεδικός, Λιλή Σκούρτη Τσοκάνου  Εκπαιδευτι
κός, Δήμητρα Σουτόγλου  Έμπορος, Κώστας Σφέτσας 
Συνταξιούχος ΔΕΗ, Χαρά Τζήλιου Τριβυζά  Συνταξιούχος, Παντε
λής Τσολομύτης  Ταχυδρομικός, Φαίδωνας Φιορέντζης  Τεχνο
λόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Δημοτική Ενότητα Βούλας
Γιάννης Αγαλιώτης  Συνταξιούχος Δ.Υ., Αγγέλη Κιούκη Ελένη  Εκ
παιδευτικός, Αντώνης Αγιάμπασης  Οικονομολόγος Βασίλειος
Αγριογιάννης  Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α., Κωνσταντίνος Αμουργια
νός  Φοιτητής, Βίκυ Αμπελικάκη Περράκη  Φιλόλογος, Μιχάλης
Ανδριόπουλος  Πολιτικός επιστήμων, Σπύρος Βαλάτας  Οικονο
μολόγος  Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Δήμος Βαμβασάκης  Επι
χειρηματίας, Μαρία Βουγιουκλή  Επιχειρηματίας, Αντώνης
Γαλανόπουλος  Συνταξιούχος Δ.Υ., Ελπίδα Γεωργακοπούλου 
Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Διατροφολόγος, Δημήτρης Γεωργιά
κος  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Η/Υ., Νίκος Ζαχαράτος  Επιχει
ρηματίας, Φίλιππος Ζερβός  Κυβερνήτης, Νανά Κάραγιαν 
Επιχειρηματίας, Παντελής Κασιδόκωστας  Ξενοδόχος, Παναγιώ
της Κορωναίος  Δικηγόρος, Νατάσα Κουρεντζή  Δικηγόρος, Αν
τώνης Κουσαθανάς  Επιχειρηματίας, Μυρτώ Λαμπροπούλου 
Επιχειρηματίας, Νίκος Μακρής  Ιατρός, ουρολόγος, Αφροδίτη
Μπαζάκου  Καθηγήτρια Δ.Ε., Γιώτα Μπόλτση  Δικηγόρος, Μίμα
Νικηφοράκη  Συνταξιούχος Λογίστρια, Θεόδωρος Παπαργυρίου
 Ιατρός Καρδιολόγος, Ντάρια Πουλίδου  Ιδ. Υπάλληλος, Θοδω
ρής Ραγκούσης  Μάγειρας, Ευθύμιος Ρουσάκης  επαγγελματίας,
Άρτεμις Σαχατζιάν  ΚοινωνιολόγοςΔ.Υ., Κατερίνα Σταμπέλου 
Δημόσιες σχέσεις, Βίκυ Σφήκα  Ιδιωτική υπάλληλος, Παναγιώτης
Σωτηρόπουλος  Συνταξιούχος επιχειρηματίας,
Τέμου Λέχτινεν  Σύμβουλος επιχειρήσεων, Θανάσης Τόμπρας 
Οικονομολόγος, Τάσος Τσαγκάρης  Ιατρός μαιευτήρας, Ευδοξία
Χειλά  Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Ζωή Χριστοδούλου  επαγ
γελματίας, Νίκος Ψαλλίδας  Γενικός Χειρουργός.
Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης
Ζάχος Αναστασιάδης  Αθλητής Υδατοσφαίρισης, Διονύσης Γε
ωργουλόπουλος  Συνταξιούχος Σωτήρης Ελευθερίου  Συνταξι
ούχος μηχανολόγος Τόνια Ζούμπου  Διοίκηση και διαχείριση
έργων, Δημήτρης Κακογιαννάκος  Εκπαιδευτής σκι, Γιώργος Κο
κολέτσος  Στέλεχος επιχείρησης, Παναγιώτης Κόνσουλας  Οικο
νομολόγος  Πολιτικός επιστήμων, Νίκος Κρέζος  Οικονομικός
ΣύμβουλοςΕλεύθερος Επαγγελματίας, Βαλεντίνη Λυκιαρδοπού
λου  Ροδοπούλου Σύμβουλος διατροφής, Γιάννης Μαντακίδης
 Στέλεχος Επιχείρησης, Λιάνα Σκουλάξενου  Επιχειρηματίας,
Μαρία Σταματέλλου  Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Μαρία Φουρ
ναράκη  Σύμβουλος Επιχειρήσεων
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Ένα πραγματικό πανηγύρι της Επιστήμης!
Eπίτιμος Δημότης του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ο Δρ Σταμάτης Κριμιζής
Ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός διαστημικός επιστήμονας και πρωτοπόρος ερευνητής στα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ και της NASA Δρ. Σταμάτης
Κριμιζής, τιμήθηκε από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την εξέχουσα, αειφόρο συνεισφορά
του στην επιστήμη, με την ανακήρυξή του ως επίτιμος
δημότης του.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκδήλωσης
«Πανηγύρι της Επιστήμης».
Τη ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη ανέγνωσε ο
πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Ψαλλίδας, και ο δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος του επέδωσε την τιμητική
πλακέτα με την απόφαση του συμβουλίου, αφού προηγουμένως μίλησε για το έργο του.
Ένα πραγματικό πανηγύρι για παιδιά και γονείς που
κατέκλυσαν την αίθουσα και οι μικροί ...ερευνητές
παρουσίαζαν με ενθουσιασμό τις επιτυχίες του: αντισηπτικό υγρό με αλόη (Σχολείο Σταυράκη) που το παρασκεύαζαν εκεί, παγωτό με υγρό άζωτο που επίσης

Παγωτό με υγρό άζωτο παρασκεύαζε η ομάδα από
τα Εκπαιδευτήρια Νέας Γενιάς.

O Δρ. Σταμάτης Κριμιζής

Ρομποτάκι έντομο που ακολουθεί τη μυρωδιά στο έδαφος
από το 3ο Δημοτικό Βούλας.

το παρασκεύαζαν εκεί, ρομποτάκι έντομο που ακολουθεί τη μυρωδιά στο έδαφος (3ο Δημοτικό Βούλας) και άλλα ενδιαφέροντα.
Η ομάδα που έφτιαχνε αντισηπτικό υγρό με αλόη από το
Σχολείο Σταυράκη.

Στην πάνω αίθουσα όπου έγινε και η εκδήλωση τιμής
στον Δρ. Κριμιζή, εξελίχθηκαν ενδιαφέρουσες ομι-
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λίες, τις οποίες όμως δεν μπορούσε να παρακολουθήσει το μεγάλο ακροατήριο, γιατί δεν χωρούσε η αίθουσα. Επρεπε οι ομιλίες να γίνονται δίπλα στην
αίθουσα “Ιωνία”.
Στην όλη διοργάνωση συμμετείχαν εκτός από το
Δήμο 3Β, το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών και η
Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀγαθοφυΐας*
ἄρχεσθαι
&
Κακοφυΐας*
παύεσθαι
«Ἀγαθοεργῶς ζῆν καί οὐχί κακοεργῶς»
Μένανδρος, 342-292, “ΜΟΝΟΣΤΙΧΟΙ ΓΝΩΜΑΙ”
Επιλεγμένα Αποσπάσματα
«Ἅμ᾽ἠλέηται καί τέθνηκεν ἡ χάρις, ἥν δεόμενος
τότ᾽ἀθάνατον ἕξειν ἔφη». (Μένανδρος, Fragment 479, 1)
(= Με το που συνέβη το καλό - ήτοι η πράξη της ευεργεσίας - συνάμα λησμονήθηκε η ηθική υποχρέωση της αναγνώρισης της ευεργεσίας που οφείλει να έχει ο
ευεργετημένος, την οποία, όσο βρισκόταν σε ανάγκη,
έλεγε ότι θα την θεωρούσε ως αθάνατη/αιώνια).
«Ἐπιλανθάνονται πάντες οἱ παθόντες εὖ». (1, 170)
(= Ξεχνούν συνήθως όσοι ευεργετήθηκαν).
«Μετά τήν δόσιν τάχιστα γηράσκει χάρις». (1, 347)
(= Αφού συντελεστεί η ευεργεσία, αμέσως αρχίζει να ξεχνιέται).
«Ἀχάριστος ὅστις εὖ παθών ἀμνημονεῖ». (1, 10)
(= Αχάριστος είναι αυτός που λησμονεί ότι κάποτε ευεργετήθηκε)
«Ἀνήρ ἀχάριστος μή νομιζέσθω φίλος». (1, 40)
(= Ο άνθρωπος που αποδεικνύεται αχάριστος δεν πρέπει
από κανένα να θεωρείται φίλος).

Η Αγαθοεργία κατά τον Αριστοτέλη
«Ἔτι δέ τά ἐπιπόνως γενόμενα πάντες μᾶλλον στέργουσιν,
οἷον καί τά χρήματα οἱ κτησάμενοι τῶν παραλαβόντων·
δοκεῖ δέ τό μέν εὖ πάσχειν ἄπονον εἶναι, τό δ᾽εὖ ποιεῖν
ἐργῶδες. Διά ταῦτα δέ καί οἱ μητέρες φιλοτεκνότεραι· ἐπιπονωτέρα γάρ ἡ γέννησις, καί μᾶλλον ἴσασιν ὅτι αὐτῶν.
Δόξειεν δ᾽ἄν τοῦτο καί τοῖς εὐεργέταις οἰκεῖον εἶναι».
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ”, βιβλίο 10ο, 1168α, 25-31)

(= Τελικά ο καθένας αγαπά περισσότερο ό,τι απέκτησε με
κόπο, για παράδειγμα τα χρήματα, τα οποία κέρδισε αυτός
ο ίδιος, του είναι προσφιλέστερα από τα κληρονομηθέντα.
Μάλιστα διαπιστώνεται ότι το να ευεργετείται κανείς είναι
άκοπο, ενώ το να ευεργετεί κοπιώδες. Γι’ αυτό λοιπόν και
οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους περισσότερο από τους
πατέρες· διότι πονάνε πολύ για να τα γεννήσουν, και έτσι
έχουν εντονότερη τη συναίσθηση ότι είναι δικά τους. Διαφαίνεται λοιπόν ότι και το συναίσθημα αυτό είναι οικείο/
γνώριμο στους ευεργέτες).

«Οἱ δ᾽εὐεργέται τούς εὐεργετηθέντας δοκοῦσι μᾶλλον
φιλεῖν ἤ οἱ εὖ παθόντες τούς δράσαντας».
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ”, βιβλίο 10ο, 1168b, 19-20)

(= Οι ευεργέτες διαπιστώνεται ότι αγαπούν περισσότερο τους
ευεργετημένους απ’ ό,τι οι ευεργετημένοι τους ευεργέτες τους).

«Ἀλλά παλαιά γάρ εὕδει χάρις, / ἀμνάμονες δέ βροτοί,
ὅτι μή σοφίας ἄωτον ἄκρον
κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγέν».
(Πίνδαρος, 518-438, Ζ´ ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΣ, στίχ. 16-19)

ΕΒΔΟΜΗ

(= Αλλά των παλαιών των έργων η μνήμη σβήνει/ χάνεται
και δεν θα θυμούνται τίποτε οι θνητοί, / αν ίσως οι ποιητές
δεν τα τιμήσουν με / ένθεους στίχους και στροφές).
ΣΧΟΛΙΟ: Ο 7ος Ισθμιόνικος επίνικος ύμνος είναι αφιερωμένος στον Στρεψιάδη, ένα συμπατριώτη του Βοιωτού λυρικού
ποιητή Πινδάρου, νικητή στο παγκράτιο, “Ισθμιονίκη” στους
Ισθμιακούς αγώνες (Ίσθμια). Είναι η συντομότερη ωδή, περιλαμβάνει μόνο τρεις τριάδες. Δεν περιέχει στον κεντρικό της
κορμό τον συνηθισμένο μύθο. Μερικοί γενεαλογούν τις
Xάριτες ως παιδιά της Λήθης. Συγκατοικούν στον Όλυμπο με
τις Μούσες. Μαζί με την Πειθώ είναι συνοδοί της Αφροδίτης
και του εύγλωττου Ερμή, διότι άνευ χάριτος (= γοητείας) δεν
πείθει η ευγλωττία.

ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΠΕΝΙΑ
Ο ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

«Ἀγαθά κόποις κτῶνται - καί οὐχί κόλποις...»
κεφ.36: ἡ βελτίστη δέ Πενία πόνοις με τοῖς ἀνδρικωτάτοις
καταγυμνάσασα καί μετ᾽ἀληθείας καί παρρησίας προσομιλοῦσα τά τε ἀναγκαῖα κάμνοντι παρεῖχε καὶ τῶν
πολλῶν ἐκείνων καταφρονεῖν ἐπαίδευεν, ἐξ αὐτοῦ ἐμοῦ
τὰς ἐλπίδας ἀπαρτήσασά μοι τοῦ βίου καὶ δείξασα ὅστις
ἦν ὁ πλοῦτος ὁ ἐμός, ὃν οὔτε κόλαξ θωπεύων οὔτε συκοφάντης φοβῶν, οὐ δῆμος παροξυνθείς, οὐκ ἐκκλησιαστὴς
ψηφοφορήσας, οὐ τύραννος ἐπιβουλεύσας ἀφελέσθαι
δύναιτ᾽ ἄν».
Τίμων: (= Και η πάρα πολύ χρήσιμη Πενία με εξάσκησε
στους πιο ανδρικούς κόπους, μου έλεγε την αλήθεια με
παρρησία και μου παρείχε τα αναγκαία προς τη ζωή με τον
ιδρώτα μου. Και συγχρόνως με δίδασκε να περιφρονώ τα
πολλά και περιττά, να έχω πεποίθηση μόνο στον εαυτό μου
και να θεωρώ πλούτο μου εκείνο το οποίο ούτε κόλακας με
θωπείες, ούτε συκοφάντης με εκβιασμούς, ούτε δήμος
εξοργισμένος, ούτε ψήφος εναντίον μου στην Εκκλησία
του Δήμου, ούτε επιβολή τυράννου μπορεί να μου αφαιρέσει).
κεφ.42: μονήρης δὲ ἡ δίαιτα καθάπερ τοῖς λύκοις, καὶ
φίλος εἷς Τίμων. (= θα ζω μόνος ως λύκος και έναν μόνο
θα έχω φίλο, τον Τίμωνα).
κεφ.44: καὶ ὄνομα μὲν ἔστω ὁ Μισάνθρωπος ἥδιστον, τοῦ
τρόπου δὲ γνωρίσματα δυσκολία καὶ τραχύτης καὶ σκαιότης καὶ ὀργὴ καὶ ἀπανθρωπία·
(= του λοιπού το όνομά μου, όνομα γλυκύτατο Μισάνθρωπος θα είναι και τα γνωρίσματα του χαρακτήρα μου δυστροπία, αγριότητα, αδεξιότητα, οργή και απανθρωπιά).

«Εἴσοδος δέ μία στενή διά πάντων, καί πυλωρός ἐφειστήκει Τίμων ὁ Ἀθηναῖος». (Λουκιανός, 120-180, “ΑΛΗΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ”, 31)

(= Η είσοδος του Άδη/Κάτω Κόσμου ήταν στενή και μία για όλους
και παραστεκόταν εκεί ως θυρωρός ο Τίμων ο Αθηναίος).

“ΔΥΣΚΟΛΟΣ” ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
Α᾽ΠΡΑΞΗ (στ. 1-13). ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΥ ΠΑΝΟΣ
«Τῆς Ἀττικῆς νοµίζετ’ εἶναι τὸν τόπον,
Φυλήν, τὸ νυµφαῖον δ’ ὅθεν προέρχοµαι
Φυλασίων καὶ τῶν δυναµένων τὰς πέτρας
ἐνθάδε γεωργεῖν, ἱερὸν ἐπιφανὲς πάνυ.
Τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί’ οἰκεῖ τουτονὶ
Κνήµων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος σφόδρα
καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων τ’ ὄχλῳ –
“ὄχλῳ” λέγω; Ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον
πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ
οὐδεν<ί>, προσηγόρευκε πρότερος δ’ οὐδένα,
πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ’ ἐµὲ
τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ’ εὐθὺς αὐτῷ µεταµέλει, εὖ οἶδα».

Πάνας: (= Φανταστείτε ότι αυτός ο τόπος είναι η Φυλή της
Αττικής και ότι το σπήλαιο των Νυμφών απ’ όπου βγαίνω
ανήκει στους κατοίκους της Φυλής και σε όσους μπορούν
να καλλιεργούν εδώ τους βράχους, και είναι ένα πολύ λαμ-

πρό ιερό τους. Σ’ αυτό εδώ το χωράφι, προς τα δεξιά μου,
κατοικεί ο Κνήμονας, ένας πολύ μισάνθρωπος άνθρωπος,
ένας άνθρωπος δύσκολος με όλους, που δεν χωνεύει το
λαό - ναι το λαό· Ζώντας πολλά χρόνια τώρα δεν έχει βγάλει καμμία γλυκιά λέξη από το στόμα του, που δεν έχει πει
πρώτος σε κανέναν έναν χαιρετισμό, εκτός και αν από
ανάγκη, καθώς γειτόνευε και περνούσε από μένα, τον
Πάνα. Όμως και γι’ αυτό αμέσως μετανιώνει, είμαι σίγουρος).
Ο “Δύσκολος” του Μενάνδρου (342-292) πρέπει να γράφτηκε στα 317/316 π.Χ., όταν ο ποιητής ήταν μόλις 25
ετών. Είναι ένα από τα νεανικά του έργα. Ανήκει σ’ ένα
μικτό είδος δραματοκωμωδίας με άφθονα σατιρικά στοιχεία. Ο διάλογός του έχει ζωηράδα, οι τύποι του είναι χαρακτηριστικοί τύποι του κοινωνικού χώρου της εποχής.
Η υπόθεση του έργου είναι μεταφρασμένη από τον Αριστοφάνη τον Βυζάντιο, κορυφαίο Αλεξανδρινό Γραμματικό, και
διευθυντή της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, που έζησε στο
διάστημα 257-180. Μελέτησε τον τονισμό τον λέξεων και
εφηύρε τους τόνους και τα σημεία στίξεως που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στην Ελληνική Γλώσσα, δημιουργώντας
το πολυτονικό σύστημα γραφής (ιστορική ορθογραφία) το
οποίο καταργήθηκε πραξικοπηματικώς με το Π.Δ. 297/1982.
Έκτοτε παραμένουμε ιστορικώς, ορθογραφικώς, ετυμολογικώς και γλωσσικώς ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ!!!
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κάποιος “δύσκολος”, (ο Κνήμονας) που είχε μια μόνο κόρη,
παντρεύτηκε γυναίκα που είχε γιο. Γοργά εκείνη τον άφησε
για την αναποδιά του και ζούσε μόνος του στα χωράφια.
Ερωτοχτυπημένος ο Σώστρατος με την κόρη του πήγε να τη
ζητήσει σε γάμο. Ο “δύσκολος” αρνήθηκε. Τότε προσπάθησε
εκείνος να πείσει τον αδελφό της· όμως κι εκείνος δεν ήξερε
τι να κάνει. Αλλά όταν ο Βοργίας με τη βοήθεια του Σώστρατου σώζουν τον Κνήμονα, που είχε πέσει σε ένα πηγάδι,
επέρχεται η συμφιλίωση με τη γυναίκα του και δίνει την κόρη
του στο Βοργία ως γυναίκα του.
Παρέστησε το έργο στα Λήναια, όταν άρχοντας ήταν ο Δημογένης, και νίκη κέρδισε. Υποκριτής ήταν ο Αριστόδημος ο
Σκαρφέας. Έχει και τον τίτλο: «Μισάνθρωπος». Όπως αντιλαμβάνεστε, και ο “Δύσκολος” του Μενάνδρου είχε ως πηγή
έμπνευσης τον Τίμωνα τον Μισάνθρωπο.
Στο Εθνικό Θέατρο κάνει πρεμιέρα (= ξεκινάει η πρώτη μια
σειράς παραστάσεων) την 10 Μαρτίου 2019 ο “Μισάνθρωπος”, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Μολιέρου (16221673), βασισμένο στο έργο του Λουκιανού “Τίμων ο
Μισάνθρωπος”. Είναι ένα ανελέητο “κατηγορώ” για την Κολακεία, τον Κοινωνικό Σχολιασμό, τις Ίντριγκες, την Υποκρισία και το Ψεύδος. Βασικά συστατικά της ανθρώπινης
συμπεριφοράς σήμερα. Φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας
που μαστίζουν την εποχή μας, όπως και κάθε εποχή. Είναι η
ζώσα διαμαρτυρία ενός χρηστού ανδρός αγανακτούντος
κατά των ατασθαλιών της κοινωνίας.
Ένας αθεράπευτα ειλικρινής ήρωας, που απεχθάνεται την
υποκρισία και κερδίζει τη συμπάθεια και τον θαυμασμό μας,
αναδεικνύεται σε σύμβολο που εκφράζει και τις δικές μας
αγωνίες. Η φωνή του Αλσέστ (Άλκηστου), κεντρικού ήρωα,
ενώνεται με τη δική μας φωνή. Το έργο πρωτοπαίχτηκε στο
θέατρο του Palais Royal. Είναι μια κωμική τραγωδία 1600 στίχων. Οι χαρακτήρες αντανακλούν τα στερεότυπα μιας κοινωνίας γεμάτης υποκρισία και ψέμα. Ένα θεατρικό έργο που
παρουσιάζει μια κοινωνία άνυδρη από συναισθήματα και
υψηλά ιδανικά, η οποία δεν διαθέτει, παρά μόνο κυνισμό, και
ανθρώπους παγιδευμένους στην ανάγκη/δίψα για αναγνώριση και κάλπικη ευτυχία και στον αγώνα τους να επικρατήσουν στην αρένα της υποθετικής καταξίωσης και του
“φαίνεσθαι”.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος
* Ἀγαθοφυΐα = αγαθότητα, αγαθοεργία, ευεργεσία (ηθικώς).
* Κακοφυΐα = κακοφροσύνη, κακοήθεια, μοχθηρία (ηθικώς).
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«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»
Επαγγελματικό Λύκειο Βάρης : Δημιουργία,
Πρόληψη, Τέχνη, για μια καλύτερη ζωή
Η επαγγελματική εκπαίδευση περνά τα όρια του σχολείου στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Βάρης.
Οι μαθητές της Α τάξης θα συμμετέχουν σε τρεις
δράσεις με κοινωνικό επαγγελματικό και γνωσιακό
χαρακτήρα. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Μια Νέα
Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»(ΜΝΑΕ).
Είναι ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που
συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει
μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη
δημιουργία δικτύων υποστήριξης και σε συμπληρωματικές δράσεις. Αφορά σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας
την περίοδο 2018-2021.
Είναι πολυδιάστατο γιατί αποτελείται από πολλαπλές
διαφορετικές παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και φιλόδοξο γιατί έχει σχεδιαστεί για να
συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια.
Το «ΜΝΑΕ» εφαρμόζεται κυρίως στους μαθητές της
Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.. Μ’ αυτό τον τρόπο οι μαθητές
που έρχονται από το Γυμνάσιο και επιλέγουν το
ΕΠΑ.Λ., στηρίζονται σε όλη τη διάρκεια της Α’ τάξης
για μια ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Στο 1ο ΕΠΑΛ Βάρης θα εκπονηθούν τρεις δράσεις με
κοινό θέμα «Δημιουργία, Πρόληψη, Τέχνη, για μια
καλύτερη ζωή».
Μαθητές του τομέα υγείας θα επισκέπτονται τα
ΚΑΠΗ του Δήμου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, και
θα ελέγχουν αρτηριακή πίεση, σάκχαρο, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρουν υπηρεσίες μάλαξης στα μέλη.
Σκοπός είναι οι μαθητές με βιωματική προσέγγιση
και σε πραγματικές συνθήκες, να εφαρμόσουν, να
εξασκήσουν και να εμπεδώσουν δεξιότητες περνώντας από τη θεωρία στην πράξη πλησιάζοντας το ρόλο
του επαγγελματία. Έτσι θα βελτιώσουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους όπως η επικοινωνία,
η ενεργητική ακρόαση, η συνεργασία, η κριτική ικα-

νότητα, θα διαμορφώσουν θετική στάση και θα ευαισθητοποιηθούν περί της έννοιας του εθελοντισμού
και της αλληλεγγύης, ώστε να αναπτυχθεί η έννοια
του ενεργού πολίτη.
Σε δεύτερη δράση μαθητές των τομέων μηχανολογίας και γεωπονίας θα εφαρμόσουν τη νέα μέθοδο
καλλιέργειας, την Ενυδρειοπονία, κατασκευάζοντας
ενυδρείο το οποίο θα προσφέρει νερό πλούσιο σε
στοιχεία για την ανάπτυξη φυτών, ενώ οι μικροσυσκευές της όλης κατασκευής θα λειτουργούν με
ηλιακή ενέργεια.
Η δράση αυτή έχει ως στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν μία εναλλακτική καλλιεργητική τεχνική η οποία
στηρίζεται στην οικολογική παραγωγή γεωργικών
προϊόντων και συγχρόνως να αποχτήσουν γνώσεις
και για την υδροπονία.
Στην τρίτη δράση, οι μαθητές θα εκφράσουν το καλλιτεχνικό τους ταλέντο ετοιμάζοντας τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Κατά φαντασίαν ασθενής» του
Μολιέρου. Σκοπός να κατανοήσουν πως με το προγραμματισμό, την υπευθυνότητα και τη συνέπεια,
μπορούν να γίνουν καλύτεροι και δημιουργικότεροι.
Επιπλέον, καθώς αναπόφευκτα, καθ’ όλη τη διάρκεια
των προετοιμασιών της παράστασης θα έρχονται αντιμέτωπα με ποικίλες δυσκολίες και προβλήματα, θα
καλλιεργήσουν την ικανότητα ανεύρεσης λύσεων και
μάλιστα συλλογικά. Με την ολοκλήρωση της παράστασης τα παιδιά θα γεμίσουν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, θα έχουν ανακαλύψει ικανότητες και θα
έχουν αναπτύξει δεξιότητες.
Σύνδεση με την κοινωνία, απόκτηση επαγγελματικής
συνείδησης και κατάρτισης είναι οι στόχοι του σχολείου πλέον στο ΕΠΑΛ Βάρης. Οι μαθητές δέχονται
μέσα από τις δράσεις αυτές την πρόκληση για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους καριέρα μέσα από
σύγχρονες μεθόδους, αναγνωρισμένες διεθνώς και

με προοπτική την είσοδό τους στην Ανώτατη βαθμίδα
Εκπαίδευσης (Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο κλπ.).
* Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας
«NOESIS» στη Θεσσαλονίκη, είναι ένας πολιτιστικός και
επιμορφωτικός Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.2190/1994, Αρ. 14, Παρ. 1).
Προσφέρει στο κοινό, το περιβάλλον για τη γνωριμία και
την κατανόηση των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού.
Το «ΝΟΗΣΙΣ», στο πλαίσιο του Πράξης «Υποστήριξη και
Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή
στα ΕΠΑΛ”», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχει οριστεί υπεύθυνο για την υλοποίηση Σχέδιων
Δράσης και Καλών Πρακτικών από το σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας (Φ25α/1956/Δ4).

Κωνσταντίνος Ι. Σύρος
Υποδιευθυντής
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«Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή στην Αττική»
Eπικεφαλής ο εκπαιδευτικός

Κώστας Τουλγαρίδης
Με μαζική συμμετοχή και διάλογο αρκετών αγωνιστών, παλιών και νέων μελών της κίνησης, πραγματοποιήθηκαν οι δύο συνελεύσεις του περιφερειακού
σχήματος «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική»
Δεκέμβρη 2018 και Φλεβάρη 2019.
Μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, που είναι
βασική αρχή του σχήματος, αποφασίστηκε η συμμετοχή στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές, ψηφίστηκε ο απολογισμός της ως τώρα παρουσίας στο
ΠΕΣΥ Αττικής, καθώς και η εκλογική διακήρυξη και το
πολιτικό, το διεκδικητικό πλαίσιο και οι υποψηφιότητες για τις αυτοδιοικητικές του 2019.
Στο πλαίσιο της εναλλαγής, που ακολουθεί το περιφερειακό σχήμα, μετά την θητεία της Δέσποινας Κου-
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τσούμπα (2014-2017) και του Νίκου Αδαμόπουλου
(2017-2019) ομόφωνα αποφασίστηκε να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου ο Κώστας Τουλγαρίδης, εκπαιδευτικός, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ μέχρι το 2018,
εκλεγμένος με τις Παρεμβάσεις, πρόεδρος
του Συλλόγου Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής «Κ.
Σωτηρίου», και μέλος
της Γραμματείας της
Πρωτοβουλίας πρωτοβάθμιων
σωματείων
για συντονισμό.

από τις/τους: Δέσποινα Κουτσούμπα (μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και πρώην περιφερειακή σύμβουλο Αττικής), Φλώρα Νικολιδάκη
(ανεξάρτητη περιφερειακή σύμβουλος Αττικής, εκλεγμένη το 2014 με την «Δύναμη Ζωής» και ιστορικό στέλεχος
της
αριστεράς),
Ελένη
Βαφειάδου
(αρχιτεκτόνισσα, μέλος του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ και της
Αριστερής Κίνησης Περιστερίου), Μάνο Καμπούρη
(αγωνιστή στη Ν. Φιλαδέλφεια), Σπύρο Χαϊκάλη (πολιτικό μηχανικό, υποψήφιο διδάκτορα ωκεανογραφίας, συμβασιούχο εργαζόμενο στο ΕΛΚΕΘΕ), Ηλία
Λοΐζο (συνταξιούχο εργαζόμενο και συνδικαλιστή
στους ΟΤΑ).

Φιλοδοξία της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική είναι
να αυξήσει τις δυνάμεις της στις 26 Μαΐου και να
εκλέξει περισσότερους περιφερειακούς συμβούλους
στο νέο περιφερειακό συμβούλιο.
Η συλλογική εκπροσώπηση της Κίνησης εν όψει αυτοδιοικητικών εκλογών, που θα εξασφαλίσει και την
εναλλαγή στις θέσεις των περιφερειακών συμβούλων,
όπως αποφασίστηκε από την συνέλευση, αποτελείται

Στις συνελεύσεις συμμετείχαν και δήλωσαν τη συστράτευσή τους με την περιφερειακή κίνηση, μια
σειρά από αγωνιστές, συνδικαλιστές, με πλούσια
δράση στο λαϊκό κίνημα και εργατικό κίνημα, ενώ παραβρέθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία πολλές
οργανώσεις και συλλογικότητες της αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής αριστεράς, με τις οποίες οι
επαφές για τη διεύρυνση του περιφερειακού σχήματος συνεχίζονται.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Στις 26 Νοεμβρίου 2007, η Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ έλαβε την ιστορική απόφαση να κηρύξει/καθιερώσει διεθνώς την 20η Φεβρουαρίου ως ετήσια παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης, η δε
εφαρμογή της άρχισε το 2009, έτος που η διεθνής οικονομική και κοινωνική εν γένει κρίση είχε ήδη αρχίσει να πλήττει χωρίς διακρίσεις, μικρούς και
μεγάλους.
Στο ιδιαίτερο μήνυμά του ο τότε Γ.Γ του ΟΗΕ,
Μπαν Γκι-Μουν τόνιζε ότι “η κοινωνική δικαιοσύνη
αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την
επίτευξη της ειρηνικής και ευημερούσας συνύπαρξης,
τόσο εντός όσο και μεταξύ των εθνών. Ενισχύουμε
την κοινωνική δικαιοσύνη προωθώντας την ισότητα
των φύλων, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και
των μεταναστών. Προάγουμε την κοινωνική δικαιοσύνη όταν απομακρύνουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποί μας εξαιτίας φύλου, ηλικίας,
φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, πολιτισμού ή αναπηρίας. Ας εργαστούμε μαζί για την εξισορρόπηση της
παγκόσμιας οικονομίας και να οικοδομήσουμε ένα
νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τον 21ο αιώνα. Ας χαράξουμε μία πορεία ανάπτυξης που θα οδηγήσει σε
μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και το μέλλον που
θέλουμε” ήταν η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του
ΟΗΕ Ban Ki-Moon στο μήνυμα του για την Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
Οι κυβερνήσεις των Κ.Μ του ΟΗΕ δεσμεύτηκαν
για τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα προωθεί την
κοινωνική δικαιοσύνη σε εθνικό, περιφερειακό και
διεθνές επίπεδο καθώς επίσης να λάβουν μέτρα για
τη δικαιότερη διανομή του εισοδήματος και της πρόσβασης σε πόρους από μεγαλύτερο ποσοστό του

πληθυσμού μέσω της αρχής των ίσων ευκαιριών για
όλους.
Ο στόχος της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους,
βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας αποστολής
των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η υιοθέτηση

Aκραία φτώχεια,
πείνα, διακρίσεις και
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων...
επίσης από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας της Διακήρυξης για την Κοινωνική Δικαιοσύνη με στόχο τη
Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση αποτελεί το πιο αποτελεσματικό παράδειγμα της δέσμευσης των Ηνωμένων
Εθνών για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η απόφαση
εστιάζει στη διασφάλιση των δίκαιων συνεπειών της
παγκοσμιοποίησης, μέσω της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού διάλογου και
των θεμελιωδών εργασιακών αρχών και δικαιωμάτων.
Δυστυχώς, η κοινωνική δικαιοσύνη παραμένει ένα
άπιαστο όνειρο για ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας.
Η ακραία φτώχεια, η πείνα, οι διακρίσεις και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν
να τραυματίζουν την ηθική μας, η δε παγκόσμια οικονομική κρίση απειλεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ενδεικτικά της διεθνούς κατάστασης, να αναφέρουμε
ότι σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ο
μισός πληθυσμός της γης ζει με κάτω των 2.50 δολαρίων ημερησίως, 3.1 εκ. παιδιά πεθαίνουν ετησίως
κυρίως λόγω κακής διατροφής και πάνω από 1 δις συνάνθρωποί μας δεν σιτίζονται επαρκώς.
Αν δεν θελήσουμε να δούμε το θέμα, με μια ματιά,
στο ευρωπαϊκό επίπεδό του, θα αναγνωρίζαμε ότι
παρά τις όποιες προσπάθειες που έχουν γίνει στο παρελθόν από την Ε.Ε και σε συνεργασία με άλλους
διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς, το πολυσύνθετο αυτό πρόβλημα δεν έχει ακόμα αντιμετωπισθεί
αποτελεσματικά.
Σύμφωνα με τον ετήσιο Δείκτη Κοινωνικής Δικαιοσύνης του γερμανικού Ιδρύματος Μπέρτελσμαν για
το έτος 2017, διαπιστώνονται βελτιώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά υπάρχουν και μεγάλες διαφορές
μεταξύ του ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου, καθόσον
η «κοινωνική δικαιοσύνη» και οι «ίσες ευκαιρίες» ορίζονται ως οι βασικές δυνατότητες συμμετοχής του
κάθε πολίτη στην κοινωνία όπου ζει βάσει των ικανοτήτων του, ανεξάρτητα από το κοινωνικό του υπόβαθρο.
Στις πρώτες θέσεις της αξιολόγησης βρίσκονται η
Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Τσεχία, η Σλοβενία,
η Ολλανδία και η Γερμανία. Στην τελευταία θέση, την
28η, είναι η Ελλάδα, που δεν εξασφαλίζει ούτε τους
μισούς πόντους της Δανίας. Σύμφωνα με το Ίδρυμα,
το 35,6% του ελληνικού πληθυσμού κινδυνεύει με
φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό και υπογραμμίζεται η αυξητική τάση στέρησης βασικών υλικών αγαθών σε παιδιά, λόγω της οικονομικής κρίσης.
***Το σύντομο αυτό σημείωμα έχει αποκλειστικά
ενημερωτικό-πληροφοριακό χαρακτήρα, καθόσον το
θέμα αυτό χρήζει πολυσύνθετης και μακρόχρονης
επιστημονικής έρευνας.

Χρίστος Κοντοβουνήσιος
π.Πρέσβυς
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H πίτα των Ενωσης
επαγγελματιών Κορωπίου
Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Κορωπίου
(ΕΕΒΕΚ) πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στην έδρα της Ένωσης.
Η πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΕΒΕΚ Καλομοίρα Πρόφη
άνοιξε την εκδήλωση και αναφέρθηκε στον σκοπό και
τα έργα της ΕΕΒΕΚ τα τελευταία χρόνια. Ξεχώρισε
τις ενέργειες για την παραμονή της Δ.O.Y Κορωπίου και ευχαρίστησε τους βουλευτές Αττικής, Γεώργιο Βλάχο της ΝΔ και Εύη Χριστοφιλοπούλου του
ΚΙΝ.ΑΛ για την σχετική επερώτηση στη Βουλή των
Ελλήνων. «Κατόπιν αυτών των ενεργειών και της
απαίτησής μας για μια συνάντηση, η Υφυπουργός Οικονομικών, κα Κατερίνα Παπανάτσιου και ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ δέχτηκαν την
Πρόεδρο και την Γραμματέα της ΕΕΒΕΚ, τον Δήμαρχο Κρωπίας κο Δ. Κιούση και τον εκπρόσωπο της
Ένωσης Εταιριών Ανατολικής Αττικής κο Στ. Καζάκο με αποτέλεσμα την υπόσχεση της επανεξέτασης του δίκαιου αιτήματός μας», τόνισε η πρόεδρος
του ΕΕΒΕΚ. Αναφέρθηκε επίσης σε ένα θέμα που
αφορά την συνεργασία Δήμου και ΕΕΒΕΚ για το
πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου και
εξήρε τις πρωτοποριακές – για τα Μεσόγεια – εκδηλώσεις ενίσχυσης της αγοράς όπως, η «Λευκή
Νύχτα» αλλά και τη συμμετοχή στις ετήσιες Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου.
Στη συνέχεια, σημαντικές δηλώσεις υπέρ των δράσεων της Ένωσης έγιναν, από τον Δήμαρχο Δημήτριο Κιούση που επεσήμανε την συνέχεια, της
συμπαράστασης του Δήμου στην ΕΕΒΕΚ και των κοινών δράσεων, αλλά και όλων όσων χαιρέτισαν την
εκδήλωση, όπως η επικεφαλής της αντιπολίτευσης
Αθηνά Κιούση, ο Βουλευτής Αττικής Γεώργιος Βλά-

χος, ο πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Κρωπίας Νικόλαος Γιαννάκος, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στην 3η συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή έκθεση
FOOD EXPO 2019- με εκθετήριο παραγωγών-επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών - που θα πραγματοποιηθεί 16-18 Μαρτίου 2019 στο Διεθνές Αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Κρωπίας, Ανδρέας Ντούνης και Θοδωρής Γρίβας, η
γραμματέας του Δ.Σ Κρωπίας και δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας, Αγγελική Λειβαδίτου, οι δημο-

Επεκτείνονται στα κατεχόμενα οι «σύμμαχοι» Τούρκοι
Καταγγελία του ΕΠΑΜ
«Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ελλαδικό και κυπριακό Τύπο, οι κατοχικές ένοπλες δυνάμεις στην
Κύπρο, επέκτειναν τα κυπριακά εδάφη που κατέχουν
παράνομα από την εισβολή στην Κύπρο, το 1974,
κατά 4$, στην περιοχή Στροφυλιά, καθιστώντας αιχμάλωτους τους Κύπριους πολίτες της περιοχής»,
όπως καταγγέλλει ο Τομέας Διεθνούς Πολιτικής και
Άμυνας του ΕΠΑΜ (Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) του Δ.
Καζάκη.
Το ΕΠΑΜ μας πληροφορεί ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχουν επιδοθεί διαβήματα διαμαρτυρίας,
από την Κυπριακή κυβέρνηση προς τον ΟΗΕ, αλλά
δεν γνωρίζουμε αν έχουν γίνει ανάλογες ενέργειες
από την ελληνική κυβέρνηση. Το ΕΠΑΜ προτείνει να

σταλεί και προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ πως αν δεν
αποσυρθούν εντός 24 ωρών, όλες οι τουρκικές μονάδες κατοχής από την Κύπρο, θ’ αποχωρήσουμε τουλάχιστον από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
Επειδή έχουμε ζήσει αυτή την άδοξη αποχώρηση το
1974 μέχρι το ’79 θεωρούμε σκόπιμο, λαμβάνοντας
υπ’ όψιν μας όλες τις συγκυρίες, να προτείνουμε μια
πιο συμμαχική διακοίνωση (nota), εμπνεόμενη από το
πνεύμα του Θουκυδίδη και του Ναπολέοντα.
Στη διακοίνωση αυτή προς το ΝΑΤΟ και κυρίως προς
τις ΗΠΑ και το UK και λοιπούς συμμάχους να καταστεί σαφές ότι χάριν της συνοχής και της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής ισχύος της συμμαχίας,
απαιτείται εξομάλυνση των σχέσεων των συμμάχων,
με ευθύνη της συμμαχίας, βασιζόμενη στο δίκαιο, την
αμοιβαιότητα, την ειλικρίνεια και τη συνεργασία, επί
κοινώ αγαθώ.

τικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, Σταμάτης Ντούνης
και Κώστας Κιούσης και ο δημοτικός σύμβουλος της
μείζονος αντιπολίτευσης, Διονύσης Κερασιώτης.
Επίσης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και τοπικών οργανώσεων κομμάτων.
Η ΕΕΒΕΚ τίμησε με αναμνηστικές πλακέτες φορείς
και άτομα, γιατί με τις χορηγίες τους κατάφεραν να
παρουσιάσεις δράσεις και εκδηλώσεις, όπως σημείωσε η πρόεδρος Καλ. Πρόφη και ανακοίνωσε τα ονόματα των χορηγών καλώντας τους στο βήμα για να
παραλάβουν την πλακέτα.
Οι χορηγοί που τιμήθηκαν
Δήμος Κρωπίας, Κάβα Γ. Κεράτσας, Ν.Π.Δ.Δ.
«Σφηττός», ΑΦΟΙ Κουτρουμπίνη Ο.Ε., COSMOTE
A.E., Dimas Flowers, ΑΦΟΙ Ευγενικού Ο.Ε., Γεωργακοπούλου Καλομοίρα
SIDERINA Α.Ε.Β.Ε., Μανώλης Κωστάκης & Ε.Ε.,
JANETOS Sound & Lights, Παιδότοπος «Superleageu», The Old Baker – Σταύρος Παππάς, Σταματίου Αικατερίνη, Καφεκούτι – Μαρία Γεωργάκη,
Αθηναϊκή Παστελοποιία ΙΚΕ, ΑΦΟΙ Σουρλαντζή Ο.Ε.,
Τσιτσεκίδης Θεόφιλος, Η. & Δ. Αγγελής & Μ. Μίχα,
Μιχαλόπουλος Σταύρος, Δήμας Νικόλαος, Ecomagination Χρ. Μούχαλος & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σύμμαχοι που αλληλοϋποβλέπονται, υποσκάπτουν τη
συμμαχία.
Είναι αδιανόητο επομένως, να συνασπιζόμαστε με
εχθρικά στρατεύματα, τα οποία κατέχουν παρανόμως
το 40% ομοεθνούς χώρας – της Κύπρου, μέλους του
ΟΗΕ και της Ε.Ε., εδώ και 45 χρόνια.
Η μόνη διαπραγμάτευση δε που μπορεί να γίνει με τη
χώρα αυτή είναι η αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, με τη διαμεσολάβηση και εγγύηση του ΟΗΕ,
του ΝΑΤΟ, και της τρίτης εγγυήτριας δύναμης, της
Αγγλίας.
Δεν είναι ακόμη δυνατόν να συνασπιζόμαστε με
χώρα που μας προκαλεί καθημερινώς και μας απειλεί
δια πολιτικών λόγων και στρατιωτικών παραβιάσεων
και επιδείξεων.
Οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες πλέον για την οργανική συγκρότηση και συνοχή της συμμαχίας στην Ν.Α. Μεσόγειο, η δε Ελλάς είναι υποχρεωμένη να προτάξει τα
εθνικά της συμφέροντα έναντι των συμμαχικών, για
λόγους αυτοσυντήρησης και αξιοπρέπειας, υπαγορευόμενη από την ιστορία της.
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Σημαντικά έργα
για το Δήμο Λαυρεωτικής
Οπως ενημερωθήκαμε από το Δήμο Λαυρεωτκής, ήδη
έχουν δρομολογηθεί μια σειρά έργων που θα αναπτύξουν
και θα εκσυγχρονίσουν ακόμη περισσότερο την περιοχή.
Και είναι ζωής, αφού αφορούν το αποχετευτικό δίκτυο.
Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 4 Φεβρουαρίου, τέσσερα έργα συνολικού προϋπολογισμού χρηματοδότησης 5.000.000 €.
Άμεσα, θα αποσταλεί το επενδυτικό σχέδιο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να ακολουθήσει η δημοπράτηση των κάτωθι έργων:
1. Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Οικισμού
Πλάκας.
2. Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Αγίου Κωνσταντίνου.
3. Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων από τις Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού
Κερατέας για άρδευση αγροτεμαχίων.
4. Επέκταση και Ένταξη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κερατέας.
Στις 7 Φεβρουαρίου 2019 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 το έργο: ‘Αποχέτευση
του Οικισμού Ποσειδωνίας του Δήμου Λαυρεωτικής’,
προϋπολογισμού χρηματοδότησης 7.181.000 €.(Περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης από το Σούνιο έως το Λαύριο)
Άμεσα ξεκινά επίσης και η δημοπράτηση του έργου:
― «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου των
υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε επιλεγμένες
ζώνες των εσωτερικών δικτύων υδροδότησης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Δήμο Λαυρεωτικής»,
(15.000 υδρόμετρα δορυφορικής σύνδεσης τελευταίας
τεχνολογίας) προϋπολογισμού 3.720.000 €.
― Στο στάδιο του προδημοπρασιακού ελέγχου βρίσκεται
το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου
Συστήματος Μείωσης Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.» , προϋπολογισμού χρηματοδότησης
1.860.000 €.

«Η απάντησή μας σε όσους για μικροπολιτικές προεκλογικές σκοπιμότητες απαξιώνουν τα πάντα, είναι το έργο
μας. Και συνεχίζουμε!», καταλήγει ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.

Παράταση προθεσμιών
υποβολής ΑΠΔ
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει την παράταση
της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Κοινών Επιχειρήσεων και
οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2019 και Δ.Χ. 2018 έως την Παρασκευή,
8.3.2019.
Μέχρι την ως άνω ημερομηνία παρατείνεται επίσης
η προθεσμία υποβολής των ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Δεκεμβρίου 2018 για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ,
τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού κ.λπ.
Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση
των υπόχρεων λόγω της μαζικής υποβολής ΑΠΔ
που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες.

ΕΒΔΟΜΗ

“Πρωταθλητής” σε απορρόφηση κονδυλίων
ο Δήμος Σαρωνικού
«Πρωταθλητής» αισθάνεται ο Δήμος
Σαρωνικού στην απορρόφηση κονδυλίων για τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και χρηματοδοτούνται από
την Περιφέρεια Αττικής, όπως σημειώνεται σε δελτίο Τύπου του Δήμου.
Γράφει μεταξύ άλλων ότι:
Τα τελευταία 4,5 περίπου χρόνια, η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Σαρωνικού
και προσωπικά ο Δήμαρχος Γιώργος
Σωφρόνης, έχει πετύχει να διεκδικήσει, να εγκριθούν, να υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις και να
εντάξει σε χρηματοδοτήσεις έργα για
το Δήμο Σαρωνικού, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 44 εκατ. €
Τα περισσότερα από τα χρήματα αυτά
έχουν διατεθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, αφού
κατατέθηκαν από πλευράς Δήμου ώριμες κι ολοκληρωμένες μελέτες.
Έργα που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί
Ανάμεσα στα έργα που έχουν ήδη
χρηματοδοτηθεί περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
Έργα για τη συντήρηση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης
(π.χ. αποκατάσταση οδού Γ. Σιδέρη
στην Τ.Κ. Κουβαρά, επίστρωση Γαλά-

ζιας Ακτής, κλπ.)
Η σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης
Καλυβίων Κουβαρά
Αναβάθμιση παιδικών χαρών.
Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση
σχολικών κτιρίων και προαυλίων.
Αντικατάσταση χλοοτάπητα στα γήπεδα Καλυβίων και Κουβαρά.

Έργα έτοιμα προς δημοπράτηση
Υπάρχουν επίσης μια σειρά έργα που
είναι έτοιμα προς δημοπράτηση αλλά
η διαδικασία καθυστερεί με ευθύνη
της Περιφέρειας Αττικής, (έργα όπως
η κατασκευή συμπληρωματικών έργων
ομβρίων Σαρωνίδας και Αναβύσσου,
αντικατάσταση και επέκταση δικτύου
ύδρευσης Σαρωνίδας, κλπ).

Έργα που εκκρεμεί η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης
Υπάρχουν τέλος κι έργα για τα οποία,
ενώ έχουμε ως Δήμος υποβάλλει ώριμες μελέτες, η Περιφέρεια Αττικής καθυστερεί να προχωρήσει στην
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης,
αν και έχει εγκριθεί από τις υπηρεσίες
η εκτέλεσή τους.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την αποκατάσταση του παλαιού δημοτικού
σχολείου Π. Φώκαιας, την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης κυρίως οικισμού Καλυβίων και την
αντικατάσταση του χλοοτάπητα του
γηπέδου της Π. Φώκαιας.
Ενώ, ο εκσυγχρονισμός του αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας
δεν προχωράει λόγω καθυστερήσεων
πληρωμής από την Περιφέρεια Αττικής.

O Aντιπεριφερειάρχης
έχει ευθύνη
Ο κ. Φιλίππου, ως αρμόδιος αντι-περιφερειάρχης Ανατολικής Αττικής θα
μπορούσε αν ήθελε, να έχει συμβάλλει θετικά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησης των έργων
που αφορούν το Δήμο μας.

ΑΠΑΞΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΚΑ
Στη «σκιά» των σχεδίων ξεπουλήματος
Σοβαρά ερωτήματα γύρω από την
ασφάλεια των εγκαταστάσεων του
ΟΑΚΑ για αθλούμενους και κοινό,
εγείρει το νέο περιστατικό που έλαβε
χώρα το περασμένο Σάββατο, 16 Φλεβάρη, κατά τη διάρκεια των χειμερινών αγώνων κολύμβησης Νότιας
Ελλάδας για παμπαίδες και παγκορασίδες. Μετά από βραχυκύκλωμα στον
υποσταθμό της ΔΕΗ, πήρε φωτιά το
μηχανοστάσιο στο κολυμβητήριο του
ΟΑΚΑ, με αποτέλεσμα το κλειστό κολυμβητήριο να γεμίσει καπνούς και να
προκληθεί πανικός για τους 550 αθλητές (ηλικίας 12 - 13 ετών) που βρίσκονταν εκεί μαζί με τις οικογένειες
και τους προπονητές τους.
Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από το
γεγονός ότι εξαιτίας των βροχοπτώσεων των τελευταίων εβδομάδων το
μηχανοστάσιο είχε πλημμυρίσει και
υπήρχαν νερά σε αρκετά σημεία. Μετά
απ' αυτό το περιστατικό οι αγώνες διακόπηκαν, και στο Παπαστράτειο Κο-

λυμβητήριο του Πειραιά. Το κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, έκλεισε και είναι άγνωστο πότε θα ξαναλειτουργήσει.

Αλυσίδα επικίνδυνων
περιστατικών
Το παραπάνω άκρως επικίνδυνο περιστατικό δεν ήταν το μόνο που σημειώθηκε το τελευταίο διάστημα. Πριν
από ένα μήνα (19/1), στο κλειστό του
μπάσκετ, λίγο πριν από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με το Περιστέρι για
την Basket League, ξέσπασε φωτιά
στο μηχανοστάσιο του κλειστού με
αποτέλεσμα να προκληθεί μπλακάουτ σε όλες τις εγκαταστάσεις του
ΟΑΚΑ. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο
περιστατικό κινδύνευσε να χάσει τη
ζωή του ένας ηλεκτρολόγος.
Δεν περιορίζονται στα κλειστά γήπεδα όμως τα προβλήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Στο
επίκεντρο βρέθηκε και το ανοιχτό

κεντρικό γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά
και το καταδυτήριο του συγκροτήματος, αφού μετά από έλεγχο προέκυψε
ακαταλληλότητα των σανίδων που
χρησιμοποιούνται στην πισίνα και στο
γυμναστήριο, λόγω φθοράς.

Απαξίωση και ξεπούλημα
Τα επαναλαμβανόμενα ανησυχητικά
κρούσματα δείχνουν ποια είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής συνειδητής
απαξίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, την οποία εφάρμοσαν
επί σειρά ετών οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει ο
ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος αυτής της πολιτικής
είναι η παράδοση των εγκαταστάσεων
στα ιδιωτικά συμφέροντα, όπως άλλωστε μαρτυρούν όσα ακολούθησαν τους
Ολυμπιακούς του 2004, μέχρι την ένταξή του πλέον στο «υπερταμείο» για
τις ιδιωτικοποιήσεις.
Νίκος Γεωργόπουλος
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στα πεταχτά
Αναστέλλεται η απόφαση
για τα αποθεματικά των Δήμων
Αναστέλλεται μέχρι την 1η Ιουλίου, η Υπουργική Απόφαση που αφορά τα αποθεματικά ποσά των Δήμων,
που έχουν κληθεί να τα καταθέσουν στη Γενική Κυβέρνηση.
Οπως είχαμε επισημάνει, πάρα πολλοί δήμοι είχαν
αντιδράσει καθώς και η Κεντρική Ενωση Δήμων, που
μετά από απόφασή της προσφύγανε στα δικαστήρια.
Η αναστολή της απόφασης δημοσιεύθηκε στο Φύλλο
Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 568/22.2.2019).

“Παγώνουν” οι Οργανισμοί
των ΟΤΑ λόγω εκλογών
Από την 1η Μαρτίου 2019 μπαίνουμε για τα καλά
στην προεκλογική περίοδο και ως εκ τούτου απαγο-

Repair cafe
ΕΑΝ
“Πιάνουν τα χέρια σας” σε επισκευές μικρών ή μεσαίων αντικειμένων σπιτικού εξοπλισμού,
Έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο μια ή δυο φορές την
εβδομάδα
Δεν σας αρέσει να πετιούνται στα σκουπίδια συσκευές ή αντικείμενα που μπορούν, σχετικά εύκολα, να επισκευαστούν,
ΤΟΤΕ εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για να συμβάλλετε ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ - Τεχνικός σύμβουλος Επισκευαστής στη δημιουργία του πρώτου REPAIR
CAFE των Νοτίων Προαστίων Αττικής.
Επικοινωνήστε μαζί μου στο 6944025297 ή στο
mlomv@otenet.gr
MIXAΛΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Πολιτών Βούλας, για τη διετία 2019-2020, όπως προέκυψε
από τις αρχαιρεσίες της 17ης Φεβρουαρίου 2019, είναι:
Πρόεδρος: Γιάννης Δημητριάδης
Αντιπρόεδρος: Νίκος Δάρας
Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Μακρυνικόλας
Ειδικός Γραμματέας: Άγγελος Παγώνης
Ταμίας: Νίκος Μαυρόπουλος
Μέλος: Πέτρος Σταυρουλάκης
Μέλος: Κώστας Αλατόπουλος
Αναπληρωματικό μέλος: Κώστας Σταυρόπουλος

ρεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) στους Δήμους, έως
ότου αναλάβουν οι νεοεκλεγέντες δήμαρχοι (1η Σεπτεμβρίου 2019).
H εγκύκλιος θα ισχύσει με εξαιρέσεις, που αφορούν
τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων, Πρόγραμμα
“Βοήθεια στο Σπίτι” και άλλα.

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

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

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

ΚΑΛΕΣΜΑ στην 17η ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

για διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών
Κίτσι, Αγ. Μαρίνα, Λαγονήσι, Βάρη, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β. , θα πραγματοποιήσει την 17η ανοιχτή γενική συνέλευση, την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.30 πμ, στην αίθουσα
της Πνευματικής Εστίας Βούλας (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο
Εθνικής Αντίστασης, Βούλας).
Η προτεινόμενη ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:
Μια πρώτη συζήτηση για τους θεματικούς άξονες του προγράμματος της ΡΙ.ΚΙ.Π.
Προτάσεις για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά την
προεκλογική περίοδο.
Ανακοίνωση των πρώτων υποψηφιοτήτων για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.
Η παρουσία και η συμμετοχή μελών και φίλων με ιδέες και
απόψεις για τα παραπάνω αλλά και για όποιο άλλο θέμα
προταθεί, θα σηματοδοτήσει μια δυναμική αρχή για τον
προεκλογικό μας αγώνα και είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί η συνεχής πορεία της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.
Συντονιστικό της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

KΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΚΙΝ.AΛ.)
Προς τα εγγεγραμμένα μέλη της Ν.Ε.
Βόρειας Αττικής του Κινήματος Αλλαγής
Θέμα : Εκλογές
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των
συνέδρων θα διεξαχθούν στις 3-3-2019 ημέρα Κυριακή
από ώρ. 08:00 – 19:00 και θα πραγματοποιηθούν :
1. Για την Τ.Ο. Δήμου Διονύσου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
Διονύσου (Πρώην εκπαιδευτήρια Καργάκου) στην οδό Λ.
Σταμάτας (δίπλα στο σουπερ μάρκετ Βασιλόπουλος).
2. Για την Τ.Ο. Δήμου Αχαρνών στο Δημαρχείο Αχαρνών.
3. Για την Τ.Ο. Δήμου Ωρωπού στο Σαμπανίδειο Πνευματικό Κέντρο Ωρωπού.
Ο Γραμματέας της Ν.Ε. Βόρειας Αττικής
Βασίλειος Μπάρμπας

ZHTEITAI άτομο για την κουζίνα, με ή χωρίς προϋπηρεσία για κατάστημα pizza fan στη Βούλα.
Πληροφορίες τηλ. 6944773836
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.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων καθώς και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.
Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ
εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για
πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχονται
συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου,
διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ,
2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,
ανοικτό πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email
c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπισθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμπορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο
ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική.
Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

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

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ΨΙΛΙΚΩΝ στη Βούλα. Πληροφορίες στο τηλ. 210 8955.620
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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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ
Nα μπουν στη λίστα του ΕΟΠΥΥ τα μονοκλωνικά φάρμακα
Ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία
Ελλάδος με επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας,
τον ΕΟΠΥΥ και τον ΗΤΑ, ζητάει να συμπεριληφθούν
τα μονοκλωνικά αντισώματα στη λίστα με τα φάρμακα
υψηλού κόστους, που διατίθενται μετά από συγκεκριμένες διαδικασίες, από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Ζητά, επίσης, να οριστούν από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς με σαφήνεια τα συγκεκριμένα κριτήρια
που θα πρέπει να πληρούνται, ώστε τα μονοκλωνικά
αντισώματα να αποζημιώνονται από τα δημόσια
ασφαλιστικά ταμεία (για παράδειγμα, πόσες και ποιές
από τις κλασικές προληπτικές θεραπείες θα πρέπει να
έχουν ληφθεί και αποτύχει).
Με αυτόν τον τρόπο, οι ημικρανικοί ασθενείς που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, θα μπορούν να λάβουν
προληπτική θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα,
ώστε να μειώσουν τις καταστροφικές συνέπειες, που
προκαλεί η ημικρανία στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή τους.
Αυτή τη στιγμή, δύο μονοκλωνικά αντισώματα έχουν
εγκριθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένδειξη την προφυλακτική θεραπεία της συχνής επεισοδιακής και της χρόνιας ημικρανίας.
Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται με τη μορφή υποδόριας ένεσης μια φορά το μήνα, γεγονός που καθιστά
τη λήψη εύκολη και συνεπή και, με βάση τα μέχρι
τώρα στοιχεία, έχουν μικρό ποσοστό εμφάνισης παρενεργειών.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι αποτελεσματικά
στη μείωση του αριθμού των ημερών που οι ασθενείς
υποφέρουν από ημικρανίες. Σε μια μελέτη σε χρόνια
ημικρανία, στην οποία μετείχαν 667 ασθενείς οι
οποίοι εμφάνιζαν ημικρανία κατά μέσο όρο 18 ημέρες
το μήνα, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα, εμφάνισαν ημικρανία 7 λιγότερες
ημέρες ανά μήνα. Σε μια δεύτερη μελέτη στην οποία
συμετείχαν 955 ασθενείς οι οποίοι εμφάνιζαν ημικρανία κατά μέσο όρο 8 ημέρες το μήνα, οι ασθενείς που
έλαβαν θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα εμφάνισαν ημικρανία κατά μέσο όρο 4 λιγότερες ημέρες το
μήνα.
Παράλληλα, οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες
των μονοκλωνικών αντισωμάτων γενικά θεωρούνται
αμελητέες, καθώς πρόκειται για αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης. Από όλα τα παραπάνω καθίσταται
σαφές πως υπάρχει μια κατηγορία ημικρανικών ασθενών για τους οποίους τα μονοκλωνικά αντισώματα
είναι απολύτως απαραίτητα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site
του Συλλόγου www.kefalalgies.gr
Ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία
Ελλάδος συστάθηκε το 2017. Πρόκειται για έναν μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμό που έχει σαν
βασικούς στόχους την ενημέρωση της κοινής γνώμης
για τις Ημικρανίες και τις Κεφαλαλγίες.

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Τα περισσότερα δερματικά λεμφώματα αντιμετωπίζονται
Τα περισσότερα δερματικά λεμφώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν! Παρά το γεγονός ότι αυτή η ομάδα δερματικών νοσημάτων που ανήκει στα σπάνια νοσήματα,
μοιάζει με άλλες, πιο συνηθισμένες και λιγότερο επικίνδυνες παθήσεις του δέρματος- όπως η ψωρίαση, το έκζεμα, κλπ.- έχει πολύ καλή πρόγνωση εφόσον διαγνωσθεί
έγκαιρα.
Το καλό είναι ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία της χώρας
μάς δείχνουν ότι περισσότεροι από 8 στους 10 Έλληνες
ασθενείς με δερματικό λέμφωμα, διαγνώσκονται σε αρχικά στάδια της πάθησης, ποσοστό υψηλότερο από το
διεθνή μέσο όρο (75%)!!! Το γεγονός αυτό καθιστά πολύ
πιο αποτελεσματικό τον έλεγχο της νόσου και ανακόπτει
θεαματικά την εξέλιξή της.
Αυτά ανακοίνωσαν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Διευθύντρια της Β’ Κλινικής
Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Ευαγγελία Παπαδαυίδ και ο Αναπληρωτής Καθηγητής
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Υπεύθυνος της Μονάδας ΑΚΘ Βασίλειος Κουλουλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Σπανίων Νοσημάτων (28/2/19).
Κάθε χρόνο, περίπου 50-60 νέες περιπτώσεις δερματικών
λεμφωμάτων καταγράφονται στη χώρα μας, είπε η Ευ. Παπαδαυίδ, εκ των οποίων, σχεδόν το 60% αφορούν στη
σπογγοειδή μυκητίαση. Η ομάδα των δερματικών λεμφωμάτων οφείλονται σε νεοπλασματικά σε Τ ή Β λεμφοκύτταρα, τα οποία αποικίζουν το δέρμα και δημιουργούν
πλάκες ή όγκους. Παρ’ όλα αυτά, το δερματικό λέμφωμα
δεν κατατάσσεται στους δερματικούς καρκίνους, ενώ η
πιο συχνή πάθηση της ομάδας είναι η σπογγοειδής μυκητίαση και ακολουθούν το σύνδρομο Σέζαρι και τα δερματικά λεμφώματα Β-κυττάρων. Η εμφάνισή τους είναι πιο
συχνή στους άντρες απ’ ότι στις γυναίκες και στις περισσότερες περιπτώσεις προσβάλλει άτομα ηλικίας άνω των
40 ετών.
Η έγκαιρη διάγνωση της νόσου έχει τεράστια σημασία για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση και πρόγνωσή της.
Κάθε «ύποπτο» σύμπτωμα θα πρέπει να αναφέρεται στον
Δερματολόγο, ο οποίος, με σειρά εξετάσεων, θα μπορέσει
να κάνει τη σωστή διάγνωση. Για δεύτερη γνώμη θα πρέπει να απευθύνονται στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της
χώρας και επιπλέον, στη χώρα μας λειτουργούν τρία εξειδικευμένα Ιατρεία Δερματικού Λεμφώματος στα οποία
μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς:
Στην Αθήνα: Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» (Α’ Κλινική
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ε.Κ.Π.Α.) και «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων
Ε.Κ.Π.Α.)
Αναφερόμενη στα ελληνικά επιδημιολογικά στοιχεία, η
Ευ. Παπαδαυίδ, τόνισε ότι η μελέτη που έγινε από τα Ιατρεία Δερματικών Λεμφωμάτων του Ε.Κ.Π.Α. και του
Α.Π.Θ., βρέθηκε ότι ποσοστό 80% των δερματικών λεμφωμάτων διαγιγνώσκονται σε αρχικά στάδια, γεγονός

που σημαίνει ήπια πορεία και καλύτερη πρόγνωση. Ο
μέσος όρος ηλικίας των ασθενών είναι 61,7 έτη και η αναλογία ανδρών-γυναικών σχεδόν ίση 1:1.
Η σπογγοειδής μυκητίαση εκδηλώνεται με δερματικές
βλάβες, σε μορφή κηλίδας ή πλάκας, καθώς και με όγκους,
αλλά και με ερυθροδερμία. Οι δερματικές βλάβες είναι το
πρώτο σημάδι για τον ασθενή και είναι σημαντικές, γιατί
καθορίζουν το στάδιο της πάθησης, που έχει μεγάλη σημασία για την πρόγνωση.

Ανάλογα με τα στάδια και το είδος των βλαβών, τα δερματικά λεμφώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τοπικά ή συστημικά φάρμακα και άλλα.
Από την πλευρά του, ο Βασ. Κουλουλίας αναφέρθηκε στην
ολοσωματική θεραπεία με δέσμη ηλεκτρονίων (Total Skin
Electron Beam-TSEB) μια πρωτοποριακή ακτινοθεραπευτική τεχνική των Δερματικών Λεμφωμάτων, η οποία εφαρμόζεται στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», το μοναδικό κέντρο

εφαρμογής της συγκεκριμένης τεχνικής στη νότια και
ανατολική Ευρώπη. Η μέθοδος πραγματοποιείται στη Μονάδα Ακτινοθεραπείας του νοσοκομείου, η οποία ανήκει
στο Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Ε.Κ.Π.Α. υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ν. Κελέκη.
Ο Ν. Κουλουλίας, σημείωσε ότι η ολοσωματική θεραπεία
με δέσμη ηλεκτρονίων (TSEB) αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται ή έχουν υποτροπιάσει μετά από άλλη
θεραπεία. Επίσης, εφαρμόζεται και παρηγορητικά σε προχωρημένα στάδια της νόσου με ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την ανταπόκριση της νόσου και την
ανακούφιση των συμπτωμάτων.
Η πρώτη εφαρμογή της τεχνικής TSEB στο Νοσοκομείο
“ATTIKON” ξεκίνησε το 2009 μετά από πολλές δοσιμετρικές μετρήσεις επιβεβαίωσης της θεραπείας σε ομοιώματα.
Επίσης κατασκευάστηκε με ίδιους πόρους από το ΕΚΠΑ,
ειδικό σύστημα τοποθέτησης του ασθενούς με πιστοποίηση δοσιμετρίας για τις δέσμες ηλεκτρονίων. Η ανάπτυξη
και η εφαρμογή της μεθόδου έγιναν υπό την επίβλεψη του
Β. Κουλουλία και κυρίως της Φυσικού Ιατρικής Πλατώνη
Καλλιόπης. Ακολουθήθηκε η τεχνική των 6 διπλών πεδίων (six dual field technique)” ή τεχνική “Stanford”.
Η προγραμματισμένη θεραπεία, ολοκληρώνεται σε εννέα
εβδομάδες, αν ακολουθηθεί το “μεγάλο” σχήμα ή σε τρεις
εβδομάδες αν εφαρμοσθεί το “μικρό” σχήμα. Η επιλογή
του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος καθορίζεται από
συγκεκριμένες ενδείξεις.

Μύκητες στα Νύχια – Ονυχομυκητίαση
Οι μύκητες στα νύχια των ποδιών –
ή αλλιώς ονυχομυκητίαση – είναι
ένα πολύ κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εξίσου άνδρες και γυναίκες.
Τα
συμπτώματα
της
ονυχομυκητίασης περιλαμβάνουν
την φλεγμονή, το πρήξιμο, τον πόνο,
το κιτρίνισμα και την πάχυνση των
νυχιών. Μερικές από τις κύριες αιτίες της ονυχομυκητίασης είναι οι
συνθετικές κάλτσες, τα αφύσικα επίπεδα PH στο δέρμα, το υπολειτουργικό ανοσοποιητικό σύστημα, η
συνεχής έκθεση στην υγρασία, ο
ιδρώτας, η κακή υγιεινή και ο διαβήτης. Όταν η ονυχομυκητίαση δεν θεραπεύεται άμεσα και σωστά μπορεί
να προκαλέσει σπάσιμο ή ακόμα και
την πλήρη απώλεια του νυχιού.
Πρόληψη της Ονυχομυκητίασης

― Συχνό πλύσιμο των ποδιών, σε
καθημερινή βάση
― Στεγνά πόδια. Είναι σημαντικό να
στεγνώνουμε τα πόδια μας πάρα
πολύ καλά μετά από κάθε πλύσιμο.
― Δεν περπατάμε ξυπόλυτοι πουθενά, ακόμη και στο σπίτι μας.
― Αλλάζουμε συχνά κάλτσες.
― Μην αφήνετε μακριά νύχια, και
μην τα κόβετε βαθιά.
― Απολυμένετε συχνά τα παπούτσια σας.
Κάτι που πρέπει να προσέξουμε
είναι ότι πολλές φορές η παρουσίαση του μύκητα στα νύχια, μπορεί
να συνδέεται και με την ύπαρξη εντερικών παράσιτων.
Τα καλά νέα είναι πως η πάθηση
αυτή είναι πλήρως θεραπεύσιμη και
αρκετά οικονομική. Υπάρχουν πολ-

λές διαφορετικές φυσικές θεραπείες
που μπορούν να μας απαλλάξουν
από την ονυχομυκητίαση μέσα σε
έναν ή δύο μήνες.
Λευκό ξύδι
Το λευκό ξύδι είναι ένα από τα καλύτερα συστατικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της
ονυχομυκητίασης. Αναμείξετε ένα
μέρος λευκού ξυδιού με δύο μέρη
ζεστού νερού. Μουλιάστε το μολυσμένο νύχι στο μείγμα για δέκα με
δεκαπέντε λεπτά ημερησίως μέχρι
να θεραπευτείτε πλήρως.
Σε περίπτωση ερεθισμού, προσθέστε
λίγο περισσότερο νερό και επαναλάβετε την διαδικασία ανά δύο μέρες.
Είναι σημαντικό να στεγνώσετε
καλά την περιοχή μετά το ξέβγαλμα,
διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα ο
μύκητας να εξαπλωθεί.
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Πολυδιακριθείς
ο Νίκος Γκιώνης του ΝΑΟΒ
Στον αγώνα "Κύπελλο Ολυμπιονικών 2019" που διοργάνωσε ο ΙΟΠ το Σαββατοκύριακο 16-17 Φεβρουαρίου στον
Φαληρικό Όρμο, ο αθλητής του ΝΑΟΒ Νίκος Γκιώνης κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Laser Radial.
Στους αγώνες συμμετείχαν περίπου 25 αθλητές και αθλήτριες από δέκα ομίλους.

ΕΒΔΟΜΗ

Πρωταθλητής Ελλάδος ο Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος
Πρωταθλητής Ελλάδος αναδείχθηκε ο Γ. Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΤΙΒΟΣ, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου
στην Πηγή Τρικάλων, στις 24/2/19.
Πρώτος στη Γενική βαθμολογία κατακτώντας 4 ΧΡΥΣΑ - 2
ΑΡΓΥΡΑ και 2 ΧΑΛΚΙΝΑ μετάλλια.
1η η Αναστασία Καρακατσάνη στα 8.000μ Γυναικών με τις
Κυριακοπούλου Ανθή, Καρακατσάνη Αναστασία, Πιβιλέτζιο
Γκλόρια
1η η Ομάδα των Γυναικών στα 8.000μ.
1η η Ομάδα των Εφήβων στα 6.000μ. με τους Μαθιόπουλο
Γιώργο, Περίφανο Κων/νο και Δεσπούδη Ιωάννη.
1η η Ομάδα των Παίδων στα 4.000μ. με τούς Πολίτη Στέρ-

γιο, Γρατσούνα Θωμά, Περίφανο Κων/νο, Χρήστο Δεσπούδη και Ματθέ Δημήτρη.
2ος ο Γεώργιος Μαθιόπουλος στα 6.000μ. Εφήβων
2η η ομάδα των Εφήβων στα 6.000μ. με τους Καλάκο
Θάνο,Ηλία Αυφαντόπουλο και Κων/νο Γαβαλά.
3η η Ανθή Κυριακοπούλου στα 8.000μ. Γυναικών.
3η η Κωνσταντίνα Χάντζου στα 3.000μ.

Στον τελικό της ΕΠΣΑΝΑ
ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

O ταλαντούχος και πολυ-διακριθείς αθλητής του Ναυτικού
Αθλητικού Ομίλου Βούλας, πρόσθεσε άλλο ένα κύπελλο
στη συλλογή του, αφού την τελευταία δεκαετία, είτε σαν
παιδί στην κατηγορία των Optimist, είτε ως έφηβος και
τώρα στην κατηγορία Ανδρών των Laser, δεν παραλείπει να
ανεβαίνει στο βάθρο των νικητών στους περισσότερους
διασυλλογικούς, Πανελλήνιους και Διεθνείς και αγώνες
που συμμετέχει.
Ο Ν. Γκιώνης αποτελεί αθλητή-υπόδειγμα και παράδειγμα
για όλα τα παιδιά που προπονούνται στο ΝΑΟΒ σε όλες τις
κατηγορίες. Τα εύσημα, ανήκουν στον ίδιο το Νικόλα,
στους άξιους προπονητές του, αλλά και στους γονείς του.

Μεγάλη επιτυχία, έφερε η αντρική
ομάδα ποδοσφαίρου του Γυμναστικού Συλλόγου “Αρης Βούλας”, με την πρόκρισή της
στον τελικό του κυπέλλου της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α., για
πρώτη φορά στην ιστορία της.
Τη νίκη πέτυχε ο Άρης Βούλας επί της Άνοιξης με
1-0 (Κριλής πέναλτυ 12’) την Τετάρτη 27/2/19.

Εκδήλωση με τους Βετεράνους
του Αρη Βούλας
Μια όμορφη, ζεστή παρά το κρύο, γιορτή εξελίχθηκε στο
μικρό χώρο των Βετεράνων ποδοσφαιριστών του Αρη
Βούλας, κόβοντας την πίτα και ανταλλάσοντας ευχές με
τσίπουρα. Αναλυτικά στο επόμενο φύλλο μας.

Ο Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που κέρδιζει την 1η θέση στην γενική βαθμολογία μεταξύ όλων των Σωματείων που συμμετείχαν στα
Πανελλήνια Πρωταθλήματα ανώμαλου δρόμου τα έτη
2018 και 2019.

Aγώνας ορεινής ποδηλασίας στην καρδιά του Γέρακα!
Ένας σκληρός αγώνας για
όλες τις ηλικίες πραγματοποιήθηκε στο Γέρακα Ανατ.
Αττικής
την
Κυριακή,
24/2/2019. Ο MTB Γέρακας
2019 Vol.1, ο οποίος διεξήχθη για 5η συνεχόμενη
χρονιά στο Δήμο Παλλήνης.
Παρά την ανακοίνωση για
μεγάλη κακοκαιρία, ο αγώνας διεξήχθη χωρίς βροχόπτωση,
με
χαμηλές
θερμοκρασίες και αρκετό
αέρα, δημιουργώντας απαιτητικές συνθήκες για τους
αθλητές του αγώνα.
Οι καιρικές συνθήκες, σε
συνδυασμό με την περιποιημένη και ειδικά διαμορφωμένη πίστα για αγώνα circuit
ορεινής ποδηλασίας, δημιούργησαν ένα τερέν πρόκληση για τους αθλητές του
αγώνα,
μεταφέροντας,
όπως σχεδιαζόταν εξαρχής,
την ορεινή ποδηλασία στην
καρδιά μιας πόλης.
Ολοκληρώνοντας, ο MTB
Γέρακας 2019 Vol.1 κατά μία

έννοια είχε λίγο από όλα.
Από τη μία έναν απαιτητικό

αγώνα, εξαιτίας και του δυνατού αέρα, που έθετε προ-

κλήσεις στους αθλητές και
του παρακινούσε να ανταποκριθούν σε αυτές και να
δώσουν τον καλύτερό τους
εαυτό, και από την άλλη ένα
εορταστικό κλίμα μίας εκδήλωσης γιορτής, επιβραβεύοντας τον κόπο τον
αθλητών - με τις απονομές και επιτρέποντας στους επισκέπτες του αγώνα να απολαύσουν τη διοργάνωση.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
Προκριματικά της FIBA
Επιτυχημένο ταξίδι για την Εθνική
Με την εκτός έδρας νίκη επί της Γερμανίας με 69-63, η
Εθνική ομάδα μπάσκετ ολοκλήρωσε ιδανικά την ήδη επιτυχημένη παρουσία της στα προκριματικά της FIBA για το
Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στην Κίνα από 31 Αυγούστου έως 15 Σεπτέμβρη. Με συνολικό απολογισμό 11
νίκες και 1 μόλις ήττα, η Εθνική, που είχε εξασφαλίσει προ
πολλού την πρόκριση στην τελική φάση, πέτυχε και τον δεύτερο στόχο της, που ήταν η κατάληψη της 1ης θέσης του ομίλου της και το πλασάρισμα στο γκρουπ των ισχυρών της
κλήρωσης των ομίλων της τελικής φάσης.
Ετσι η Ελλάδα θα τεθεί επικεφαλής ομίλου το καλοκαίρι, και
μάλιστα το κατάφερε αυτό βασιζόμενη ως επί το πλείστον σε
παίκτες οι οποίοι δεν αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα και στο
NBA, ενώ πριν την έναρξη των προκριματικών βρισκόταν
στην 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης (ανέβηκε στην 8η).
Στον τελευταίο αγώνα, κόντρα στη Γερμανία, η Εθνική
έφτασε στη νίκη με πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο - ο οποίος εκτέλεσε και χρέη αρχηγού, απόντος του
Γιάννη Μπουρούση, που επέστρεψε στην Κίνα - και τον Δημήτρη Μαυροειδή να προσφέρει σημαντικές λύσεις. Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπος και κρίθηκε στο τελευταίο
πεντάλεπτο. Τότε η ελληνική ομάδα κατάφερε να ελέγξει

O Δήμος Μαρκοπούλου
δεν αποζημιώθηκε για
τις καταστροφές του κλειστού
δημοτικού Σταδίου πριν ένα χρόνο!
Ένας χρόνος μετά τα θλιβερά και σοβαρότατα επεισόδια, που έλαβαν χώρα στις 21 Μαΐου 2018, στο Δημοτικό Κλειστό Στάδιο Μαρκοπούλου, από “φιλάθλους”
της ΝΗΑΡ ΗΣΤ, στον Αγώνα Μπάσκετ μεταξύ των ομάδων ΟΚΑΜ – ΝΗΑΡ ΗΣΤ, για το πρωτάθλημα της Β’
Κατηγορίας Ανδρών, και ο Δήμος Μαρκοπούλου (Βραυρώνιος) δεν έχει λάβει ακόμη το κόστος αποκατάστασης των ζημιών.
Αντ’ αυτού, όπως υποστηρίζει ο Δήμος Μαρκοπούλου,
«ενώ η Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαιρίσεως Αττικής
(Ε.Σ.Κ.Α.) επέβαλε στην ΝΗΑΡ ΗΣΤ, πέραν των άλλων
ποινών και την καταβολή των χρημάτων για την αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν στο Κλειστό
Στάδιο, αναγνωρίζοντας ως υπαίτιους, τους Χούλιγκανς, της ΝΗΑΡ ΗΣΤ!», μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει
ούτε ένα ευρώ. Κι αυτό γιατί όπως υποστηρίζουν, αρχικά δεσμεύτηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών
και ζήτησαν να δοθεί σε δόσεις, μετέπειτα τους έστειλαν εξώδικο στο οποίο: «δεν αποδέχονταν το σύνολο
των ζημιών και αρνούνταν την υπαιτιότητα, των “φιλάθλων” της ΝΗΑΡ ΗΣΤ!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχοντας πλέον εξαντλήσει
κάθε περιθώριο υπομονής του, στράφηκε ήδη εναντίον
της ΝΗΑΡ ΗΣΤ, ασκώντας Μήνυση ενώπιον του Αθλητικού Εισαγγελέα και καταθέτοντας Αγωγή Αποζημίωσης, για την οφειλή της ΝΗΑΡ ΗΣΤ προς το Ν.Π.Δ.Δ.
«Βραυρώνιος» του Δήμου Μαρκοπούλου, ώστε να
υπάρξει απόδοση των χρημάτων, που δόθηκαν για την
αποκατάσταση των υλικών ζημιών, του Γηπέδου μας!»
καταλήγει ο Δήμος.

τα ριμπάουντ και να θωρακίσει την άμυνά της, ενώ επιθετικά οι λύσεις που έφεραν τη νίκη ήρθαν από τους Βασιλόπουλο και Μαργαρίτη.
Τα δεκάλεπτα: 16-15, 34-33, 47-50, 63-69.
Γερμανία: Μπαρτέλ 8, Γκίφι 2, Λο 7, Ομπστ 12, Σαϊμπού 6, Ακπιναρ 10,
Ντόρετ 2, Σάιφερθ 6, Σενγκφέλντερ 2, Τάντα, Τίμαν 2, Τσίρμπες 6.
Ελλάδα: Αθηναίου 6, Μποχωρίδης 7, Λαρεντζάκης 8, Μαργαρίτης
13, Βασιλόπουλος 12, Χρυσικόπουλος 2, Γκίκας 5, Κασελάκης 3,
Μαυροειδής 8, Σαλούστρος 2.

Αλλα αποτελέσματα του ομίλου: Σερβία - Ισραήλ 97-76, Γεωργία - Εσθονία 77-84.
Η τελική βαθμολογία: Ελλάδα 23, Γερμανία 21, Σερβία 20,
Γεωργία 17, Ισραήλ 17, Εσθονία 16. Οι τρεις πρώτες ομάδες
του ομίλου προκρίνονται στην τελική φάση
Από την ευρωπαϊκή ζώνη έχουν επίσης προκριθεί: Τσεχία,
Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρωσία, Ισπανία, Τουρκία.
Θ. Σκουρτόπουλος: Συγχαρητήρια και στους 30 παίκτες
Για επιτυχημένο ταξίδι στη περιπέτεια των προκριματικών
έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θανάσης Σκουρτόπουλος, που ευχαρίστησε και τους 30 παίκτες οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προκριματικών,
τονίζοντας πως όλοι έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους.
«Ολοκληρώσαμε με 11-1, ένα εξαιρετικό ρεκόρ, παίζοντας
μόνο σε ένα - δύο παιχνίδια με παίκτες Ευρωλίγκας. Χρησιμοποιήσαμε 30 παίκτες συνολικά στη διαδικασία αυτή και
όλοι έπαιξαν με την καρδιά τους και βοήθησαν την Εθνική»,
δήλωσε ο ομοσπονδιακός, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι
η Εθνική θα παρουσιάσει μια πολύ δυνατή ομάδα στην τελική φάση.

ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2019
Oλοκληρώθηκε το «παζλ»
Είναι γνωστές πλέον και οι 32 ομάδες που θα πάρουν
μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ στα γήπεδα της
Κίνας από 31 Αυγούστου έως 15 Σεπτέμβρη, καθώς ολοκληρώθηκε η προκριματική διαδικασία σε όλες τις
Hπείρους. Ακολουθεί η κλήρωση της FIBA για τον καταρτισμό των ομίλων της 1ης φάσης της διοργάνωσης, όπου θυμίζουμε - η Ελλάδα, από τις πρώτες χώρες που εξασφάλισαν την πρόκριση από την ευρωπαϊκή ζώνη, θα τεθεί επικεφαλής στον όμιλό της.
Αναλυτικά οι συμμετοχές ανά Hπειρο:
Αφρική: Αγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Νιγηρία, Σενεγάλη,
Τυνησία.
Αμερική: Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδάς, Δομινικανή Δημοκρατία, Πουέρτο Ρίκο, Ηνωμένες Πολιτείες, Βενεζουέλα.
Ασία - Ωκεανία: Αυστραλία, Ιράν, Ιαπωνία, Ιορδανία, Νέα
Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες.
Ευρώπη: Ελλάδα, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρωσία, Σερβία, Ισπανία, Τουρκία.

ΒΟΛΕΪ

Κατέρρευσαν οι ελπίδες
του Ολυμπιακού
Στο ελάχιστο ψαλιδίστηκαν οι ελπίδες του Ολυμπιακού
για πρόκριση στον φετινό τελικό του CEV Cup ανδρών,
μετά την ήττα στο κλειστό του Ρέντη από την ιταλική
Τρεντίνο με 3-0 σετ (17-25, 19-25, 24-26), στον πρώτο
αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τα ημιτελικά της
διοργάνωσης. Ενόψει του επαναληπτικού στην Ιταλία το
έργο των «ερυθρολεύκων» μοιάζει «βουνό», αφού χρειάζονται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και στη συνέχεια να κερδίσουν και το «χρυσό» σετ.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Πρόκριση - θρίλερ για τον ΠΑΟΚ
Ο κυπελλούχος ΠΑΟΚ και ο Αστέρας Τρίπολης ακολούθησαν την ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου, αποκλείοντας
Πανιώνιο και Εργοτέλη αντίστοιχα, στους επαναληπτικούς
αγώνες της προημιτελικής φάσης.
Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ «φλέρταρε» με τον αποκλεισμό αλλά
πήρε την πρόκριση, νικώντας 4-2 τον Πανιώνιο στην παράταση και ανατρέποντας την ήττα 2-1 που είχε υποστεί
στη Νέα Σμύρνη. Η ρεβάνς είχε συναρπαστική εξέλιξη αλλά
και ένταση στο φινάλε. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν (Μπίσεσβαρ 32'), αλλά οι «κυανέρυθροι» ισοφάρισαν άμεσα
(Ντουρμισάι 33'). Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ πίεσε και τελικά
λυτρώθηκε στο 82', όταν ο Σβιντέρσκι έκανε το 2-1 και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, στέλνοντας το ματς
στην παράταση.
Στον άλλο επαναληπτικό ημιτελικό της ημέρας, στην Τρίπολη,
ο Αστέρας νίκησε ξανά τον Εργοτέλη, αυτή τη φορά με σκορ
4-1, και σε συνδυασμό με το 0-1 της Κρήτης προκρίθηκε στους
«4». Η πρόκριση των Αρκάδων ήταν λιγότερο εύκολη απ' ό,τι
μαρτυρά το τελικό σκορ της ρεβάνς, καθώς μέχρι και λίγο πριν
το τέλος το σκορ ήταν 1-1 (Μπασιάνος 9' - Ιατρούδης 72') και
ο Εργοτέλης είχε βάσιμες ελπίδες. Στο 79' όμως ο Αραβίδης
με καθοριστικό γκολ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ στα τελευταία λεπτά Καλτάς (89') και Φερνάντεθ
(93') «καθάρισαν» για τον Αστέρα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
Με υψηλές προσδοκίες
η ελληνική αποστολή
Με μία από τις μεγαλύτερες αλλά και πλέον φιλόδοξες
αποστολές των τελευταίων ετών και αρκετές προσδοκίες
διάκρισης, κυρίως στα άλματα, θα μετάσχει η Ελλάδα στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, που διεξάγεται στη
Γλασκόβη από Παρασκευή 1/3 έως την Κυριακή 3/3. Συνολικά στην πόλη της Σκοτίας θα βρεθούν 637 αθλητές και
αθλήτριες από 49 χώρες, αριθμός - ρεκόρ στην ιστορία της
διοργάνωσης, ξεπερνώντας τις 629 συμμετοχές που υπήρχαν στην αντίστοιχη διοργάνωση της Πράγας.
Η ελληνική ομάδα αποτελείται από 17 αθλητές/τριες, η μεγαλύτερη αποστολή από τη διοργάνωση του 2005 και
έπειτα. Συμπεριλαμβάνονται τέσσερις από τους έξι αθλητές
που κέρδισαν μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου
στο Βερολίνο τον περασμένο Αύγουστο. Στην αποστολή
δεσπόζουν οι παρουσίες των χρυσών στο Βερολίνο Κατερίνας Στεφανίδη, Μίλτου Τεντόγλου και Βούλας Παπαχρήστου, της ασημένιας της ίδιας διοργάνωσης Νικόλ
Κυριακοπούλου καθώς και του ασημένιου στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου του 2017, Κώστα Φιλιππίδη.
Ωστόσο, ειδικά για τη διοργάνωση της Γλασκόβης οι ελληνικές προσδοκίες διάκρισης δεν σταματούν στους συγκεκριμένους· αντίθετα διάχυτη είναι η αισιοδοξία και για τα
υπόλοιπα μέλη της αποστολής.
Οσον αφορά τα αγωνίσματα οι περισσότερες ελπίδες διάκρισης συγκεντρώνονται στο άθλημα του επί κοντώ καθώς
για πρώτη φορά στην ιστορία θα υπάρξει πενταπλή εκπροσώπηση.
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