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Οι θεματικοί άξονες

της “ΡΙ.ΚΙ.Π.” και 

οι πρώτοι υποψήφιοι
Σελίδα 16

Ξεκινούν οι πρώτες
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στο Κορωπί
Σελίδα 12

H Διαδοχή

πληρώσεως

της

Μητρο-

πόλεως
Σελίδα 16

Aκάθαρτες οι στάσεις των
μέσων μεταφοράς στα 3Β

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

Σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα άλλο είδος λόγου: Τον

διάλογο! Τον εικονικό έστω.

Διάλογος που αναπτύσσεται με τη φιλοξενία, σ’

αυτή τη στήλη της εφημερίδας, προσωπικοτήτων της

διανόησης, της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της πο-

λιτικής...

Κρατάμε το δικαίωμα της παρέμβασης του «οικοδε-

σπότη» της στήλης, είτε ως συνήγορου, είτε του

κριτή και του ενάντιου.

Ας το αποτολμήσουμε σήμερα, με την

«απαγωγή» από το You tube* του G.

Carlin1 και ας διαβάσουμε τις παρεμ-

βάσεις που κάνουν ο John Perkins2, και

ο καθηγητής  Niall Ferguson3.

Ο Τζορτζ Κάρλιν με παραστατικό

τρόπο, απευθύνεται προς ένα ογκώ-

δες, νεανικό κυρίως, ενθουσιώδες

ακροατήριο, σε μια γλώσσα ανά-

λογη, μερικές φορές, και γι’ αυτό

μας αναγκάζει να την εξωραΐσουμε. Να το πούμε

όμως ευθύς εξ αρχής, λέει αλήθειες!

Λέει αλήθεια, όταν τελειώνει την ομιλία του με τη

διαπίστωση: «…Γιατί οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, ξέ-
ρουν την αλήθεια· ονομάζεται “αμερικάνικο όνειρο”
…γιατί πρέπει να κοιμάσαι για να το πιστέψεις»!
Συμφωνούμε, αλλά, αγαπητέ Τζορτζ, ποιος ο λόγος; 

G.C.... Υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Υπάρχει λόγος που

η εκπαίδευση είναι χάλια. Και είναι ο ίδιος λόγος για

τον οποίο δεν πρόκειται να γίνει καλύτερη· μην ελ-

πίζετε σ’ αυτό, γιατί οι ιδιοκτήτες αυτής της χώρας,

δεν το θέλουν αυτό. Αναφέρομαι στους πραγματι-

κούς ιδιοκτήτες. Τα μεγάλα, πλούσια εταιρικά συμ-

φέροντα που ελέγχουν τα πράγματα και παίρνουν

όλες τις σημαντικές αποφάσεις!

Ξεχάστε τους πολιτικούς! Οι πολιτικοί τοποθετούν-

ται για να σας δώσουν την ψευδαίσθηση της ελευ-

θερίας επιλογής. Δεν έχετε επιλογή! Εχετε

ιδιοκτήτες. Τους ανήκετε! Τους ανήκουν τα πάντα.

Παγκόσμια εταιρειοκρατία
Κ.Β. Απερίφραστα και ωμά, κύριε Carlin, λες αυτό που

έχει πει και ο συμπατριώτης σου John Perkins στο βι-

βλίο του: «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ενός Οικονομικού Δολο-

φόνου»2.                                          Συνέχεια στη σελ. 2

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ & ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
«...οι πραγματικοί ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ»

Τιμητική διάκριση 

ΕΒΔΟΜΗΣ, 2017

του Κώστα 
Βενετσάνου

Σελίδα 11

Κορωπί: 
Διεθνές 
Συνέδριο

“Εγκέλαδος
2019” Σελίδα 6

Ναι, από το Δήμο Παλλήνης
στη Δομή Φιλοξενίας Ανήλικων
Ασυνόδευτων
Προσφύγων Σελίδα 7
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Στην εισαγωγή του βιβλίου του, ως προανάκρουσμα των

διάχυτων κραυγαλέων γεγονότων που αναφέρονται

στις περίπου 400 σελίδες του και ιδιαίτερα στο κεφ. 18

(Ιράν – Σάχης - Μοσαντέκ), στα κεφ. 24 και 26 με το

Εκουαδόρ και τον πατριώτη πρόεδρό του Ρόλντος, που

σκοτώθηκε σε «ατύχημα» όταν το ελικόπτερο στο οποίο

επέβαινε εξερράγη στον αέρα. Όλως συμπτωματικά είχε

έρθει σε σύγκρουση με την Texaco κι άλλες αμερικάνι-

κες εταιρείες που λυμαίνονταν τη χώρα του.

J. Perkin: «Για μένα, δεν ήταν ατύχημα. Είχε πάνω του

όλα τα σημάδια μιας δολοφονίας οργανωμένης από τη

CIA (...) ήθελαν επιπλέον να στείλουν ένα μήνυμα (...)

Ήθελαν να κάνουν την παρουσία τους φανερή στον πρό-

εδρο του Παναμά Ομάρ Τορίχος και σε οποιονδήποτε

άλλον σκεπτόταν να προσχωρήσει στη σταυροφορία

ενάντια στην εταιρειοκρατία»! 

Κ.Β. δύο μήνες αργότερα, το μικρό αεροπλάνο που επέ-

βαινε ο Πρόεδρος Τορίχος Χερέρα εξερράγη στον αέρα

και συνετρίβη στο έδαφος!

Δεν είναι τα μοναδικά βέβαια, παραδείγματα, για όποιον

μελετήσει λίγο τη σύγχρονη ιστορία· τις ανόδους ηγε-

τών ή τις ανατροπές και τους θανάτους άλλων. Τα συμ-

περάσματα είναι απελπιστικά για τον πολιτικό και

γεωστρατηγικό πολιτισμό μας. Η τακτική είναι καθαρά

γκανγκστερική: πίεση, εξαγορά, ή απειλή και εκτέλεση

ή, σε ήπια περίπτωση, ανατροπή.

Ετσι λειτουργούν και ενεργούν τα «αφεντικά»! Οι «ιδιο-

κτήτες» σας, mr Carlin.

G.C. «Στους πραγματικούς ιδιοκτήτες αυτής της χώρας

ανήκει όλη η σημαντική γη· τους ανήκουν και ελέγχουν

όλες τις εταιρείες. Έχουν αγοράσει και πληρώνουν την
Γερουσία, τη Βουλή, τα Δημαρχεία! Εχουν τους Δικα-
στές στο τσεπάκι τους και τους ανήκουν όλα τα
Μ.Μ.Ε.(!) ώστε να ελέγχουν σχεδόν όλες τις ειδήσεις

και πληροφορίες που φτάνουν σ’ εσάς».

Ξοδεύουν δις δολαρίων κάθε χρόνο στο παρασκήνιο, για

να πάρουν αυτό που θέλουν...

Κ.Β. Ναι ξέρω· τα γράφει και ο καθηγητής Niall Ferguson,

στην «Εξέλιξη του χρήματος»3. Αναφερόμενος στην

«περίφημη Enron (την 4η ενεργειακή αμερικάνικη εται-

ρεία, που είχε βραβεύσει μεταξύ άλλων και τον θλιβερό

Μιχ. Γκορμπατσόφ, τελευταίο πρόεδρο της ΕΣΣΔ, και

τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας

των ΗΠΑ, Αλαν Γκρίνσπαν, και που τελικά πτώχευσε το

2001. Στις αρχές του 1990, είχε «συνδράμει» και τους

Ρεπουμπλικάνουν και Δημοκρατικούς με 6,6 εκατ. Δο-

λάρια, καθώς και μεμονωμένους πολιτικούς.

Ν.F.: «Ο γερουσιαστής Φιλ Γκραμ ήταν ο δεύτερος με-

γαλύτερος αποδέκτης “συνδρομών” της Enron, το 1996

και ένας μεγάλος υποστηρικτής της ”απελευθέρωσης”

της ενέργειας στην Καλιφόρνιας».

«Υποστηρίζοντας ένα παγκόσμιο κύμα ιδιωτικοποι-
ήσεων του ενεργειακού τομέα, η εταιρεία γρήγορα απέ-

κτησε περιουσιακά στοιχεία σ’ όλον τον κόσμο. Μόνο

στην Λατινική Αμερική η Enron είχε συμφέροντα στην

Κολομβία, στο Εκουαδόρ, το Περού και τη Βολιβία».4

Κ.Β. Πήραν πολλά και πολλά εκατομμύρια δολάρια οι με-

γαλομέτοχοι, καμμιά πεντακοσαριά στελέχη (golden

boys), ορκωτοί λογιστές και βεβαίως και πολιτικοί, όπου

πήγαιναν. Και τα έχασαν μεταξύ άλλων πάνω από

20.000 μικρομεσαίοι υπάλληλοι. Αφήνω τους ανύπο-

πτους μετόχους και τ’ ασφαλιστικά ταμεία των εργαζο-

μένων της, όταν η αξία της μετοχής – φούσκας από 90

δολάρια έπεσε στα 30 σεντς!

Τι άλλο θέλουν;

G.C. Ξέρουμε τι θέλουν. Θέλουν περισσότερα για τον

εαυτό τους και λιγότερα για όλους τους άλλους. Θα σας

πω όμως τι ΔΕΝ θέλουν. Δεν θέλουν έναν λαό ενημε-

ρωμένο και μορφωμένο, ικανό για κριτική σκέψη. Αυτό

δεν τους βοηθάει. Είναι ενάντια στα συμφέροντά τους.

Δεν το θέλουν φυσικά αυτό. Θέλουν υπάκουους εργα-

ζόμενους. Ανθρώπους που να είναι αρκετά ικανοί να χει-

ρίζονται τις μηχανές και τη χαρτούρα. Και αρκετά

χαζούς (ή αναγκασμένους) ώστε να δέχονται παθητικά

τις αυξανόμενες υποδεέστερες δουλειές, με τους χα-

μηλότερους μισθούς, τις περισσότερες ώρες, τα μει-

ωμένα δικαιώματα.

Το τέλος της πληρωμένης υπερωρίας και της αόρατης

σύνταξης, που εξαφανίζεται τη στιγμή που πας να την

εισπράξεις.

»Και τώρα έρχονται για τα λεφτά της ασφάλισής σου.

Θέλουν τα λεφτά της σύνταξής σου. Τα θέλουν πίσω,

για να τα δώσουν στους εγκληματίες φίλους τους στο

χρηματιστήριο. Και ξέρετε κάτι; Θα τα πάρουν! (σ.Σ. μας

τα πήραν ήδη και θα τα ξαναπάρουν).

Θα σας τα πάρουν όλα αργά ή γρήγορα. Γιατί τους ανή-

κει αυτό «το μέρος»!

Παρεμπιπτόντως, είναι οι ίδιοι που σας «πυροβολούν»

στο κεφάλι απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ λέγοντάς σας, τι

να πιστέψετε, τι να σκεφτείτε και τι ν’ αγοράσετε.

Το πλοίο έχει γύρει! Οι κύβοι έχουν ριχτεί και κανείς δεν

δείχνει να το προσέχει. Κανείς δεν δείχνει να νοιάζεται

(σ.Σ. και να πιστεύει πως κάτι μπορεί ν’ αλλάξει αλλιώς!

Με άλλον τρόπο, με άλλους κανόνες και άλλο «παι-

χνίδι»!).

Καλοί, τίμιοι εργαζόμενοι άνθρωποι όλων των πεποιθή-

σεων με ολιγαρκείς επιδιώξεις συνεχίζουν να εκλέγουν

τους πλούσιους πουλημένους, που δεν δίνουν δεκάρα

γι’ αυτούς...

Δεν δίνουν δεκάρα για εσάς, δεν τους νοιάζει για σας

καθόλου, μα καθόλου! Και κανείς δεν το προσέχει, κα-

νείς δεν νοιάζεται. Και πάνω σ’ αυτό ποντάρουν.

Αναγνώστης: Μας κάνατε «την καρδιά, περιβόλι»!  Τι

μας τα λέτε;

Κ.Β.: Τα λέμε, γιατί τα σκουπίδια δεν τα κρύβεις κάτω

από το χαλί. Τα σκουπίζεις, τα πετάς, τα καις! Και εμείς,

εσείς, κάποιοι ετοιμάζονται σε λίγο – o Μάης φτάνει –

αυτά τα «σκουπίδια» να τα ξαναμοστράρουν να τα μυ-

ρίσουν, να τα χειροκροτήσουν. Περιττό να ξαναλέμε ότι

υπάρχουν εξαιρέσεις και στις δύο πλευρές.

Όμως την αρρώστια, πρώτα τη διαπιστώνεις και μετά τη

γιατρεύεις στο σωστό γιατρό, έστω και με εγχείριση, αν

χρειαστεί.  Δεν πας στη μαμή «Βασιλειάδου» να σε ξε-

ματιάσει. Ούτε στον «αλμπάνη» που σε σακάτεψε, να

σε ξεκάνει... Γι’ αυτό παρουσιάζουμε όλα αυτά τα

απεχθή. Δεν εξωραΐζουμε· φωτογραφίζουμε!

―――――――

* Υποτιτλισμός: dali13gr and mouridis for www.kepik.gr

1. George Carlin: (1937-2008),  Ηθοποιός, συγγραφέας, που

ασκούσε με ιδιαίτερο τρόπο, κοινωνική κριτική.

2. J. Perkins: (1945-) Οικονομολόγος, Συγγραφέας, με γνωστότερο

βιβλίο του «Η Εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου», εκδ.

2007.

3. N. Perguson: (1964-) Βρετανός καθηγητής ιστορίας του Χάρ-

βαρντ – συγγραφέας του βιβλίου: «Η εξέλιξη του χρήματος» εκδ.

«Η Καθημερινή».

4. Ως άνω, σελ 208

Εταιρειοκρατία

H Kλαίρη Σαραντάνου υποψήφια Ευ-
ρωβουλευτής με τη Ν.Δ. Σελ. 6

Διαβούλευση στην Κερατέα για με-
λέτη αναπλάσεων Σελ. 6

Υδρογονάνθρακες: Ευλογία ή κατάρα;
Νίκου Ιγγλέση Σελ. 8

Ο “Ρωμηός” του Σουρή
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Χαμηλές προσδοκίες για την οικονομία Σελ. 10

Ελληνική Μεσογείτικη φορεσιά Σελ. 13

Οι τραγικές συνέπειες του Διχασμού
Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Είσαι ενημερωμένος καταναλωτής Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

O Δήμος 3Β συνεδριάζει
Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου του Δήμου 3Β καλεί

στην 6η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνε-

δρίαση, την 18η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα

20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 48 θέ-

ματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Κοινότητα της Βουλιαγμένης συζητάει την Πέμ-

πτη 21/2 στις 8 το πρωί(!)  για συζήτηση παράτα-

σης μουσικής σε επιχείρηση επί της Ηλίου & Ηούς.

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com, προσεχή.
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Συμπολίτισσες και Συμπολίτες,
Αγαπητοί φίλοι,

Ηπαρουσία μου στον ενιαίο Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης (BBB) δεν θα
είναι τυπική αλλά ουσιαστική κοντά

στον πολίτη. Αγαπώ την περιοχή μου γιατί εδώ
μεγάλωσα και ζω και θέλω να συμβάλω δημι-
ουργικά ώστε να έχουμε ένα δήμο αξιών. Γνω-
ρίζω τα προβλήματα του Δήμου και για τη λύση
τους θα συμβάλλω και θα εργασθώ μαζί σας. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είναι σημείο
αναφοράς στη Δημαρχία BBB και διατηρεί το
χάρισμα να είναι ανθρώπινος να έχει πείρα, συ-
νέπεια, όραμα και κρίση. Είναι ηγέτης και ως έμ-
πειρος στυλοβάτης βλέπει τα προβλήματα,
μελετά αξιολογεί και παίρνει αποφάσεις. 

Οι δημότες είναι ώριμοι, ξέρουν να ξεχωρί-
ζουν την ήρα από το στάρι και προσδοκούν έναν
ηγέτη με οδηγό το συμφέρον της πόλης. Θέ-
λουμε ένα δήμο φιλικό, σύγχρονο να ζούμε σε
ένα καλό περιβάλλον. 

Οι πολίτες να ακολουθήσουν τη συνείδηση
τους να επιλέξουν για δήμαρχο αυτόν που νο-
μίζουν καλύτερο. 

Ο Δήμαρχος κρίνεται από τις επιλογές των
συνεργατών του, να πλαισιώνεται από ικανούς
δημοτικούς συμβούλους, να στηρίζουν πραγμα-
τικά το έργο του και με νέους επιστήμονες για
να εφαρμόσουν νέες ιδέες με δυναμισμό, ώστε
να δείξουν το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. 

Ο πληθυσμός των ΒΒΒ, μεγάλωσε και οι
απαιτήσεις των πολιτών μεγάλωσαν για ΝΕΑ
πορεία, ΝΕΑ αρχή. 

Τόπος χωρίς ιστορία δεν έχει μέλλον. Η ιστο-
ρία ούτε παραγράφεται ούτε ξαναγράφεται. Ο
αγώνας είναι υπόθεση όλων μας, άρρηκτα δε-
μένος με το μέλλον της πόλης. Η ενεργός συμ-
μετοχή αποτελεί τον κορμό της πολιτικής μας. Η

πολύπλοκη συνένωση των 3 δήμων χρειάζεται,
σύμπνοια, συμβιβασμό, αξιοπρέπεια, αδελφο-
ποίηση, πρωτοβουλία, αξιοποίηση προγραμμά-
των. 

ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ σημαίνει ανεξάρτητη αυ-
τοδιοίκηση χωρίς κομματικά χρίσματα, επιρ-
ροές, υποδείξεις, κατευθύνσεις και θα
επισφραγίσει την πορεία προόδου και ανάπτυ-
ξης.  Όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια για να
κάνουμε την Πόλη ισχυρή, ικανή, δίκαιη, και αν-
θρώπινη. Οι δυσκολίες δεν αντιμετωπίζονται με
ξόρκια, αλλά με δουλειά. 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ρητορικά επιχειρήματα, αγορά
ψήφου, αποχή, ψήφο διαμαρτυρίας, θολές υπο-
σχέσεις, διθυραμβικές εξαγγελίες, κομματικές
και ιδεολογικές αγκυλώσεις, λαϊκισμό, βία, μοχ-
θηρία, μορφωτική υστέρηση. Μπορεί κανείς να
ξεγελάει έναν άνθρωπο συνέχεια, ή όλους τους
ανθρώπους τουλάχιστον μία φορά, αλλά ΠΟΤΕ
δεν μπορεί να ξεγελάσει ΟΛΟΥΣ τους ανθρώ-
πους ΠΑΝΤΟΤΕ! 

Συμπολίτισσα και Συμπολίτη έχεις γνώση,
κρίση και μνήμη. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΣΚΕΨΗ,
ΨΗΦΟ.  Καλούμε σε εγερτήριο τους νέους τα
άφθαρτα πρόσωπα, τα άνθη της φυλής, να
μπουν στο Δήμο. 

Η πολιτική χρειάζεται: Γνώση, Εμπειρία,
Αφοσίωση, Ανανέωση, Τόλμη, Ακεραιότητα
και Γενναιότητα. 

Τέλος, θα δανεισθώ με λίγη παράφραση
τα λόγια, τη ρήση του αείμνηστου και πιο δη-
μοφιλή ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών J.F.K.
Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι ο οποίος είπε: 

«Και έτσι αγαπητοί μου συμπολίτες μην
αναρωτιέστε τι μπορεί… ο ενιαίος Δήμος
ΒΒΒ να κάνει για σας, αλλά τι μπορείτε…
εσείς να κάνετε για τον ενιαίο Δήμο ΒΒΒ».

Και κλείνω: «Κωνσταντέλλο όχι μόνο στη
καρδιά αλλά και στη κάλπη».

17 Μ
Α
Ρ
Τ
ΙΟ

Υ

11.30 Π.Μ.

ΛΑΓΟΝΗΣΙ  
(ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΝΘΕΛΕΙΑ)

Σε προσκαλώ

την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, στις 11.30 π.μ.,

στο Λαγονήσι (Πολυχώρος Ανθέλεια, 39ο χλμ. Αθηνών - Σουνίου)

στην παρουσίαση της δημοτικής μας παράταξης “Σαρωνικός αύριο”.

Η παρουσία σου θα μας τιμήσει.

Δήμαρχος Σαρωνικού

Επικεφαλής παράταξης “Σαρωνικός αύριο”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                   

Η ΑΝΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΛΕΝΤΗ - ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
αναβαθμίζεται για Περιφέρεια

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με τον Γ. Πατούλη

Η Αννα Λεντή - Τομοπούλου ασχολείται με

τα κοινά από δεκαετίες, στο τέως Δήμο

Βουλιαγμένης με δήμαρχο τον Γρηγόρη Κα-

σιδόκωστα.

Είναι ένα άτομο κοινωνικό, δημιουργικό και

με θετικές προτάσεις.

Στην παρούσα δημοτική Αρχή είναι πρό-

εδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτι-

κής Ενότητας Βουλιαγμένης και πάντα

παρούσα στα δημοτικά Συμβούλια του

Δήμου.

Επέλεξε στις παρούσες αυτοδιοικητικές

εκλογές να μην εκτεθεί στο Δήμο, αλλά να

ταχθεί στο πλευρό του υποψηφίου Περιφε-

ρειάρχη Γιώργου Πατούλη, ως υποψήφια

περιφερειακή σύμβουλος.

• Οικονομολόγος – Μέλος Οικονομικών  και Εμπορικών Επιμελητηρίων

• Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης του Δήμου 3Β

• Γραμματέας ΔΗΜ.Τ.Ο. Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

• Ενασχόληση με Γ´Ηλικία, Περιβάλλον, Απόρους – Αστέγους, Αδέσποτα Ζώα

• Διακρίνεται από πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ενότητας. Ομιλεί

Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Ισπανικά

Επικοινωνία: 6949669808 - Email: avlentis@gmail.com 

Facebook: ΛΕΝΤΗ ΑΝΝΑ Instagram: avlentis



4 ΣΕΛΙΔΑ - 16  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019                                                                                                                                                                                                      ΕΒΔΟΜΗ

Η εταιρεία θεάτρου Ma non troppo  και ο Γιώργος Παλούμ-

πης, επιστρέφουν στο Από μηχανής Θέατρο με μια παρά-

σταση συγκρούσεων και κωμικοτραγικών ανατροπών. 

Το έργο «170 τετραγωνικά » του Γιωργή Τσουρή, με

άξονα το εδώ και το τώρα της Ελλάδας, ξεδιπλώνει μια

ιστορία με πολύ αγωνία, χιούμορ και σκληρό  ρεαλισμό,

που καταλύει επί σκοπού τις διακριτές γραμμές ανάμεσα

σε δράμα και κωμωδία. 

Μια τραγωδία «για όλη την οικογένεια», με πρόσωπα της

διπλανής μας πόρτας και καταστάσεις ακραίες και συνάμα

αναγνωρίσιμες. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο σπεσιαλί-

στας του νεοελληνικού ρεαλισμού Γιώργος Παλούμπης.

Τα πρόσωπα υποδύονται οι ηθοποιοί: Αμαλία Αρσένη,

Βάλια Παπακωνσταντίνου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος,

Άννα Πατητή και ο Γιωργής Τσουρής.

Το έργο θα παρουσιαστεί στο Από Μηχανής Θέατρο, την

άνοιξη του 2019, από 9 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή και

Σάββατο, για 13 μόλις παραστάσεις.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2019

Ανακοινώθηκε ( 22 Φεβρουαρίου) το νέο πρόγραμμα του

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου για το 2019.

Πλούσιο σε ελληνικές και ξένες παραστάσεις, καλύπτει

και τον πιο απαιτητικό θεατή.

Έπειτα από τρία χρόνια επιτυχημένης θητείας του Καλλι-

τεχνικού Διευθυντή Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου,  οι βασικοί

στόχοι του Φεστιβάλ έχουν αρχίσει να γίνονται πραγμα-

τικότητα με ορατά αποτελέσματα και σταδιακά με μεγάλη

αποδοχή από το κοινό, τους κριτικούς και τους δημοσιο-

γράφους.

Κάποια από τις δηλώσεις του B. Θεοδωρόπουλου αφο-

ρούσε το Λύκειο Επιδαύρου, τον  εκπαιδευτικό θεσμό που

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα

Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο του Πανεπιστημίου Πε-

λοποννήσου, στο οποίο η φοίτηση μάλιστα πιστοποιείται

πλέον με διδακτικές μονάδες ECTS. Αυτό το «Διεθνές θε-

ρινό σχολείο αρχαίου δράματος», με υπεύθυνη τη σύμ-

βουλο στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ,

Τζωρτζίνα Κακουδάκη, μετά τις δύο πρώτες χρονιές λει-

τουργίας του, έχει ήδη κερδίσει μια θέση στο χώρο της

έρευνας και της ερμηνευτικής του αρχαίου δράματος διε-

θνώς, με τους έγκυρους δασκάλους που έχουν κληθεί να

διδάξουν απ’ όλα τα μέρη του κόσμου, την πολυφωνία και

τη διαπολιτισμικότητα που αποτελούν βασική του επι-

δίωξη, αλλά και τη μοναδική σχέση του με την περιοχή

της Επιδαύρου που το φιλοξενεί, καθώς ο τόπος αυτός

μπολιάζεται από την παρουσία νέων ανθρώπων από κάθε

γωνιά της γης.

Άλλη μια τομή που πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα με τις

δηλώσεις του B. Θεοδωρόπουλου είναι το «Άνοιγμα στην
πόλη». Αυτή η ενότητα δράσεων με χαρακτήρα site spe-

cific, που πραγματοποιείται στην Αθήνα και στον Πειραιά

με την υποστήριξη του Athens Culture Net και του Δημο-

τικού Θεάτρου Πειραιά αντίστοιχα, με στόχο  να επεκτεί-

νει την εμβέλεια του Φεστιβάλ, καθιστώντας την

καλλιτεχνική δημιουργία όχημα για την καλύτερη γνωρι-

μία της πόλης.
Τζωρτζίνα Καλέργη

“Η Χήρα”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει έως και την Τετάρτη, 20 Μαρτίου

2019, το ψυχολογικό δράμα «ΤΗ ΧΗΡΑ», 
Ώρες προβολών: 7 μ.μ. και 9 μ.μ.   

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Νιλ Τζόρνταν (The Crying

Game) επιστρέφει - έξι χρόνια μετά το Byzantium - με ένα

σύγχρονο, αγωνιώδες ψυχολογικό θρίλερ.

Η Φράνσις (Κλόι Γκρέις Μόρετζ), μία νεαρή γυναίκα που
πενθεί τον θάνατο της μητέρας της, ανακαλύπτει μία χα-
μένη τσάντα στο μετρό της Νέας Υόρκης και αποφασίζει
να την επιστρέψει στην κάτοχο της. Η Φράνσις αγνοεί τις
ανησυχίες της φίλης της, όμως τα κίνητρα της Γκρέτα
είναι πιο νοσηρά από αυτό που φαντάζεται.
Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

170 τετραγωνικά (Moonwalk)
του Γιωργή Τσουρή

Εκδηλώσεις Συλλόγου “Υπατία”

Σεμινάριο γυναικείου χορού 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση

της θηλυκότητας, φέρνοντας στο σώμα μας την περισυλ-

λογή και τη χαρά της γυναικείας ύπαρξης. Ο Χορός βοηθά

στον συντονισμό των κινήσεων καθώς επίσης βοηθά στη

βελτίωση της αυτοεκτίμησης, των προβλημάτων της κατά-

θλιψης και της ανασφάλειας. Χαλάρωση, ομορφιά, ανά-

πτυξη σώματος.

Μπορούμε επίσης να κάνουμε συναντήσεις για τη βελ-

τίωση της ζωής της γυναίκας χρησιμοποιώντας ανατολί-

τικο χορό, εθικούς χορούς, βραζιλιάνικους χορούς.

Τα σεμινάρια θα γίνονται κάθε Δευτέρα ή Τρίτη  στις 11 το

πρωί.  Τηλ επικοινωνίας :  6946105188.

Κύκλος ζωγραφικής για αρχάριους

Ανοίγει κύκλο ζωγραφικής για αρχάριους την Τρίτη 5 Μαρ-

τίου στις 17:30.  Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει σχέδιο και

ζωγραφική χρώματα  σε χαρτί.

Εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές

Η Υπατία διοργανώνει εκδρομή στις Δαλματικές ακτές

μέσω Βενετίας στις αρχές Ιουνίου μετά τις εκλογές. Το κό-

στος για 8 ημέρες με ημιδιατροφή είναι 550 ευρώ. Μέλη

και μη μπορούν να επικοινωνούν με την Ιφ. Αμοργιανού

στο 6998958059 για το πρόγραμμα και για κρατήσεις θέ-

σεων. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο ΟΑΠΠΑ

διοργανώνουν για πρώτη χρονιά τριήμερο Νεανικό

Φεστιβάλ Τέχνης αφιερωμένο στη μουσική, το θέα-

τρο και το χορό, με σκοπό δώσει βήμα σε νεανικές

ερασιτεχνικές ομάδες και σχήματα του Δήμου, που

δραστηριοποιούνται στον χώρο της Τέχνης να εκ-

φραστούν και να παρουσιάσουν  τη δουλειά τους.               

Το Φεστιβάλ δε θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και

θα πραγματοποιηθεί στις 12,13 και 14 Απριλίου στο

Πολιτιστικό Κέντρο «ΙΩΝΙΑ» (Λεωφόρος Κ. Καρα-

μανλή 18, Βούλα).

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται από αποκλει-

στικά ερασιτεχνικά μουσικά, θεατρικά και χορευτικά

σχήματα του Δήμου, αποτελούμενα από τουλάχιστον

τρία άτομα, ηλικίας 16 -26 ετών. Οι δηλώσεις συμμε-

τοχής θα πρέπει να σταλούν  στα γραφεία του Οργα-

νισμού, (Αφροδίτης 2, Τ.Κ 16671, Βουλιαγμένη), ή

ηλεκτρονικά, στο mail του Οργανισμού

(oappa11@gmail.com).

Επιτροπή από καταξιωμένους ανθρώπους της τέχνης

θα αξιολογήσει και θα καταλήξει στα σχήματα που θα

συμμετέχουν στο Φεστιβάλ. 

Τα έξοδα ήχου και φωτισμού θα επιβαρύνουν τον Ορ-

γανισμό και τυχόν έξοδα μετακίνησης το σχήμα. 

Τα σχήματα θα ενημερωθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου

για τα αποτελέσματα της προκριματικής διαδικασίας.

Το Κέντρο Ερευνών

Αστρονομίας και Εφαρμο-

σμένων Μαθηματικών

(ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας

Αθηνών, συμμετέχει

ενεργά στον εορτασμό

των 100 χρόνων από την

ίδρυση της Διεθνούς

Αστρονομικής Ένωσης

(IAU) με μία σειρά ομιλιών

για το ευρύ κοινό που θα

λάβουν χώρα στην ανατο-

λική αίθουσα του Μεγά-

ρου της Ακαδημίας

(Πανεπιστημίου 28) εντός

του 2019. 

Η σειρά των ομιλιών που

διοργανώνει το ΚΕΑΕΜ

εντάσσεται στο πλαίσιο

των 250 εκδηλώσεων που

έχουν προγραμματιστεί

μέχρι σήμερα να διοργα-

νωθούν σε περισσότερες

από 50 χώρες και έχουν

τον γενικό τίτλο “100 χρό-
νια κάτω από τον ίδιο ου-

ρανό” (IAU100). 

Εχουν ήδη ξεκινήσει από

τις 11 Ιανουαρίου, που

έγινε η πρώτη. Ακολου-

θούν, μία περίπου κάθε

μήνα. Ε΄τσι στις 27 Μαρ-

τίου θα μιλήσει ο Διευθυν-

τής Ερευνών ΚΕΑΕΜ,  Ι.

Κοντόπουλος με θέμα: Η

έρευνα των πάλσαρ στη
σύγχρονη Αστροφυσική
και στις 17 Απριλίου ο κύ-

ριος Ερευνητής ΚΕΑΕΜ,

Κ. Γοντικάκης με θέμα:

Εκρήξεις στον Ήλιο.

“100 χρόνια αστρονομικών

ανακαλύψεων”

Νεανικό Φεστιβάλ Τέχνης στο Δήμο 3B
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Συνεστίαση με τον Πολιτιστικό

Σύλλογο “Απολλωνία”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών

“Απολλωνια” προσκαλεί σε συνε-

στίαση 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 πλα-

τεία Βούλας, εφόσον το δηλώσετε.

Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλ. 6976636609

“Το νερό μέσα από την τέχνη”

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας

Νερού (22 Μαρτίου), η εικαστική ομάδα του Καλλι-

τεχνοράματος διοργανώνει  Εικαστική Έκθεση με

θέμα το ΝΕΡΟ  με την συμμετοχή 8 καλλιτεχνών

από 13 Μαρτίου μέχρι και 21 Μαρτίου, στο ΠΑΛΗΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Την Κυριακή 17 Μαρτίου, στις 11.00,  θα πραγματο-

ποιηθεί  ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ για το "ΝΕΡΟ μέσα

από την ΤΕΧΝΗ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ".
Ομιλητές η ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΗ (εικαστικός - επιμελήτρια

Έκθεσης), ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ (πρόεδρος της UN-

ESCO) και η ΡΕΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ (πρόεδρος των ΑΘΗΝΑΙ-

ΔΩΝ - τ. Διευθύντρια στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)

Θα ακολουθήσει coctail  υπό τους ήχους σε  πιάνο της

ΤΖΕΦΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ!!

Είσοδος Ελεύθερη .

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : KAΛΛΙΤΕΧΝΟΡΑΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Η εκδή-

λωση τελεί υπό την ΑΙΓΙΔΑ Του ΔΉΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ και

της UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

“To χρυσό κλουβί”

Το νέο παιδικό βιβλίο της Μαρίας Ανδρικοπούλου,

παρουσιάζει ο Όμιλος αντισφαίρισης Κορωπίου σε

συνεργασία με το Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη το

Σάββατο 16 Μαρτίου ώρα 11.30 π.μ. στον Ομιλο Αν-

τισφαίρισης (1η παρόδος, Κοσμά Νικολού, Κορωπί).

Εκδόσεις Κόκκινη κλωστή δεμένη.

"Οι Δέκα Μικροί Νέγροι"

Ο Σύλλογος Γονέων 2ου Λυκείου Βούλας και η Τρι-

λογία - Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος

προσκαλούν στην Θεατρική παράσταση "Οι Δέκα
Μικροί Νέγροι". Το συγκλονιστικό θρίλερ της Αγ-

κάθα Κρίστι, έρχεται στην αίθουσα Ιωνία, το Σάβ-

βατο στις 30 Μαρτίου, στις 8 μ.μ. Ένα έργο με

γεμάτο ένταση, μυστήριο και υπέροχη πλοκή.

Αφιέρωμα στην επέτειο της

25ης Μαρτίου 1821

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κ.Δ.Ε.Μ. και το «Βραυ-

ρώνιος», διοργανώνουν Συναυλία με τη Χορωδία

του Κ.Α.Π.Η. με τίτλο: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»,
σε ποίηση του Εθνικού μας Ποιητή, Διονυσίου Σο-

λωμού, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 24

Μαρτίου 2019 και ώρα 4 μ.μ., στο Δημοτικό Κινημα-

τοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

Η χορωδία τελεί, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου

Α. Πυλαρινού. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μέλη

του ΚΑΠΗ, που θα απαγγείλουν ποιήματα και το χο-

ρευτικό του «Δήλιου Απόλλωνα». 

“24 Mορφές της Νεοελληνικής

Λογοτεχνίας”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκα-

λεί την  Πέμπτη 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  στην εκδήλωσή

του με θέμα: «Kωνσταντίνου Βάση: “24 Μορφές

της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας”»,
ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ του Μάνθου, ιατρός,

αρθρογράφος στην “Εβδόμη”, ΒΑΝΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πρέ-

σβης επί τιμή, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ορθοπεδικός-χει-

ρουργός, ποιητής,  η οποία θα γίνει 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.

Μονοήμερη εκδρομή

στις Σπέτσες
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη”

Βούλας, οργανώνει μονοήμερ εκδρομή στις Σπέτσες,

το Σάββατο 30 Μαρτίου. αναχώρηση στις 7π.μ. από

την Παπάγου και ίριδος. Τιμή κατά άτομο 12 ευρώ.

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος Τηλ.6974017018

Επίτιμη δημότης των 3Β 

η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, οργανώνει

εκδήλωση ανακήρυξης της Ελένης Γλύκατζη - Αρβε-

λέρ, σε Επίτιμο Δημότη του δήμου, την Τετάρτη 20

Μαρτίου και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρ-

χείου στη Βούλα (Λεωφ. Καραμανλή 18).

Eίναι ο τρίτος άνθρωπος που ανακηρύσσεται επίτιμος

δημότης του Δήμου 3Β τους τελευταίους μήνες.

Πρώτος ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρ. Παυ-

λόπουλος, ο επόμενος ήταν ο καθηγητής αστροφυ-

σικής Δρ. Στ. Κριμιζής.

Πολλές εκπλήξεις επφυλλάσσουν στους επισκέπτες της

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γλυφάδας, που συνεχίζει τον εμ-

πλουτισμό και την ανανέωση του προγράμματος και των εκ-

δηλώσεων που φιλοξενεί. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται εδώ και

τρία χρόνια στο καινούργιο χώρο, στο Διασχολικό Κέντρο

του Δήμου Γλυφάδας (Επαμεινώνδα 30 & Αγ. Τριάδος).

Μία νέα δράση έχει ξεκινήσει  στην Βιβλιοθήκη. Η Βιωμα-

τική Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης που ξεκινά τις συναντήσεις

της κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, από τις 16:00 έως τις

17:15, και έχει ως στόχο να προσφέρει στα παιδιά τη δυνα-

τότητα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά βιβλία λαμβά-

νοντας πάντα υπόψη το ενδιαφέρον των παιδιών και τις

αναγνωστικές τους εμπειρίες. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

και ο αριθμός συμμετεχόντων περιορισμένος.  

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου και κάθε τελευταία Τετάρτη του

μήνα, από τις 11 έως τις 12:30, λειτουργεί στον χώρο της

Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης η Λέσχη Φιλαναγνωσίας για

ενηλίκους. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Εκδηλώσεις  στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας
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Η Κλαίρη Σαραντάκου

Yποψήφια Ευρωβουλευτής

H Βουλιώτισσα Κλαίρη Σαραντάκου, πρόεδρος της

Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, είναι υποψήφια ευρω-

βουλευτής στις προσεχείς ευρωεκλογές που θα γί-

νουν το Μάιο μαζί με τις δημοτικές.

Η Κλαίρη Σαραντάκου είναι ενεργό μέλος της κοι-

νωνίας και της ευχόμαστε να τη δούμε ευρωβου-

λευτή.

Εχει ένα πλούσιο βιογραφικό, είναι Πολιτικός Επι-

στήμων και έχει έντονη δράση στο κόμμα που έχει

επιλέξει να δραστηριοποιηθεί· τη Νέα Δημοκρατία.

Είναι Πολιτικός Επιστήμων. Γεννήθηκε στη Βούλα και ζει

μόνιμα στη Βάρκιζα. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου

Πατρών, Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και έχει μεταπτυ-

χιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με

ειδίκευση στην ένταξη των χωρών της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Εργάζεται ως Προϊσταμένη στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρ-

χικό Συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρό-

τησης και συνεργάζεται με την Εθνική Σχολή Δημόσιας

Διοίκησης, όπου διδάσκει πειθαρχικό δίκαιο. Μιλάει αγ-

γλικά και γαλλικά. Την περίοδο 2012 -2014 ήταν μέλος

της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της ΝΔ, και σήμερα

είναι  μέλος της επιτροπής του τομέα Εσωτερικών της

ΝΔ. Τον Μάιο του 2018 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Τοπικής

οργάνωσης της Ν.Δ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Είναι

παντρεμένη με τον Αλέξανδρο Βογιατζάκη και μητέρα

της Άννας που είναι Φυσικός Ωκεανογράφος και ζει μό-

νιμα στην Αγγλία,  όπου εργάζεται ως  ερευνήτρια στο

Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ.

Διαβούλευση στην Κερατέα

Μελέτες αναπλάσεων

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς καλεί όλους τους

φορείς, κατοίκους και επαγγελματίες της Κερα-

τέας τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, στις 17:30 το

απόγευμα στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Κερατέας, να

συμμετάσχουν σε διαβούλευση στην παράλληλη

παρουσίαση των μελετών:

«Ανάπλαση της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, των

κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχε-

δίου πόλεως Κερατέας», του μελετητικού γρα-

φείου Studio75 (Γραφείο 75 Αρχιτέκτονες Α.Ε.).

«Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας Δημοτικής

Ενότητας Κερατέας», από ομάδα του Ε.Μ.Π. με

τους καθηγητές Θ. Βλαστό και Ευθ. Μπακογιάννη.

Πραγματοποιήθηκε το προγραμμα-

τισμένο Διεθνές Συνέδριο και

άσκηση με τίτλο “Εγκέλαδος 2019”.

το διήμερο 9 και 10 Μαρτίου, στο

Υπ. Μεταφορών και στην περιοχή

του Δήμου Κρωπίας με σκήσεις

ετοιμότητας.

Στο συνέδριο συμμετείχε πλήθος

εκπροσώπων θεσμικών οργάνων,

φορέων, Δήμων και πολιτών και ση-

μείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού θεω-

ρήθηκε η μεγαλύτερη άσκηση

αντιμετώπισης φυσικών καταστρο-

φών, εδώ και δεκαετίες.

Την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου

κήρυξε ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημή-

τριος Κιούσης το Σάββατο 9/3 στην

αίθουσα συνεδριάσεων του Υπ. Με-

ταφορών και Υποδομών.  Βασικός

συντονιστής και διοργανωτής ήταν

η (Πυροσβεστική Υπηρεσία) Π.Υ

Κρωπίας με τον νέο Διοικητή της,

Πύραρχο, Μιχάλη Χάλαρη. 

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου

(10/3) αναλύθηκε η αναγκαία θεω-

ρητική γνώση και εμπειρία όλων των

φορέων που συμμετείχαν στην

άσκηση ετοιμότητας διαχείρισης

συνεπειών σεισμού που διεξήχθη

στους πρόποδες του Υμηττού

(Μπουρμπουτσάνα-κοντά στον οικι-

σμό Βίλιζας-«Αλάνα Σέσι») στο Κο-

ρωπί και διήρκησε περίπου έξι ώρες.

Όσοι είχαν την τύχη να παρευρε-

θούν έζησαν σε πραγματικές εικό-

νες απεγκλωβισμού ατόμων από

σιεσμό, από πυρκαγιά, από τρακάρι-

σμα οχήματος το οποίο τυλίγεται

στις φλόγες...

Η   συνεργασία της Π.Υ Κρωπίας με

το Δήμο Κρωπίας, την ομάδα Πολι-

τικής Προστασίας και της Δημοτικής

Εθελοντικής Ομάδας  υπό τον Δή-

μαρχο Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση

και τον αντιδήμαρχο, υπεύθυνο πο-

λιτικής προστασίας Θοδωρή Γρίβα

ήταν άρτια. Μαζί τους συμμετείχαν

και άλλες 18 ομάδες πολιτικής προ-

στασίας από διάφορους Ο.Τ.Α και

Εθελοντικών Σωμάτων από την Ατ-

τική, την Εύβοια και την Ρόδο συγ-

κροτώντας μιας ισχυρή δύναμη

συνεργασίας και συντονισμού. Την

ευθύνη επικοινωνίας μεταξύ των

ομάδων επέμβασης και διάσωσης

είχε η Ένωση ραδιοερασιτεχνών

Ελλάδος.

Οι φωτογραφίες είναι από τα μέλη της

ΕΟΔΚ (Πέτρος Λάιος, Δημ. Ντούνης)

και pitsounaki.gr.

Οι χορωδίες των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Λαυρεωτικής

στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» εξασφάλισε τη συμμετοχή των χορωδιών των Κ.Α.Π.Η του Δήμου μας, Κερατέας

και Λαυρίου, στο 11o Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου 2019 στο Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ», Δήμητρα Πάλλη, στηρίζει τη συμμετοχή

των χορωδιών των Κ.Α.Π.Η σε δράσεις οι οποίες έχουν ως γνώμονα τη δημιουργική απασχόληση των μελών

τους και συμβάλλουν στη προαγωγή του πολιτισμού,  της ψυχικής υγείας και της δημιουργικότητας μέσα

από την τέχνη. 

Οι Μαέστροι του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ», Ευτύχης Ζάρμπ και Αναστάσιος Λαζάρου, θα επιμεληθούν το Πρό-

γραμμα των χορωδιών για άλλη μια χρονιά με στόχο μια επιτυχημένη εμφάνιση.

Διεθνές Συνέδριο “Εγκέλαδος 2019”
Άσκηση ετοιμότητας  στο Κορωπί
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Όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, ο Δήμος

Παλλήνης ενημερώθηκε από ...το καφενείο ότι δημι-

ουργείται δομή, στο Γέρακα, Φιλοξενίας Ασυνόδευ-

των Ανήλικων Προσφυγόπουλων.

Ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, από τη στιγμή που το

έμαθε, απέστειλε επιστολή προς τους αρμόδιους

Υπουργούς απαιτώντας ενημέρωση. Παράλληλα,

έδωσε εντολή ώστε να ελεγχθεί πλήρως ο φάκελος

της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και να διενερ-

γηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και την Πολεοδομία

αυτοψία στο χώρο, ώστε να διαπιστωθεί εάν νομίμως

εκτελούνται οικοδομικές εργασίες.

Αυτό ξεσήκωσε την τοπική κοινωνία και συγκλήθηκε

έκτακτη δημοτική συνεδρίαση. 

Στο μεταξύ την Παρασκευή 8/3 πήρε και επίσημα

απάντηση από την αν. υπ. Φωτίου, η οποία επιβεβαί-

ωνε τη δημιουργία της δομής, επί του ακινήτου που

βρίσκεται επί των οδών Παγγαίου και Πανόρμου.

Η αίθουσα κατάμεστη από τον κόσμο στην έκτακτη

συνεδρίαση της Τρίτης 12/3/19. Η συνεδρίαση είχε

ένταση, με ακραίες φωνές από όλες τις πτέρυγες...

και κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, κατήγ-

γειλε για ακόμη μία φορά τη στάση της Κυβέρνησης

και “το  απαράδεκτο γεγονός ότι μια τέτοια Δομή
σχεδιάσθηκε εν κρυπτώ, ερήμην της Κοινωνίας στην
οποία θα εγκατασταθεί, ότι ακολουθήθηκαν ύποπτες
μεθοδεύσεις για να βρεθεί τόσο η Κοινωνία,  όσο και
η Δημοτική Αρχή μπροστά σε τετελεσμένα”.

Δεν δίστασε να καταγγείλει το γεγονός ότι ο τρόπος

με τον οποίο εξελίχθηκε το ζήτημα της Δομής Φιλο-

ξενίας με απόλυτη ευθύνη της Κυβέρνησης, “έδωσε
τη δυνατότητα σε ακραίους  και λαϊκιστές, χρησιμο-
ποιώντας την παραπληροφόρηση, την κινδυνολογία
και την πολιτική συκοφαντία, να δημιουργούν σύγ-
χυση, φόβο και ανησυχία στην Κοινωνία, να διχάζουν
τους πολίτες, να καλλιεργούν εχθρότητες και να στο-
χοποιούν ανθρώπους με μοναδικό σκοπό την  εξυπη-
ρέτηση μικροπολιτικών συμφερόντων”.

Ο Αθ. Ζούτσος υπογράμμισε: “Αυτό το Δημοτικό Συμ-
βούλιο και αυτή η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να
σταθεί δίπλα στη  Κοινωνία ενωτικά, και όχι διχα-
στικά. Να σταθεί δίπλα στην Κοινωνία όχι με κραυγές,
αλλά με την ήρεμη φωνή της λογικής, τη σύνεσης,
της ανθρωπιάς και  της  ευθύνης”.
Διευκρίνισε ότι “από την επίσημη πλέον πληροφό-
ρηση, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια Δομή Φιλοξε-
νίας 40 Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφυγόπουλων,
και όχι Hotspots σε όλο το Δήμο, όπως  κάποιοι ψευ-
δώς  και ανεύθυνα διαδίδουν”.

Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής

1ον: Πλήρης και αναλυτική ενημέρωση τόσο από το

Υπουργείο όσο και από τον Διεθνή Οργανισμό Μετα-

νάστευης (ΔΟΜ) σε ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα συμμετάσχουν φο-

ρείς και κάτοικοι, για όλα τα ζητήματα λειτουργίας

της Δομής.

2ον) Ο  Δήμος, αν και δεν είναι αρμόδιος για την αδει-

οδότηση αυτών των Δομών, θα προβεί σε  πλήρη έλεγχο

των προδιαγραφών των κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε

περίπτωση, που οι προδιαγραφές  δεν πληρούνται, ο

Δήμος θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να μαται-

ώσει ή να αναστείλει  τη  λειτουργία της Δομής.

3ον: Εφ΄ όσον λειτουργήσει η εν λόγω Δομή, ο

Δήμος να είναι ο πρώτος φορέας που θα  ενημερώ-

νεται υποχρεωτικά για την πορεία της λειτουργίας

της, και ιδιαίτερα σε περίπτωση, που θα ανακύψει

οποιοδήποτε πρόβλημα. 

4ον) ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ κατηγορηματικά αντίθετοι στη

δημιουργία HOT SPOTS όχι μόνο εδώ αλλά και οπου-

δήποτε αλλού!

«Οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν...»

O Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Παναγιώ-

της Ν. Μερτύρης και υποψήφιος δήμαρχος εκ νέου με

την παράταξη «Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη, πόλεις

για να ζεις», τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Οι φόβοι για

τους οποίους προειδοποιούσαμε, συνιστώντας σε

όλες τις πλευρές να ρίξουν τους τόνους, όλο το προ-

ηγούμενο διάστημα, από την στιγμή που έγινε γνωστή

η επιστολή - απάντηση της κυρίας Φωτίου προς τον Αθ.

Ζούτσο, επιβεβαιώθηκαν με απόλυτο τρόπο. Οι επικίν-

δυνα ακραίες φωνές που ακούστηκαν στην κατάμεστη

από πολίτες αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο

από τους υποστηρικτές όσο και από αυτούς που αντι-

τίθενται στην δημιουργία της εν λόγω δομής, δεν μας

εξέπληξε διόλου».

Τόνισε ότι: «Η παράταξή μας “Πόλεις για να ζεις”
και εγώ προσωπικά, δεσμευόμαστε να διαφυλά-
ξουμε πρωτίστως την  κοινωνική ειρήνη και
συνοχή του τόπου μας, συναισθανόμενοι πλήρως
τις εύλογες ανησυχίες των κατοίκων του, και ιδιαί-
τερα αυτών που κατοικούν πέριξ της υπό κατασκευή
Ίδρυση και Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας.
«Ο Παλληνιώτικος λαός, ουδέποτε διακατέχονταν
από ρατσιστικά ή “ξενοφοβικά” αισθήματα, όπως
πολλοί επιχειρούν να του προσάψουν, αλλά δεν θα

δεχθεί και την μετατροπή του σε “Ιφιγένεια”, στον
βωμό της διευκόλυνσης και της εξυπηρέτησης μικρο-
κομματικών και άλλων συμφερόντων, δυνάμεων, που
λυμαίνονται τον πλούτο της χώρας, αλλάζοντας την
φυσιογνωμία και την δομή της κοινωνίας του, προς
όφελός τους και εν αγνοία του, χωρίς να προηγηθεί
η ενημέρωσή του, η γνώμη του και εν τέλει, η ετυ-
μηγορία του…! Γιατί στην Δημο-κρατία, τον πρώτο
λόγο τον έχει ο ΔΗΜΟΣ (πολίτες)»., κατέληξε ο Π.

Μερτύρης.

Η πρότασης της μείζονος αντιπολίτευσης για «άμεση

αναστολή όλων των διαδικασιών, Σύσταση Διαπαρατα-

ξιακής Επιτροπής, Συγκρότηση και λειτουργία Συμβου-

λίου Ένταξης Μετανασταστών και Προσφύγων,

καταψηφίστηκε.

Η δημιουργία της δομής, υπερψηφίστηκε, βάσει των

προτάσεων της Δημοτικής Αρχής, με 19 ψήφους σε

σύνολο 28 παρόντων Δημοτικών Συμβούλων. 

Αθώα για απιστία 

ένοχη για κακοδιαχείριση

η Μαρία Σίνα

Ασκήθηκε Έφεση

Εκδικάστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθη-

νών - 15 Μαρτίου 2019 - η υπόθεση για την κατηγο-

ρία της απιστίας στην Υπηρεσία ως πρόεδρος στη

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(2012-2014), της δημοτικής συμβούλου του Δήμου

Μαρίας Σίνα.

Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τη Μ. Σίνα για την

κατηγορία της Απιστίας στην Υπηρεσία.

Ως προς την έτερη κατηγορία του ελλείμματος δια-

χείρισης το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη, αναγνω-

ρίζοντάς της το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου

βίου (άρθρο 84 § 2α Ποινικού Κώδικα) και της επέ-

βαλε την ποινή των 18 μηνών με αναστολή.

Η  Μαρία Σίνα άσκησε άμεσα Έφεση και όπως μας δή-

λωσε στην έξοδο από τα δικαστήρια «αναμένει την
δικαίωσή της από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο».

Ναι στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων,
ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης
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του Νίκου Ιγγλέση*

Η εύρεση ενός αξιόλογου κοιτάσματος φυσικού αε-

ρίου στο «οικόπεδο 10» της κυπριακής Αποκλειστικής

Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) προκάλεσε μεγάλο ενθου-

σιασμό στην Κύπρο και την Ελλάδα. Το κοίτασμα εν-

τοπίστηκε κατά τη γεώτρηση στο σημείο «Γλαύκος»

που πραγματοποίησαν η αμερικανική Exxon Mobil σε

συνεργασία με τη κρατική εταιρεία του Κατάρ (Qatar

Petroleum). Σημειώνεται ότι το Κατάρ είναι στενός

σύμμαχος της Άγκυρας και στο έδαφός του φιλοξενεί

τουρκική στρατιωτική βάση.

Υπολογίζεται ότι ο «Γλαύκος» περιέχει 5 έως 8 τρι-

σεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, αξίας πε-

ρίπου 35-45 δις. ευρώ. Στο κοίτασμα αυτό πρέπει να

προστεθούν και τα αντίστοιχα κοιτάσματα που έχουν

εντοπιστεί στο σημείο «Αφροδίτη» του «οικόπεδου

12» και στο σημείο «Καλυψώ» του «οικόπεδου 6».

Χωρίς αμφιβολία η οικονομική σημασία του «Γλαύ-

κου» είναι πολύ σημαντική αλλά μέχρι εκεί. Όσα γρά-

φονται και λέγονται τις τελευταίες ημέρες για

μεγάλη αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, για μετατροπή της σε ενεργει-

ακό κόμβο-κλειδί, για την προστασία της κυπριακής

ΑΟΖ από τα μητρικά κράτη των πετρελαϊκών εται-

ρειών – ΗΠΑ (Exxon Mobil), Γαλλία (Total), Ιταλία

(ENI) και Ισραήλ (Noble Energy) – είναι υπερβολικά

αλλά και επικινδύνως αφελή. Απόψεις όπως “οι Αμε-

ρικανοί ήρθαν για να παραμείνουν στην κυπριακή

ΑΟΖ και θα την υπερασπιστούν ενάντια στις τουρκι-

κές διεκδικήσεις” κρύβουν άγνοια της στρατηγικής

των μεγάλων δυνάμεων. Οι Αμερικανοί ήρθαν και θα

παραμείνουν αλλά για να υπερασπιστούν τα συμφέ-

ροντά τους που δεν ταυτίζονται αναγκαστικά με

αυτά του Ελληνισμού, ιδιαίτερα όταν αυτός δε δια-

θέτει τη βούληση αλλά και τα μέσα για να υπερασπι-

στεί τα έσχατα ζωτικά συμφέροντά του.

Η ανακάλυψη, τα τελευταία χρόνια, σημαντικών κοι-

τασμάτων φυσικού αερίου στην  Ανατολική Μεσόγειο

αναδιαμορφώνει τις γεωστρατηγικές συντεταγμένες

της περιοχής ως εξής :

― Το πλεονάζον φυσικό αέριο μπορεί και πρέπει να

διοχετευθεί στη Δυτική Ευρώπη μειώνοντας έτσι,

κατά ένα βαθμό, την εξάρτησή της από τις αντίστοι-

χες ρωσικές εισαγωγές. Τη λύση αυτή επιθυμούν δια-

καώς οι ΗΠΑ στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, σε

διεθνή κλίμακα, με τη Ρωσία. Λιγότερες εξαγωγές

ρωσικού φυσικού αερίου σημαίνει λιγότερα συναλ-

λαγματικά έσοδα για τη ρωσική οικονομία και άρα μια

πιο αδύναμη Ρωσία. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι σε μια

τέτοια περίπτωση θα παραμείνει και χώρος για τις

δικές τους εξαγωγές, του ακριβότερου σχιστολιθικού

φυσικού αερίου.

― Η Ρωσία δεν έχει κανένα συμφέρον από τη δημι-

ουργία ενός ακόμη εναλλακτικού παρόχου φυσικού

αερίου για την Ε.Ε., μετά την υλοποίηση του νότιου

διαδρόμου από το Αζερμπαϊτζάν (κοίτασμα Σαχ Ντε-

νίζ) μέσω του αγωγού TAP. Η Ρωσία θα προσπαθήσει

να καθυστερήσει ή να αναβάλλει την αξιοποίηση των

κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου. 

― Η νεο-οθωμανική Τουρκία, που στερείται ενεργει-

ακών πηγών, προσπαθεί να οικειοποιηθεί ένα όσο το

δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου της

Κυπριακής Δημοκρατίας εκμεταλλευόμενη τη στρα-

τιωτική αδυναμία της τελευταίας. Η Άγκυρα υποστη-

ρίζει ότι οι υδρογονάνθρακες ανήκουν και στις δύο

κοινότητες, παρ’ όλο που το Διεθνές Δίκαιο της Θά-

λασσας αναγνωρίζει ΑΟΖ μόνο σε ανεξάρτητα, διε-

θνώς αναγνωρισμένα κράτη, και όχι σε κοινότητες.

Παράλληλα η Τουρκία ισχυρίζεται ότι τα νησιά, όπως

η Κύπρος, δε δικαιούνται ΑΟΖ, αλλά μόνο χωρικά

ύδατα και κατά συνέπεια η δική της, εν δυνάμει, ΑΟΖ

και υφαλοκρηπίδα συνορεύουν με αυτές της Αιγύ-

πτου, της Λιβύης, του Λιβάνου κλπ. Ο Τούρκος

υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ έχει επίσημα πα-

ρουσιάσει σχετικούς χάρτες. Τον ίδιο ισχυρισμό προ-

βάλλει η Άγκυρα και για το Αιγαίο Πέλαγος

θεωρώντας ότι τα ελληνικά νησιά «κάθονται» πάνω

στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, χωρίζοντας έτσι το Αι-

γαίο στη μέση, στον 25ο Μεσημβρινό. 

― Οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες ενδιαφέρονται

πρωτίστως για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων

και δευτερευόντως σε ποιόν ανήκουν αυτά. Δε θέ-

λουν συγκρούσεις και διενέξεις, αλλά ένα ασφαλές

περιβάλλον για την αξιοποίηση των επενδύσεών

τους. Δε θα αρχίσουν πολεμικές επιχειρήσεις ούτε οι

Αμερικανοί, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ισραηλινοί προ-

κειμένου να αναγκάσουν τους Τούρκους να συμμορ-

φωθούν με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Γι’

αυτόν το λόγο κράτη και εταιρείες θα ασκήσουν πιέ-

σεις σ’ όλους τους εμπλεκόμενους για μια συμβιβα-

στική λύση διαμοιρασμού του φυσικού πλούτου.

Όλοι γνωρίζουν ότι η μικρή, αδύναμη και ημικατεχό-

μενη Κύπρος καθώς και η κατεστραμμένη οικονομικά

και εξαρτημένη από τους δανειστές, λόγω του δυσθε-

ώρητου ευρω-χρέους, Ελλάδα είναι οι δύο κρατικές

οντότητες που μπορούν πιο εύκολα να υποκύψουν

σε έξωθεν πιέσεις. Η εύρεση, πάση θυσία, μιας

«λύσης» για το Κυπριακό και η διευθέτηση των ελ-

ληνο-τουρκικών διαφορών στο Αιγαίο και την Ανατο-

λική Μεσόγειο θα είναι ό,τι καλύτερο για την

απρόσκοπτη εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Τότε

η ανακάλυψη των υδρογονανθράκων από ευλογία θα

γίνει κατάρα για τον Ελληνισμό. 

― Η νεο-οθωμανική Τουρκία επιδιώκει να οικειοποι-

ηθεί ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα των κοι-

τασμάτων φυσικού αερίου όχι μόνο για οικονομικούς

λόγους αλλά και για να επιβεβαιώσει την ανάδειξή

της σε ηγεμονική δύναμη της ευρύτερης περιοχής. Η

θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» είναι το ιδεολογικό

όχημα του τουρκικού ηγεμονισμού. Επειδή όμως

ηγεμονία χωρίς στρατιωτική ισχύ δεν υπάρχει, η Άγ-

κυρα υλοποιεί εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία

ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα βασισμένο κυ-

ρίως στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία της.

Οι πολιτικές ηγεσίες σε Αθήνα και Λευκωσία φαντα-

σιώνονται ότι το Διεθνές Δίκαιο ή η Ε.Ε. ή κάποιος

άλλος διεθνής οργανισμός θα υπερασπιστούν τα ελ-

ληνικά συμφέροντα και δεν κατανοούν ότι όλα εξαρ-

τώνται από το συσχετισμό ισχύος. Σε τελική

ανάλυση είναι οι φρεγάτες και τα υποβρύχια, τα μα-

χητικά αεροσκάφη και οι αντιαεροπορικοί – αντιβαλ-

λιστικοί πύραυλοι καθώς και τ’ άλλα αμυντικά

συστήματα που θα καθορίσουν το μοίρασμα των

υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και στο

Αιγαίο. Οι συμμαχίες είναι απαραίτητες γιατί λειτουρ-

γούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος, αλλά δεν αντικα-

θιστούν τη θέληση και την ικανότητα μιας χώρας να

υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντά της. Πρέπει να

γίνει επιτέλους κατανοητό από τις πολιτικές ηγεσίες

και τους πολίτες, σε Ελλάδα και Κύπρο, ότι δικό μας

είναι ό,τι μπορούμε να υπερασπίσουμε.

Υ.Γ. Η μικρή κατεχόμενη Κύπρος έχει χωρικά ύδατα

12 ναυτικών μιλίων, η Ελλάδα περιορίζεται στα 6. Η

Κύπρος έχει ανακηρύξει ΑΟΖ και την έχει οριοθετή-

σει με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, η Ελλάδα δεν έχει

τολμήσει, μέχρι σήμερα, ούτε να ανακηρύξει ΑΟΖ.

Γιατί;

―――――――
* Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας

του βιβλίου «Στρατηγικές Επιλογές Επιβίωσης του Ελληνι-
σμού», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στοχαστής.

https://greekattack.wordpress.com

Υδρογονάνθρακες:

Ευλογία ή κατάρα;

Kράτη και εταιρείες θα ασκήσουν πιέ-
σεις σ’ όλους τους εμπλεκόμενους για
μια συμβιβαστική λύση διαμοιρασμού

του φυσικού πλούτου. 

«Συμβιβαστική λύση διαμοιρασμού»

Ετσι εξηγούνται όσα είπε ο πρ. Υπουργός εξωτερικών Ν.

Κοντζιάς στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών,  “πιπιλών-

τας” την καραμέλα του συμβιβασμού με την Τουρκία. 

«Αν αρχίσεις στις διεθνείς σχέσεις και είσαι μοναχοφάης
λέγοντας “όλα δικά μου”, τότε είσαι κι εσύ μέρος του προ-
βλήματος» είπε ο Νίκος Κοτζιάς και πρόσθεσε ότι αυτό

που πρέπει να κάνεις είναι και να εξασφαλίσεις την ασφά-

λεια –με τις δύο τετραμερείς– και να δώσεις μια προ-

οπτική ότι η Τουρκία, όχι στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά στη

Μεσόγειο συνολικά, θα συμμετάσχει σε αυτή την οικονο-

μική ανάπτυξη. Πρέπει να βρεις τρόπους οργάνωσης επι-

χειρηματικούς, που να συμμετάσχει σε αυτό που της

αντιστοιχεί και της αρμόζει».

σημείωμα της έκδοσης
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Στις 2 Απριλίου του 1883 κυκλοφόρησε στην Αθήνα  ο

«ΡΩΜΗΟΣ». Mια  εβδομαδιαία,  τετρασέλιδη, έμμετρη και

σατιρική εφημερίδα,  με «ανάδοχο» (νονό), τον  Γεώργιο

Δροσίνη και δημιουργό το Γεώργιο Σουρή, που για 30 χρό-

νια υπήρξε ο μοναδικός συντάκτης της!!!

Η μακροβιότητα  της εφημερίδας ήταν μοναδική και είχε

τεράστια απήχηση σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της

αθηναϊκής κοινωνίας και αυτό οφειλόταν  στην στιχουρ-

γική ικανότητά τού Σουρή και στη στόχευσή της στο

σφυγμό του μέσου Έλληνα!! 

Η κυκλοφορία της εφημερίδας ήταν αμείωτη,  με τους επι-

τυχημένους διαλόγους του Φασουλή και του Περικλέτου,

καταγράφοντας  με αυτό τον τρόπο τα σημαντικότερα πο-

λιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας με συναρ-

παστικό σχολιασμό!!

Η φανταστική ύπαρξη του Φασουλή αποτελούσε την κεν-

τρική μορφή της έμμετρης αρθρογραφίας και απεικόνιζε

όλα τα ελαττώματα και τα προτερήματα του μέσου Έλ-

ληνα καθώς παρουσιαζόταν αντιφατικός, ενθουσιώδης,

εγωιστής, επιπόλαιος, πολυπράγμων, αδιάφορος και συγ-

χρόνως έξυπνος, ενώ ο Περικλέτος παρουσιαζόταν περισ-

σότερο αισιόδοξος  και  πρακτικότερος,  χωρίς να

χρησιμοποιεί πολλά λόγια. Προσπαθούσε να κρατήσει  τις

ισορροπίες των λεγομένων του με τον Φασουλή, αλλά

πολλές φορές δεν τα κατάφερνε και η υπόθεση κατέληγε

με τον ξυλοδαρμό του Φασουλή!!!

Δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί η πολιτική ταυτότητα της

εφημερίδας, γιατί γίνονταν συνεχείς αναφορές με αντι-

φατικές απόψεις απέναντι στα πολιτικά και κοινωνικά

δρώμενα της χώρας και προσαρμοζόταν στις στιγμιαίες

παρορμήσεις και αντιδράσεις της κοινής γνώμης, και πα-

ρότι υπήρχαν έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ

των Αθηναίων, η εφημερίδα αγαπήθηκε και διαβάστηκε

από όλους τους πολίτες, εκτός από την εποχή του Εθνι-

κού Διχασμού,  που είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι υπο-

στήριζε τον Βενιζέλο, χωρίς όμως να θεωρηθεί ότι ήταν

ενάντια στη μοναρχία!!

Την μόνη δυσμενή κριτική που δέχτηκε ο ΡΩΜΗΟΣ ήταν

λίγο πριν το θάνατο του Σουρή,  από τον δημοτικιστή φι-

λόλογο και λογοτέχνη Γιάννη Ψυχάρη, ο οποίος κατηγό-

ρησε το Σουρή για την μικτή γλώσσα που χρησιμοποιούσε

και για την έλλειψη γνώσεων!!

Το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας με αύξοντα αριθμό

1.444 - κυκλοφόρησε στις 17 Νοεμβρίου του 1918 λίγο

πριν το θάνατο του δημιουργού της!!! 

Μετά το θάνατό του η εφημερίδα περιφρονήθηκε, ενώ η

επανέκδοση όλων των φύλλων της στα τέλη της δεκαε-

τίας του 1960 σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, γιατί

τότε κατάλαβαν την αξία και το ταλέντο του αείμνηστου

Σουρή!!

Πολλά από τα έμμετρα κείμενά του δεν ήταν μόνο σατι-

ρικά αλλά και προφητικά και περιγράφουν την σημερινή

κατάσταση της χώρας σαν να γράφτηκαν τώρα, όπως:

Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες με άμαξες και άτια
Κλέφτες χωρίς μια πήχη γη και κλέφτες με παλάτια, 
Ο ένας κλέβει όρνιθες και σκάφες για ψωμί
Ο άλλος το έθνος σύσσωμο για πλούτη και τιμή!!!

Ο Γεώργιος Σουρής είχε γεννηθεί στη Ερμούπολη της

Σύρου και ο πατέρας του καταγόταν από τα Κύθηρα και

ήταν εύπορος έμπορος, με όνειρο  να δει το γιο του κλη-

ρικό,  αλλά όταν  πτώχευσε αναγκάστηκε να τον στείλει

σε ένα θείο του στη Ρωσία για να δουλέψει. Στον Σουρή

όμως δεν άρεσε ο τόπος και γύρισε στην Ελλάδα για να

σπουδάσει  στη Φιλολογική σχολή του Πανεπιστημίου

Αθηνών, όπου τον απέρριψαν γιατί δεν ήταν καλός στη με-

τρική των στίχων, όπως του είπαν!!!

Για να ζήσει αναγκάστηκε να παραδίδει μαθήματα, ενώ

συνεργάστηκε με διάφορους εκδότες περιοδικών και εφη-

μερίδων, όπως και με τον Εμμανουήλ Ροϊδη, που έβγαζε

την σατιρική εφημερίδα «Ασμοδαίος»!

Νυμφεύτηκε μια Χιώτισσα και απέκτησε τέσσερις κόρες

και ένα γιο!

Εκτός από τον Ρωμηό, ο Σουρής έγραψε ποιήματα, έμμε-

τρες κωμωδίες,  μυθιστορήματα  και ημερολόγια!

Μετάφρασε τις “Νεφέλες” του Αριστοφάνη,  που παίχτη-

καν με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών το

1900 και έγραψε τόσους πολλούς στοίχους που απορούσε

και ο ίδιος για την ποιητική του δραστηριότητα!

Είχε μεγάλη ευκολία στη στιχουργία και ήταν ιδιοφυΐα στην

κωμωδία, με την οποία χτυπούσε την φαυλότητα, τόσο στο

λαό όσο και στους άρχοντες, ενώ δεν έβριζε κανέναν και γι’

αυτό  ήταν αγαπητός.  Δεν είχε δημιουργήσει εχθρούς και

δεν ήταν λίγες οι φορές που αυτοσαρκαζόταν!!

Ο Σουρής εκτιμήθηκε και θαυμάστηκε από τους μεγάλους

του πνεύματος εκείνης της εποχής, όπως από τον Κωστή

Παλαμά, ο οποίος τον έλεγε «γόητα ποιητήν» και πολλοί

τον είπαν σύγχρονο Αριστοφάνη, ενώ του προτάθηκε το

1906 να πάρει το νόμπελ λογοτεχνίας!!

Η προσωπική του ζωή ήταν λιτή και πάντα ήταν σκεπτικός

και σοβαρός, αν και είχε κάνει δύο γενιές Ελλήνων να γε-

λάνε!

Πέθανε το 1919, σε ηλικία 66 ετών, στο εξοχικό του σπίτι

στο Φάληρο  από γρίπη, βυθίζοντας το πανελλήνιο στη

θλίψη και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη! 

Μεταθανάτια του απονεμήθηκε το παράσημο του Ανωτά-

του Ταξιάρχη του Σωτήρος για τις υπηρεσίες του προς την

πατρίδα και το 1932 στήθηκε η προτομή του στον Ζάπ-

πειο!!

Στο Σουρή ανήκει ή έκφραση «Παρ τον ένα Χες τον
άλλον», από τότε που παρουσίασε στο Βασιλιά, δύο Άγ-

γλους διπλωμάτες, που τον ένα τον έλεγαν Παρ και τον

άλλο Χες!!!

Επίσης μια Αυγουστιάτικη ημέρα πρόσφερε σταφύλια σε

δυο Αυστριακές κυρίες της Αυλής, που τους μάθαινε ελ-

ληνικά  και όταν τον ρώτησαν  πως λέγεται η βρώση των

σταφυλιών, απάντησε μονολεκτικά: «σταφυλίζουμε»!!
Εκείνη την ώρα μπήκε στο δωμάτιο ο διάδοχος του θρό-

νου και οι κυρίες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, σηκώθη-

καν υποκλίθηκαν,  τον χαιρέτησαν και τον ρώτησαν με

περίσσια ευγένεια: Υψηλότατε θέλετε να «σταφυλί-
σουμε»;
Ο διάδοχος κατάλαβε ότι κάποια πλάκα θα του είχε στήσει

ο Σουρής και δεν απάντησε, αλλά ρώτησε τι ακριβώς ήθε-

λαν να κάνουν! Όταν έμαθε ότι η λέξη δεν είχε άλλη έν-

νοια από το να φάει μαζί με τις κυρίες σταφύλια, γύρισε

είδε τον Σουρή και του είπε: Γιώργο το έκανες πάλι το
θαύμα σου!!!
Άλλη φορά, ένα ωραίο ανοιξιάτικο βράδυ με πανσέληνο,

έκανε βόλτα με μια άμαξα μαζί με τους φίλους του στην Κη-

φισιά και όταν ένιωσε περίεργες ενοχλήσεις στα  έντερά του

ζήτησε συγνώμη από την συντροφιά του, κατέβηκε και

μπήκε σ έναν ξέφραγο κήπο με οπωροφόρα δέντρα!!   Όταν

τελείωσε έριξε μια ματιά στο έδαφος, αλλά με έκπληξη δεν

είδε τίποτα!! Το άλλο πρωί  ξαναπήγε στο  περιβόλι  και

έμαθε από την ιδιοκτήτρια, πόσο κακός είναι ο κόσμος και

του ανέφερε σαν παράδειγμα ότι το προηγούμενο βράδυ κά-

ποιος είχε αφοδεύσει πάνω στη χελώνα τους!!!

Για τα 100 χρόνια από το θάνατό του, πολλοί ηθοποιοί τον

τίμησαν απαγγέλλοντας  ποιήματά του, που το περιεχό-

μενό τους παρέμενε σύγχρονο, γι’ αυτό εξακολουθεί  ο

Σουρής να κατακτά, να συγκινεί και να καθοδηγεί τους Έλ-

ληνες,  θυμίζοντάς τους,  ότι ο ένδοξος  λαός μας έχει πε-

ράσει και χειρότερα, αλλά επιβίωσε και μεγαλούργησε,

γιατί γνώριζε  ποιοι τον κυβερνούσαν,  σύμφωνα με τους

διαχρονικούς  στίχους του: 

«Ω Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα;»

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Νταβατζιλίκι!
Όλοι, αφού όλοι έχουμε σχέση με το δημόσιο (ΑΑΔΕ,

ΔΟΥ κλπ.) ξηλωνόμαστε καθημερινά να πληρώνουμε

νταβατζιλίκι στις Τράπεζες. Και μάλιστα νταβατζιλίκι

με “τσατσά” το δημόσιο. Κι αυτό γιατί σε υποχρεώνει

να κάνεις τις συναλλαγές σου μέσω τραπεζών. Δεν

έχει όμως συννενοηθεί με τις τράπεζες να μην κά-

νουν παρακρατήσεις! Έτσι ότι πληρώνεις μέσω τρα-

πέζης ακόμη και μισθοδοσία κάνει παρακράτηση 4

ευρώ η τράπεζα.

Πρόσφατα λοιπόν μας ζητήθηκε από δημόσιο οργα-

νισμό για να μας καταβάλει το αντίτιμο ενός τιμολο-

γίου, να πάρουμε επιστολή από την τράπεζα που

συνεργαζόμαστε, που «να βεβαιώνει για τον αριθμό
του λογαριασμού μας, να αποτυώνει το ΙΒΑΝ και το
ΑΦΜ και να δηλώνει σαφώς ότι ο λογαριασμός είναι
ενεργός και επικαιροποιημένος με υπογραφές αρμο-
δίων». 
Ξέρετε τι πληρώσαμε στην τράπεζα για τα πέντε

λεπτά που ασχολήθηκε;  15 ευρώ! Και το άκρον

άωτον; ο οργανισμός θέλει το πρωτότυπο! που σημαί-

νει ότι αύριο θα το ζητήσει και έτερος λογαριασμός

και θα πρέπει να ξαναπληρώσουμε τα 15 ευρώ. Ε, μη

μου πείτε ότι δεν είναι νταβατζιλίκι και το δημόσιο ως

γνήσια “τσατσά” το προωθεί.

Πετώντας στους αιθέρες!
“Μακεδονία ξακουστή”

Αποβλήθηκε από την Σχολή Αλεξιπτωτιστών Ασπρο-

πύργου ο στρατιώτης Εμμανουήλ Μπούχλης, τον

οποίον μάθαμε από το σέλφι βίντεο που τράβηξε και

έβγαλε στον αέρα τραγουδώντας το «Μακεδονία ξε-

κουστή...»,  τη στιγμή που πραγματοποιούσε άλμα με

αλεξίπτωτο από στρατιωτικό ελικόπτερο σε περιοχή

της Λάρισας. 

Η αιτιολογία αποβολής είναι ότι παραβίασε τους κα-

νόνες ασφαλείας ρίψης με αλεξίπτωτο, θέτοντας σε

κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή των συναδέλφων του.

Βέβαια κανείς δεν πιστεύει την αιτιολογία. Με όσα

μας έχουν δείξει μέχρι σήμερα οι κρατούντες την

εξουσία, θέλουν να ξεχάσουμε και το όνομα Μακε-

δονία μας...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο «ΡΩΜΗΟΣ» Του Σουρή
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• 3 στα 10 νοικοκυριά διαβιούν με ετήσιο εισόδημα

λιγότερο από 10.000 €

• για 1 στα 2 νοικοκυριά η κύρια πηγή εισοδήματος

είναι η σύνταξη!

Παρουσιάζουμε Έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συ-

νομοσπονδία Επαγγελματιών - Βιοτεχνών - Εμπόρων

Ελλάδος) που έγινε το Δεκέμβριο του 2018 για το ει-

σόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών.

Αποτελεί την πρώτη που διεξάγεται μετά την ολοκλή-

ρωση των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμο-

γής της ελληνικής οικονομίας και βγαίνουν στο φως

ενδιαφέροντα στοιχεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή:

Από τα ευρήματα της έρευνας καταγράφεται μια βελτίωση

στους περισσότερους από τους δείκτες προσδιορισμού της

κατάστασης των νοικοκυριών, γεγονός που ακολουθεί την

γενικότερη βελτίωση που καταγράφουν οι κύριοι δείκτες

της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο είναι εμφανείς οι επι-

πτώσεις από την 10ετή οικονομική κρίση και την πολιτική

της εσωτερικής υποτίμησης που επιλέχθηκε ως μέτρο αν-

τιμετώπισης της κρίσης χρέους της ελληνικής οικονομίας.

Έτσι και παρά την βελτίωση των δεικτών της έρευνας εισο-

δήματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαπιστώνονται στοιχεία που θα

πρέπει τουλάχιστον να προβληματίσουν την ελληνική κυ-

βέρνηση και τα πολίτικα κόμματα:

• 3 στα 10 νοικοκυριά διαβιούν με ετήσιο εισόδημα λιγό-

τερο από 10.000 €

• για 1 στα 2 νοικοκυριά το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί

για όλο τον μήνα

• 9 στα 10 νοικοκυριά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν

• 2 στα 10 νοικοκυριά έχουν τουλάχιστον 1 άνεργο μέλος

• για 1 στα 2 νοικοκυριά η κύρια πηγή εισοδήματος είναι η

σύνταξη

• περισσότερα από 2 στα 10 νοικοκυριά έχουν ληξιπρόθε-

σμες οφειλές προς την εφορία ή τις τράπεζες

Με βάση αυτά τα βασικά ευρήματα για την έξοδο των νοι-

κοκυριών από τον κίνδυνο φτώχειας απαιτούνται πολιτικές

ενίσχυσης των εισοδημάτων τους: ανάπτυξη της επιχειρη-

ματικής δραστηριότητας, δημιουργία νέων θέσεων εργα-

σίας και νέου πλούτου.  

• Η πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού ανταποκρίνε-

ται στην παραπάνω ανάγκη. Ωστόσο η αύξηση αυτή δεν θα

έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα εάν δεν συνοδευτεί

με κάποια επιπρόσθετα μέτρα που: α) επηρεάζουν τον τε-

λικό καθαρό μισθό και β) επηρεάζουν την επιχειρηματική

συμπεριφορά εν γένει. 

Ως προς το πρώτο, παρόλο που δεν είναι άμεσης προτεραι-

ότητας, απαιτείται η κατάργηση της μείωσης του αφορο-

λόγητου που έχει προβλεφθεί να ισχύσει από το 2020.

Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα επηρεάσει μόνο τους

κατώτατους μισθούς, αλλά συνολικά τους μισθούς, καθώς

όλοι οι μισθωτοί θα υποστούν την σχετική μείωση στα ει-

σοδήματα τους. 

Ως προς το δεύτερο, που είναι άμεσης προτεραιότητας,

σχετίζεται με τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών

εισφορών των μη μισθωτών. Δεδομένου ότι οι ασφαλιστι-

κές εισφορές των μη μισθωτών υπολογίζονται με βάση τον

εκάστοτε κατώτατο μισθό η πρόσφατη αύξησή του οδηγεί

και σε επαύξηση της κατώτατης ασφαλιστικής εισφοράς

των μη μισθωτών, κάτι που ανάλογα με το μέγεθος της επι-

χείρησης μπορεί να επηρεάσει λιγότερο ή περισσότερο την

επιχειρηματική δραστηριότητα και συμπεριφορά. Ως εκ τού-

του θα πρέπει άμεσα το ζήτημα αυτό να διευθετηθεί.  

• Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η αύξηση του κατώτατου μι-

σθού δεν επαρκεί για την ικανοποιητική αύξηση των εισο-

δημάτων και την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Διαχρονικό ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός φιλικού

προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος και η αποτελεσματι-

κότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου. 

Η υπερφορολόγηση δεν οδηγεί σε ανάπτυξη

Η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν μπορεί να συντελεστεί σε

συνθήκες υπερφορολόγησης, έλλειψης χρηματοδότησης

και υψηλού γραφειοκρατικού και διοικητικού κόστους συμ-

μόρφωσης. Από τη μια τα φορολογικά βάρη αυξάνονται με

την επινόηση νέων τελών και οι όποιες ελαφρύνσεις με-

τατίθενται για το μέλλον, ενώ από την άλλη οι τράπεζες

αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία

παρά την σημαντική βοήθεια που έχουν λάβει μέσω των

ανακεφαλαιοποίησεων, δεν υφίστανται προϋποθέσεις ανά-

πτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• Επιπλέον, οι επιδοματικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί

(κοινωνικό μέρισμα, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης) αν

και όπως φαίνεται από τα ευρήματα της έρευνας έχουν κα-

τευθυνθεί προς τα νοικοκυριά που τα είχαν περισσότερο

ανάγκη, δεν επαρκούν για να καλύψουν το εισοδηματικό

χάσμα και παράλληλα προϋποθέτουν την δημιουργία υπερ-

πλεονασμάτων για την εξεύρεση των σχετικών πόρων.

Αυτό φαίνεται πως εξαντλεί συνολικά την ελληνική οικο-

νομία και της αφαιρεί την όποια δυνατότητα δημιουργίας

προϋποθέσεων βιώσιμης και μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης.

Tα φορολογικά συστήματα  έχουν αρχίσει 

να χάνουν  το στοιχείο της δικαιοσύνης

Το ζήτημα είναι ωστόσο περισσότερο σύνθετο, καθώς ένα

μέρος του προβλήματος αφορά την κρίση (εξ αιτίας της

σχετικής απαρχαίωσης τους) που βρίσκονται τα φορολο-

γικά συστήματα από το ιδιότυπο φορολογικό ντάμπινγκ των

λεγόμενων φορολογικών παραδείσων ή των κρατών με

πολύ χαμηλούς συντελεστές. Η δυνατότητα που έχουν

τόσο οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όσο και οι πλουσιό-

τεροι άνθρωποι του πλανήτη, να επιλέγουν τις χώρες εκεί-

νες με τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και

να περιορίζουν εάν όχι να εκμηδενίζουν τις απώλειες στα

κέρδη τους έχει μεταλλάξει την φύση των φορολογικών

συστημάτων από μηχανισμούς αναδιανομής των εισοδημά-

των σε καθαρά εισπρακτικούς μηχανισμούς για την διατή-

ρηση κάποιου επιπέδου λειτουργίας της δημόσιας

διοίκησης και ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικών παρο-

χών. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί συνθήκες συνεχώς εν-

τεινόμενης ανισότητας. 

Tο 82% του πλούτου του 2017 

σε παγκόσμιο επίπεδο κατέληξε στα χέρια

του 1% των ανθρώπων

Άλλωστε, σύμφωνα με έκθεση της Oxfam International το

82% του πλούτου που δημιουργήθηκε το 2017 σε παγκόσμιο

επίπεδο κατέληξε στα χέρια του 1% των πλουσιότερων αν-

θρώπων του πλανήτη, οι οποίοι κατέχουν πλούτο που αντι-

στοιχεί στον μισό πληθυσμό της γης, ήτοι περίπου 3,5 δις.

ανθρώπων. Σύμφωνα μάλιστα με την έκθεση που έδωσε στην

δημοσιότητα πρόσφατα, το 2018 ο πλούτος των πλουσιότε-

ρων ατόμων του πλανήτη αυξήθηκε κατά 12% σε σχέση με

το 2017, όταν το φτωχότερο 50% του παγκόσμιου πληθυ-

σμού υπέστη μείωση 11% των εισοδημάτων του. Η αδυνα-

μία των κυβερνήσεων να φορολογήσουν τον υπερβάλλοντα

πλούτο μοιραία μετατοπίζει το φορολογικό βάρος προς τα

φτωχότερα στρώματα. Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί οι

κυβερνήσεις θα καθίστανται ολοένα πιο αποδυναμωμένες

και φτωχότερες, θα αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες

των δημοσίων δαπανών, τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο

και σε παροχές κοινωνικής πολιτικής. 

Είναι προφανές ότι το ζήτημα της ανισότητας και της πρό-

σβασης σε βασικούς μηχανισμούς κοινωνικής αναπαραγω-

γής τίθεται πλέον διεθνώς ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα

που απειλεί την κοινωνική συνοχή και τους δημοκρατικούς

θεσμούς. Στην δική μας την περίπτωση η κατάσταση είναι

δυσμενέστερη καθώς μέσα από την φορολογία καλούμα-

στε να εξυπηρετήσουμε και το υπέρογκο δημόσιο χρέος. 

• Με βάση αυτά είναι δύσκολο να δημιουργηθούν οι προ-

ϋποθέσεις αντιστροφής της υψηλής εξάρτησης των μισών

περίπου νοικοκυριών από την σύνταξη ως κύριας πηγής ει-

σοδήματος. Οι συντάξεις που τα τελευταία χρόνια έχουν

λάβει χαρακτηριστικά στοιχεία υποκατάστατου κοινωνικής

προστασίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας, εάν δεν

συγκρατηθούν μέσα από την διεύρυνση της ασφαλιστικής

και φορολογικής βάσης, θα συμπιέζουν περαιτέρω την δη-

μοσιονομική πολιτική. Εάν συμπεριλάβουμε σε αυτά και το

δημογραφικό πρόβλημα που επιδεινώνεται χρόνο με το

χρόνο προδιαγράφεται μια ζοφερή κατάσταση.

• Επιπλέον, η αδυναμία των ελληνικών νοικοκυριών να απο-

ταμιεύσουν αντανακλά και τις χαμηλές τους προσδοκίες

για το μέλλον, αφαιρώντας παράλληλα ένα μέρος των κε-

φαλαίων που χρειάζονται οι τράπεζες για χρηματοδοτή-

σουν την πραγματική οικονομία.

• Επιπροσθέτως, στην έρευνα εισοδήματος καταγράφεται,

αν και μειωμένο, ένα υψηλό ποσοστό υπερχρεωμένων νοι-

κοκυριών που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής, τόσο ως

προς την εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων

όσο και ως προς τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του τραπε-

ζικών τους δανείων.   

Γενικά, η ολοκλήρωση των προγραμμάτων οικονομικής

προσαρμογής και παρά τις πολυετείς δεσμεύσεις που ανέ-

λαβε η χώρα, δίνει ένα περιθώριο προώθησης μιας περισ-

σότερο ευέλικτης και προσαρμοσμένης πολιτικής στις

ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα φυσικά με

τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Ωστόσο αυτό απαιτεί ένα

πλαίσιο ευρύτερης συνεννόησης του πολίτικου προσωπι-

κού της χώρας με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της

υγιούς επιχειρηματικότητας, στη βάση μιας ισχυρής αντιο-

λιγοπωλιακής πολιτικής και ισότιμης συμμετοχής στην οι-

κονομική ευημερία.

* Τα παραπάνω είναι τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευ-

νας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με την εται-

ρεία ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 804 νοικοκυριών,

στο διάστημα 7 έως 12 Δεκεμβρίου 2018

Χαμηλές προσδοκίες για τη βελτίωση της οικονομίας και της κατανάλωσης

των νοικοκυριών. Κρίσιμες προκλήσεις για το μέλλον
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Βρώμικη η στάση 

του Λεωφορείου 

στην πλατεία της Βούλας

Τηλεφωνήματα έχουμε δεχθεί προ εβδομάδων,

αλλά και σήμερα 15/3 για τη στάση του Λεωφορείου

μπροστά στον Αγιο Ιωάννη στην πλατεία της Βού-

λας.

Παραπονούνται οι κάτοικοι ότι είναι τόσο βρώμικη

που δεν μπορείς να αγγίξεις τίποτα.

Το επισκεφθήκαμε και πράγματι είναι πάρα πολύ

βρώμικο, ακόμη και το παγκάκι αλλά και το δάπεδο

και τα τζάμια. 

Το επισημαίνουμε στο Δήμο και στην αρμόδια Υπη-

ρεσία, να επιληφθεί.

Η "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ"

- ΣΚΟΠΙΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα Σκόπια προσπαθούν να

δημιουργήσουν μία ορατή ιστορία, μέσα από καπήλευση

συμβόλων, εικόνων , χρονικών στιγμών και πραγματικών

ιστορικών γεγονότων, που προϋπήρχαν αυτών και θα υπάρ-

χουν μετά απ' αυτούς!!

Ο "διεστραμμένος" εθνικός ψυχισμός τους προσπαθεί να

δώσει ιστορική μορφή στο ανιστόρητο παρελθόν τους!

Η λογική του χρόνου αναστρέφεται στο παρελθόν της

παρούσας  "ιστορικής'  τους ύπαρξης και πηγαίνει πίσω αρ-

κετούς αιώνες, χιλιετίες, όταν ήταν ανύπαρκτη η ιστορική

και εθνολογική τους οντότητα, που τώρα τους έδωσαν (με

την απόλυτη  "ελληνική" συμμετοχή)  και κρατική υπόσταση

και μορφολογική οντότητα.   Έτσι με δικό μας ανιστόρητο

χέρι, δημιουργούμε μία εξωτερική "μακεδονική¨ ιστοριά,

την "ιστορία" τους, ενώ η εσωτερική είναι ΑΠΟΥΣΑ.

Όλοι γνωρίζουμε και ιδίως οι "μακεδόνες" το ημερολο-

γιακό τους παρελθόν με αυστηρό χρονολογικό προσδιορι-

σμό και την εκ τούτου ιστορική τους μηδαμινότητα.

Δημιούργησαν ένα κακέκτυπο ιστορικής παρουσίας-μαϊ-

μού, με νέα υλικά και ως εκ τούτου χωρίς στέρεα θεμέλια

και υποδομή, γιατί οι μηχανικοί τους (και οι δικοί μας) στε-

ρούνται...... γνώσεων!

Οι Σκοπιανοί δημιουργούν και τρέφονται με μύθους, γιατί

αυτούς θέλουν και όχι την..... ΙΣΤΟΡΙΑ.!!

Έζησαν εδώ και 70 χρόνια με την μόνιμη καλλιεργηθείσα

ψευδαίσθηση, ότι η βιογραφική τους ύπαρξη προϋπήρχε αι-

ώνες..........!

Μέσα στα χρόνια αυτά δημιούργησαν, μία αυτοσυνειδη-

σία, ως υπαρκτό έθνος και ένα γλωσσικό πολιτισμό πάνω

στο ανιστόρητο πνεύμα της... "προϋπαρξης".

Μπέρδεψαν και ανακάτωσαν βιώματα άλλων..., με τα δικά

τους, σε ένα μικρόχωρο και μικρόχρονο ακίνητο... και πρό-

σφατα διαμορφωμένου, ενός μυθικού... παρελθόντος, σε

στιγμιαίο παρόν.

Μας "έπεισαν"  ότι υπάρχει μόνο γι' αυτούς η ιστορία και

ότι αποτελούν το κύριο και αποκλειστικό της μέλος.

Αντιλαμβάνονται την "ιστορία" τους, μέσα από φανταστι-

κές παροξύνσεις και.. ονειρώξεις και προσπαθούν να της

δώσουν ζωή στα δικά τους εθνολογικά πιστεύω και ένα

προϋπάρχοντα χαρακτήρα μίας πολυαίωνιας πραγματικό-

τητας!

Αντιστρέφουν και την γλωσσική λογική του χώρου και

θέλουν να εμφανίσουν ένα απόμακρο και αποκομμένο

γλωσσικά τμήμα, με την βουλγαρική ντοπιολαλιά, ως ένα

παρακλάδι της ελληνικής-μακεδονικής γλώσσας που ομι-

λείτο από..... τότε.!!!!

Την εσωτερική τους βεβαιότητα περί "μακεδονικής κατα-

γωγής, την ζουν εξωτερικά ως οργανικό παρελθόν με την

εικονική γραμμή καταγωγής, από το χθές στο... σήμερα και

θέλουν το άπειρο... αύριο.

Το "παρελθόν" τους ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ, αλλά ούτε και

τους ακουμπά ιστορικά. Η ελληνική-μακεδονική ιστορία άν-

θισε μέσα στην αρχέγονη ελληνική δύναμη, στους κόλπους

ενός μητρικού τόπου, που σφράγισε ανεξίτηλα, ανθρώ-

πους, γεγονότα, μορφές και ιδέες, άσχετα αν στο διάβα

των αιώνων κακόπαθε από δυνάστες και υπέστη γενοκτο-

νικά πάθη και διώξεις, αλλά ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛ-

ΛΟΙΩΤΗ!!

Ξαφνικά τα "σκουλήκια" της ιστορίας και της "μακεδονι-

κής" εικονικότητας, που έσκαψαν λαγούμια υπονόμευσης...

ανακάλυψαν νέες εποχές. Ψάχνουν εναγωνίως να βρούν

ιστορικό υλικό οι "ιστορικοί" τους για οικουμενική ισχύ, ενώ

ο ορίζοντας τους είναι μικρός, ελάχιστος, στον ανιστόρητο

τρόπο της "αρχαίας" τους ζωής!!

Η λογική που μας σερβίρουν τα Σκόπια, η λογική της

ιστορίας τους, ως ύπαρξης μίας “μακεδονικής"  ανθρωπό-

τητας, είναι αποκλειστικό δικό τους κτήμα δια ΧΡΗΣΙΚΤΗ-

ΣΙΑΣ, ένα μόρφωμα επιφανείας σε αμμουδερά βάθρα, που

στερείται πνευματικότητας.

ΕΡΩΤΩ = υπάρχουν στην λαογραφία, στις παραδόσεις,

στους εθνικούς τους μύθους, γεγονότα και μορφές ηρώων,

ονειρα και αντιλήψεις της αρχαιότητας; μία ορατή και ανι-

χνευτέα ιστορία των περασμένων της ψυχής του πνεύμα-

τος τους;  Ρώτησαν ποτέ τις γοργόνες, τις νεραϊδες αν ζεί

ο Μ.Αλέξανδρος;

Μεταλαμπαδεύτηκαν στο ιστορικό τους DNA, λογοτε-

χνικά, ποιητικά, ιδέες, μάχες, έργα τέχνης, οι τότε θεοί και

ήρωες;;

Ο Κόντιος Κούρτιος Ρούφος στο έργο του για τον Μακε-

δόνα στρατηλάτη αιώνες μετά, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΕ

για την ύπαρξη των ψευδομακεδόνων αυτών, που εμφανί-

σθηκαν στην περιοχή του άνω Στρυμόνα, μετά από την συγ-

γραφή του βιβλίου του.

ΑΣ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΥΠ'ΟΨΗ!!!!!!!!

Βασίλης Ευστρ. Ναζλής

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Aπό την “Αντικαπιταλιστική δράση”
ελάβαμε την καταγγελία για τα

πάρκινγκ που βρίσκονται δίπλα από

το Μετρό, όπως αυτό της Δουκίσης

Πλακεντίας.

Σε συνάντηση που είχαν με τον

υφυπουργό Περιβάλλοντος Γ. Δη-

μαρά, που πραγματοποιήθηκε στο

γραφείο του την Τετάρτη 7/3 για το

θέμα του επί πληρωμή πάρκινγκ

στη Δουκίσσης Πλακεντίας και σε

άλλους σταθμούς του Μετρό!  -

όπως σημειώνουν τους απάντησε

ότι Αν δεν πληρώνετε πάρκινγκ στη
Δουκίσσης Πλακεντίας, μπορεί να
μας βγάλουν από το ευρώ! 
Και σημειώνουν: «Ο υφυπουργός

της κυβέρνησης που δήθεν “μας
έβγαλε από τα μνημόνια”, μόνος

του παραδέχεται ότι δεν έχει δι-

καιοδοσία να εξασφαλίσει καν τη

δυνατότητα δωρεάν χώρων στάθ-

μευσης στους χρήστες του Μετρό,

ούτε καν καλύτερη δημοτική συγ-

κοινωνία, και είπε επί λέξει ότι

όλες οι συνέπειες, τόσο στην

τσέπη των πολιτών όσο και στο πε-

ριβάλλον, θα εξεταστούν «στο
πλαίσιο του δημοσιονομικού χρέ-

ους και των υποχρεώσεων στους
δανειστές», με προτεραιότητα

«στις σχέσεις μας με την ΕΕ και
της γεωστρατηγικής πολιτικής της
χώρας μας» και «σε συνάρτηση με
τη συνολική μας πολιτική και την
τήρηση των υποχρεώσεων της
χώρας»!
· Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων

και του κέρδους δεν ορρωδεί προ

ουδενός: Μπορεί να χαρατσώνει

τους πολίτες, με μηνιαία επιβά-

ρυνση ίση με το 1/3 του βασικού μι-

σθού (!) μόνο και μόνο για τη χρήση

του Μετρό, και να παραδέχεται ευ-

θαρσώς πως γνωρίζει πολύ καλά

ότι αυτό επιβαρύνει τα πιο φτωχά

στρώματα.

·  Μπορεί να επικαλείται συνεχώς

την κλιματική αλλαγή, όταν θέλει

να δικαιολογήσει τις φωτιές στο

Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάν-

δρα, αλλά ταυτόχρονα να μετατρέ-

πει μια ολόκληρη περιοχή στην

Αγία Παρασκευή, σε κόλαση από

αυτοκίνητα που ψάχνουν για θέση

στάθμευσης.

· Σε καμιά περίπτωση όμως «δεν

μπορεί» να ακυρώσει την ιδιωτικο-

ποίηση των πάρκινγκ του μετρό

στην Αττική ή να προσφέρει καλύ-

τερη και φθηνότερη συγκοινωνία,

γιατί αυτό δε συνάδει με τα Μνη-

μόνια.

Εκτός αν αναγκαστεί από τις κινη-

τοποιήσεις όλων μας. Η “Αντικαπι-

ταλιστική Ανατροπή” στην Αττική

στηρίζει όλες τις κινητοποιήσεις

των κατοίκων και των τοπικών φο-

ρέων.  

ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ

ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ:

-Δημόσιες δωρεάν συγκοινωνίες,

αξιόπιστες και προσιτές σε όλους,

ενίσχυση της διαδημοτικής συγκοι-

νωνίας, ώστε να μη χρειάζεται η

χρήση ΙΧ. Οι μεταφορές και η προ-

στασία του περιβάλλοντος είναι κοι-

νωνικά αγαθά και δικαίωμα όλων μας.

-Ανοιχτά και δωρεάν πάρκιγκ σε

όλους τους σταθμούς του Μετρό,

ειδικά σε αυτούς που εξυπηρετούν

ευρύτερες περιοχές, όπως οι σταθ-

μοί στο Χαλάνδρι, τη Δουκίσσης

Πλακεντίας, το Ελληνικό, η Ανθού-

πολη».

Αντικαπιταλιστική Δράση

Ιδιωτικοί όλοι οι χώροι στάθμευσης στα Μετρό 
γιατί το επιβάλλουν τα μνημόνια!



12 ΣΕΛΙΔΑ - 16  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019                                                                                                                                                                                                    ΕΒΔΟΜΗ

Αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής Κορωπίου πραγ-

ματοποίησε επιτόπια επίσκεψη (5/3/19),  στα εργοτά-

ξια της Κοινοπραξίας (Αεροδρόμιο-ΚΕΛ, Υπόγεια

Σήραγγα (είσοδος-έξοδος)  του μεγάλου έργου Απο-

χέτευσης Ακαθάρτων και του Βιολογικού Καθαρισμού

Κορωπίου-Παιανίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που

ξεκίνησε επί περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού και συ-

νεχίζεται μέχρι σήμερα. Όπως διαπιστώθηκε  το έργο

έχει προχωρήσει αρκετά και θα μπορούσε να έχει

ολοκληρωθεί αν δεν υπήρχαν εγγενείς δυσχέρεις και

καθυστερήσεις (αρχαιολογία, απαλλοτριώσεις κλπ.).

Οι εργασίες εκτελούνται εντατικά στα διοικητικά όρια

των όμορων Δήμων Παιανίας και Μαρκοπούλου και

πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την ολοκλή-

ρωση του μεγάλου έργου!

Η αντιπροσωπεία εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή

της  από την πρόοδο των έργων. Από την ενημέρωση

που έγινε αναδείχθηκε, για μια ακόμη φορά, η συν-

θετότητα του έργου – ανάσα για τα Μεσόγεια και το

Κορωπί - η επιτυχής ολοκλήρωση  της κατασκευής

εσωτερικού δικτύου Κορωπίου, των συλλεκτήριων

αγωγών και  αγωγών διάθεσης ενώ εντυπωσίασαν οι

υψηλές τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων

του ΚΕΛ (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων). Η  διαδι-

κασία  τριτοβάθμιας επεξεργασίας  των λυμάτων  -

αντί της δευτεροβάθμιας που έχει το 95% των ΚΕΛ

της  χώρας-  γίνεται με τεχνικές που εξασφαλίζουν

την υψηλή περιβαλλοντική προστασία του παραλια-

κού μετώπου και της θαλάσσιας περιοχής  του Νότιου

Ευβοϊκού.

Το κέντρο του Κορωπίου συνδέεται

μετά το Πάσχα!

Το μεγάλο έργο έχει ολοκληρωθεί στο Δήμο Κρωπίας

εδώ και πολλούς μήνες και συνεχίζεται στα διοικη-

τικά όρια των Δήμων Παιανίας και Μαρκοπούλου και

ειδικότερα στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων

(Κ.Ε.Λ) με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε

έκταση 50 στρεμμάτων, στην υπόγεια σήραγγα που

ολοκληρώνεται και στο σημείο κατασκευής του υπο-

θαλάσσιου αγωγού. Τεράστια δίκτυα, εσωτερικά, κεν-

τρικού αποχετευτικού,  συλλεκτήριων αγωγών και

αγωγών διάθεσης σε Παιανία, Κορωπί, Μαρκόπουλο,

έχουν ήδη κατασκευαστεί  σε μήκος 115 χιλιομέτρων.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης δήλωσε

ότι: «ο Δήμος Κρωπίας που έχει την ευθύνη της
ορθής παρακολούθησης και  εκτέλεσης του έργου
μοχθεί καθημερινά μαζί με το εξαιρετικό τεχνικό επι-
τελείο της Κοινοπραξίας για όλες τις δυσκολίες που
παρουσιάζονται. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που
προηγήθηκαν (σ.σ.160 ανασκαφές σε μήκος 120χλμ!)
καθυστέρησαν πολύ το έργο. Αναλάβαμε όμως και
μια άλλη δύσκολη αποστολή. Ο Δήμος μας «έτρεξε»
και τις πολύπλοκες διαδικασίες 8 απαλλοτριώσεων
σε Κορωπί, Παιανία, Μαρκόπουλο και τα καταφέραμε
ώστε να έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα. Το έργο
συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με τη δοκιμαστική
λειτουργία του. Έχουμε όμως και άλλες ευχάριστες
ειδήσεις για τους πολίτες μας. Το Πάσχα ξεκινάνε οι
τοπικές συνδέσεις με το δίκτυο της αποχέτευσης
ακαθάρτων, οικιών, καταστημάτων της κεντρικής Λε-

ωφόρου Β. Κωνσταντίνου, του πεζόδρομου Γ.Σ Πα-
πασιδέρη και της οδού Βασ. Όλγας. Θα ακολουθήσει
σε δύο μήνες και η δεύτερη εργολαβία συνδέσεων
σε περίπου 3.500 κατοικίες. Πολύ σημαντικό είναι ότι
έχουμε προβλέψει το κόστος των τοπικών συνδέ-
σεων να είναι  αρκετά χαμηλό. Για να μη μείνει καμία
οικογένεια χωρίς σύνδεση!».

Την αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής αποτελούσαν,

εκτός του Δημάρχου Κρωπίας, οι: Νικόλαος Γιαννάκος,

πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι αντιδήμαρχοι, Δι-

οίκησης & Οικονομικών, Ανδρέας Ντούνης, Κοινωνικής Πο-

λιτικής και Πολιτικής Προστασίας, Θοδωρής Γρίβας,

Παναγιώτης Πολίτης, Τεχνικών Υπηρεσιών και πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, η  Αγγε-

λική Λειβαδίτου, γραμματέας του Δ.Σ Κρωπίας, δημοτική

σύμβουλος, η Δήμητρα Μιχαιρίνα, πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Παιδείας και Σχολικής Επιτροπής Β΄ βάθμιας Εκ-

παίδευσης, δημοτική σύμβουλος, Κωνσταντίνος Κωνσταν-

τάρας, πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, δημοτικός

σύμβουλος, Κώστας Κιούσης, εντεταλμένος δημοτικός

σύμβουλος για τον ηλεκτροφωτισμό, Σταμάτης Ντούνης,

αντιπρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης και εντεταλ-

μένος δημοτικός σύμβουλος για τα Κοιμητήρια, ο Δημή-

τριος Πιέτρης, δημοτικός σύμβουλος μέλος του Δ.Σ της

ΚΕΔΚ και ο πρώην πρόεδρος του Δ.Σ Κρωπίας και δημοτι-

κός σύμβουλος, Θεοφάνης Μιχαιρίνας.

Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο έργο

της αποχέτευσης στα Μεσόγεια
Το Κορωπί συνδέεται με

το αποχετευτικό δίκτυο!
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«Τον αγάπησα
πολύ τον Κώστα.
Μ’ έκανε πάντα να

θυμάμαι ποια είμαι. Αυτό είσαι, σκεφτό-
μουν, αυτό το μπλε. Και, αντί για καρδιά,
έχεις μια γραμμή. Όποτε θέλει, χωρίζει τον
κόσμο στα δυο και, όποτε θέλει, σε βάζει
στη μέση να τον βαστάς.»
Σ’ αυτή την Γραμμή στηρίχτηκε όλη η σκη-

νοθεσία (Φωτεινή Μπερδέκα) και η ερμη-

νεία της κ. Μπαξεβάνη.

Συγγραφέας: Γιάννης Σκαραγκάς.

Έργο: Η Κυρά της Ρω.

Η Δέσποινα Αχλαδιώτη, (το όνομα της

κυράς της Ρω), υπήρξε  μέλος της Αντίστα-

σης, κατά την περίοδο της κατοχής.  Από

το 1940 που πέθανε ο άντρας της, έζησε

μόνη, στο νησί της Ρω, με την τυφλή μη-

τέρα της, και ανέβαζε κάθε πρωί, την Ελ-

ληνική σημαία, στον ιστό της, για σαράντα

και πλέον έτη.  Η Ελληνίδα, που έζησε, για

να συνταιριάξει το ελάχιστο με το μέγιστο.

Το ελάχιστο με το μέγιστο, μόνο με το με-

δούλι, μόνο, με την πρωταρχική ουσία. Την

θάλασσα, το βράχο και, τη δύναμη της

ψυχής της. Ήταν εκεί, ώσπου, «οι τροχιές
μας να συναντήσουν, τις βασικές μας τις
αρχές».   Η ίδια μάλιστα λέει:  «Η ζωή των
Καστελοριζιτών ήταν η βραχονησίδα Ρω,
αν οι Τούρκοι την έπαιρναν, δεν θα υπήρχε
Καστελόριζο». Για να συμπληρώσει λίγο

αργότερα: «Η ζωή στη Ρω δεν είναι ευχά-
ριστη, αλλά νοιώθεις, πιο πολύ την Ελ-
λάδα, χαμένος όπως είσαι, στο πέλαγος.
Λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις τουρκι-
κές ακτές. Την Ελληνική σημαία θέλω να
μου βάλουν στον τάφο μου».

Ο Γιάννης Σκαραγκάς,  στάθηκε, με περίσ-

σια ευαισθησία, πάνω στη ζωή, αυτής της

Eλληνίδας σύμβολο, και δημιούργησε ένα

ποίημα.  Ένα ποίημα που ζωντάνεψε τις με-

γάλες αξίες του έθνους, το μεγαλείο της

Ελληνικής ψυχής, και του ανθρώπου, και

το παρέδωσε στα έμπειρα χέρια της κ.

Μπαξεβάνη. Εκείνη, με τη σειρά της, κέν-

τησε στον καμβά της, κάθε χρώμα, κάθε

ήχο, κάθε τόνο, και μας το παρέδωσε, για

να μας  λυτρώσει και να μας ενεργοποι-

ήσει.  Ο Τάσος Μισυρλής συνόδεψε την κ.

Μπαξεβάνη (Κυρά της Ρω), εκπληκτικά με

το τσέλο.  Την ακολούθησε στην εσωτε-

ρική της διαδρομή, στους συμβολισμούς

του συγγραφέα, (Νοητή γραμμή, άξονας,

ταυτότητα). Στο πάθος και, την απόσταση,

που έπαιρνε, από τις θύμησ;eς της. Στην

σπαραχτική αφήγηση της μοναξιάς της, σ’

εκείνο το Βράχο, στην εσχατιά του Αι-

γαίου, το νησί της Ρω. Η σκηνογραφική λι-

τότητα, του Γιώργου Γαβαλά, στα σκηνικά,

άφησε την δυνατότητα στην σκηνοθέτη Φ.

Μπερδέκα, να κινηθεί όσο ελεύθερα

ήθελε, και να δώσει στην Κ. Μπαξεβάνη

την ευχέρεια, να αξιοποιήσει τα υλικά που

συνθέτουν, την ουσία, και το νόημα της

ζωής, και, της ζωής, του καθένα ξεχωρι-

στά.

Υπάρχουν, στο Θέατρο, πέρα από τις κεν-

τρικές σκηνές, προσπάθειες αξιοσημεί-

ωτες, με μεγαλείο, ταλέντο, και θέληση,

που μας εκπλήσσουν.

Εύχομαι να γευτούν τις αρετές τους, πολ-

λοί. Αξίζει και σ΄ εκείνους και σ’ εμάς.

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μπερδέκα

Σκηνικά κοστούμια: Γιώργος Γαβαλάς

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Μουσική επιμέλεια – σύνθεση: Φ. Μπαξεβάνη

Τσέλο: Τάσος Μισυρλής

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάνθη Μπαϊρακτάρη

Σχεδιασμός οπτ. ταυτότητας: Σάκης Στριτσίδης

Παραγωγή: «Λυκόφως» Γ. Λυκιαρδόπουλος

Ερμηνεύει:  φωτεινή Μπαξεβάνη

Έφη Κανακουσάκη, σκηνοθέτης   

Ελληνική και Μεσογείτικη 

παραδοσιακή φορεσιά
Μια ξεχωριστή εκδήλωση στο ΚΗΦΗ Δήμου Κρωπίας 

«Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλι-

κιωμένων μια ξεχωριστή εκδήλωση σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Κο-

ρωπίου κατόπιν πρόσκλησης και διοργάνωσης του Προέδρου του Δ.Σ της ΚΕΔΚ,

δημοτικού συμβούλου Κωνσταντάρα Κωνσταντίνου. Στην ειδική εκδήλωση πα-

ρουσιάστηκαν παραδοσιακές φορεσιές με ιδιαίτερη έμφαση στη φορεσιά της Με-

σογείτισσας. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης, παρέστη στην εκδήλωση και αφού ευ-

χαρίστησε τόσο το Λύκειο Ελληνίδων και το 5ο Δημοτικό  σχολείο Κορωπίου για

την διοργάνωση εξήρε το διαχρονικό έργο του Λυκείου Ελληνίδων και τη ιδιαί-

τερη σημασία του για τα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Κορωπίου. 

Ο Κ. Κωνσταντάρας κλείνοντας την εκδήλωση σημείωσε, «πως σκοπός τόσο του
ίδιου ως Προέδρου της ΚΕΔΚ όσο και της δημοτικής αρχής είναι η περαιτέρω εν-
δυνάμωση των σχέσεων με ιστορικά σωματεία και συλλόγους που δραστηριοποι-
ούνται στον Δήμο. Η καλλιτεχνική και πολιτιστική συμβολή τους εμπλουτίζουν
την καθημερινότητα των πολιτών διαφυλάσσοντας παράλληλα την ιστορική μας
μνήμη». Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η δημοτική σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ

της ΚΕΔΚ, Αγγελική Μαρκαντώνη.

Η ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ  
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΑΓΚΑ

ΘΕΑΤΡΟ «ΘΗΣΕΙΟ»
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«Οὐκοῦν διάνοια μέν καί λόγος ταὐτόν»
(Πλάτων 427-347, «Σοφιστής», 263d)

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ = 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ο Αδαμάντιος Κοραής, 1748-1833, γιατρός, φιλόλογος

με βαθιά γνώση του Ελληνικού Πολιτισμού και σημαντι-

κός εκπρόσωπος του Ελληνικού Διαφωτισμού έλεγε ότι:

«Το Πρῶτον Βιβλίον παντός Ἕλληνος εἶναι τό Λεξικόν
τῆς Γλώσσης του».

Σήμερα οι μαθητές δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα έν-

τυπο βιβλίο, γιατί έχουν ξεχάσει πώς γυρίζουν οι σελίδες

του. Χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα και έχουν εθι-

στεί στο να αλλάζουν τις σελίδες διά της αφής.

Οι “Επτά επί Θήβας” του Αισχύλου, 525-456, παρίστα-

ναν/δίδασκαν την πολιορκία των Θηβών από τον εξόριστο

γιο του Οιδίποδα, Πολυνείκη, και τους ήρωες του Άργους

που εκστράτευσαν μαζί του, τη μάχη και την αλληλο-

σφαγή των δυο αδελφών. Με το θάνατό τους υποδηλώ-

νεται η αδυσώπητη Ειμαρμένη και η ακατάσχετη δύναμη

των Ερινύων.

Από το Β’ “Στάσιμο” του δράματος (στ. 720-791) παρα-

θέτω το απόσπασμα, αντιστροφή ε’, (στ. 785-791).

ΧΟ: «Τέκνοις δ᾽ἀγρίας / ἐφῆκεν ἐπικότους
τροφᾶς, / αἰαῖ, πικρογλώσσους ἀράς, 
καί σφε σιδαρονόµῳ / διά χερί ποτε λαχεῖν
κτήµατα· νῦν δέ τρέω / µή τελέσῃ καµψίπους
Ἐρινύς».
(= Και προς τους γιους του, οργισμένος γιατί τους είχε

αναθρέψει, ξεστόμισε, αλίμονο, πικρόγλωσσες κατάρες,

με σίδερο στο χέρι τους κάποτε να μοιράσουν την περι-

ουσία του/το βασίλειό του· και τώρα τρέμω μήπως η γορ-

γόποδη Ερινύα κάνει αυτές να τελεσφορήσουν).

Η τραγωδία  “Φοίνισσες” του Ευριπίδη, γράφτηκε το 409

ή 408 π.Χ. και έχει περίπου την ίδια υπόθεση με τους

“Επτά επί Θήβας” του Αισχύλου, αλλά είναι πολύ εκτενέ-

στερη και πλουσιότερη σε επεισόδια.

Από τον Πρόλογο του δράματος (στ. 1-201) σας παρα-

θέτω το απόσπασμα από τον εκθετικό ιστορικό μονόλογο

της βασίλισσας της Θήβας, Ιοκάστης (1-87).

ΙΟ: «Ζῶν δ᾽ἔστ᾽ἐν οἴκοις· πρός δέ τῆς τύχης
νοσῶν ἀράς ἀρᾶται παισίν ἀνοσιωτάτας, θηκτῷ
σιδήρῳ δῶµα διαλαχεῖν τόδε». (στ. 66-68).
(= Ζει τώρα και βρίσκεται μες στο παλάτι· και καθώς υπο-

φέρει απ’ την τύχη του, εκστομίζει πάρα πολύ ανόσιες κα-

τάρες για τα παιδιά του, με ακονισμένο σίδερο αυτό το

παλάτι να μοιράσουν μεταξύ τους).

ΣΧΟΛΙΟ: Πάσα ομοιότητα με πρόσωπα, ονόματα, κατα-

στάσεις είναι εντελώς συμπτωματική και δεν ανταποκρί-

νεται στην πραγματικότητα! 

Ο Θεός είπε προς τον Αδάμ κατά την έξωσή του από τον

Παράδεισο: «ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ
τόν ἄρτον σου» (ΓΕΝΕΣΙΣ, κεφ. 3, 19), ήτοι με τον

ιδρώτα του προσώπου του να βγάζει το ψωμί του. Η αν-

θρώπινη εργασία επιβλήθηκε από το Θεό στον Αδάμ,

όπως και ο θάνατος ως τιμωρία για το προπατορικό του

αμάρτημα.

ΟΙ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ

Ο Διχασμός και η Πόλωση όσο πλησιάζουμε την πολυπό-

θητη ημέρα των εκλογών θα φουντώνει διαρκώς μέχρι να

έρθει η μητέρα των μαχών, η Κυριακή των εκλογών,

οπότε προβλέπεται πως θα κορυφωθεί η Τραγωδία χωρίς

όμως την αναμενόμενη Αριστοτελική Κάθαρση. Το προ-

πατορικό αμάρτημα των Ελλήνων, όχι όμως με την πα-

λαιοδιαθηκική έννοια της ανυπακοής των πρωτόπλαστων

προς το Θεό αλλά με εκείνη της έλλειψης σεβασμού και

τιμής απέναντι στους γενάρχες /προπάτορές τους, που

στάθηκε και η αιτία διακοπής της μέθεξής τους με το

ΑΓΑΘΟΝ/ΑΡΕΤΗ και της αποκοπής τους από την ΕΥΔΑΙ-

ΜΟΝΙΑ, είναι η Διχόνοια και δυστυχώς δεν πρόκειται να

απαλλαγούμε απ’ αυτό όσο δεν αλλάζουμε Νόον (= Νο-

οτροπία). Είναι μια εθνική ασθένεια ανίατη, που οδηγεί

μοιραία και αναπόφευκτα στον όλεθρο. 

Αίτια της Διχόνοιας: η Αρχομανία, η Φιλοπρωτία, η Δο-

ξομανία, η Μεγαλομανία, ο Εγωισμός, η Έπαρση. Ο Ελ-

ληνικός λαός έχει την συνήθεια να αυτομαστιγώνεται, να

αυτοτυφλώνεται, να αυτοτιμωρείται, να αυτοχειριάζεται,

αλλά - αλίμονο - όχι για λόγους ευθιξίας, ευσυνειδησίας

και αξιοπρέπειας. Φαίνεται να τον διακατέχει μία σχέση

σαδομαζοχισμού, ήτοι μία νοσηρή επιθυμία να επιβάλλε-

ται σε άλλο πρόσωπο και ταυτόχρονα να υποτάσσεται σ’

αυτό.

Η Εθνική μας Ενότητα, δυστυχώς, πραγματώνεται μόνο

σε περιστάσεις εξωτερικής επιβουλής και επιδρομής,

ωσάν δηλαδή ο εξωτερικός κίνδυνος να αποτελεί ζωτική

ανάγκη για τη διατήρηση της εθνικής μας ενότητας. Ο

Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος, 59 π.Χ. - 17 μ.Χ., από την

Πάντοβα της Ιταλίας, στη μνημειώδη ιστορία της Ρώμης

και του ρωμαϊκού λαού, «ab Urbe Condita Libri», (= βι-

βλία από την ίδρυση της πόλης), που καλύπτει την πε-

ρίοδο από τους πρώτους θρύλους της Ρώμης πριν την

παραδοσιακή ίδρυσή της το 753 π.Χ. και μέσω της βασι-

λείας του Οκταβιανού Αυγούστου μέχρι την εποχή του

Λιβίου, πάνω στο θέμα αυτό επισημαίνει: «καμμία πόλη
δεν μπορεί επί χρόνο να κρατηθεί σε ηρεμία. Αν δεν έχει
εξωτερικό εχθρό, αυτός θα βρεθεί μέσα στους κόλπους
της». Το έργο απαρτίζεται από 142 βιβλία αλλά σώθηκαν

αποσπασματικά μόνο τα 35.

Ο Νικολό Μακιαβέλλι, (1469-1527), έχει γράψει τις “Δια-

τριβές πάνω στην πρώτη Δεκάδα” του Τίτου Λιβίου. Είναι

το δεύτερο μετά τον “Ηγεμόνα”, δημοφιλέστερο βιβλίο

του και χαρακτηριστικό της δημοκρατικής πλευράς του

Μακιαβέλλι.

Όταν ο εξωτερικός κίνδυνος έχει περάσει και ενώ οι δάφ-

νες στέφουν ακόμη τα κεφάλια των νικητών, εμφανίζεται

η “δολερή” Διχόνοια, κρατώντας σαν άλλο μήλο της Έρι-

δας το περίφημο σκήπτρο, στη θέα του οποίου είναι

πάντα ευαίσθητα και ευσυγκίνητα ο Εγωισμός, η Φιλο-

πρωτία και η Εξουσιολαγνεία του Έλληνα. Μάταια ο

Μέγας Παιδαγωγός Όμηρος διακήρυξε διά στόματος Νέ-

στορος, στην ΙΛΙΑΔΑ, Ραψωδία Ι΄, στ. 63-64: 

«ἀφρήτωρ ἀθέµιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος ὅς
πολέµου ἔραται ἐπιδηµίου ὀκρυόεντος».
(= ακοινώνητος/άγριος, άδικος/ασεβής, άπατρις είναι

αυτός που αγαπά τον φριχτό εμφύλιο πόλεμο).

Μάταια, ο εθνικός μας ποιητής, ο Διον. Σολωμός, 1798-

1857, μας εξόρκισε να αποφεύγουμε το μεγάλο διαχρο-

νικό πάθος της φυλής μας, να φυλάμε την αχίλλειο

πτέρνα μας.

144: Η Διχόνοια που βαστάει / ένα σκήπτρο η δολερή, /
καθενός χαμογελάει / “πάρ’ το”, λέγοντας, “και συ”.
145: Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει / έχει αλήθεια
ωραία θωριά, / μην το πιάστε, γιατί ρίχνει / εισέ δάκρυα
θλιβερά.
Τα τρόπαια όλων των ελληνικών θριάμβων, δυστυχώς, αμαύ-

ρωσε η Διχόνοια, η οποία επισώρευσε δεινά επί δεινών.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ “ὠλεσίπατρις”
Η λέξη εντοπίστηκε σε ένα απόσπασμα του Παμπρεπίου,

φιλοσόφου, επικού ποιητή και μάντη, που έζησε στη βυ-

ζαντινή αυτοκρατορία. Γεννήθηκε το 440 στην Πανόπολη

της Αιγύπτου και εκτελέστηκε από τους στασιαστές στο

κάστρο Παπύριο της Ισαυρίας το 484, κατηγορούμενος

για μυστική συνεννόηση με τον Ζήνωνα. Υπήρξε από

τους όψιμους δημόσιους υποστηρικτές της Αρχαίας Πα-

τρώας Θρησκείας. Μαθήτευσε κοντά στον ποιητή Νόννο

τον Πανοπολίτη (5ος αιών μ.Χ.) και άκμασε επί βασιλείας

του αυτοκράτορα Ζήνωνα (474/491). Ανήκει στους λεγό-

μενους “Νοννιακούς” ποιητές, ήτοι τον Μουσαίο, τον

Κόλλουθο, τον Παμπρέπιο και τον Τριφιόδωρο, οι οποίοι

αποτέλεσαν την τελευταία αναλαμπή της Αρχαιοελληνι-

κής Ποίησης. Ο Παμπρέπιος επαναστάτησε κατά του Ζή-

νωνα με στόχο να επαναφέρει και να αναβιώσει την

Αρχαία Πατρώα Θρησκεία, όπως και ο Ιουλιανός ο “Επα-

ναστάτης” - και όχι αποστάτης ή παραβάτης, προσωνυμία

που κακώς του προσήψαν οι Χριστιανοί για να τον αμαυ-

ρώσουν. Οποιοσδήποτε αγωνίζεται για την πίστη του και

τα “πιστεύω” του, όταν αυτά καταπιέζονται, χλευάζον-

ται ή καταργούνται, δικαίως επαναστατεί, μόνο όποιος

τα προδίδει και αλλαξοπιστεί θεωρείται αποστάτης και

παραβάτης. 

Σε ένα παπύρινο κώδικα του ποιητή που χρονολογείται

από το 500 μ.Χ. αποδίδεται το παρακάτω απόσπασμα:

«ἵµερος ὠλεσίπατρις ἐρύκακε», ήτοι (= επιθυμία,

πόθος να καταστρέψει την πατρίδα εμπόδισε/απομά-

κρυνε).     (Παμπρέπιος, επικογράφος, 440-484, Fragment 1r, 23).

Σχηματίστηκε αναλογικώς προς τα επίθετα: ὠλεσίβω-
λος, ὠλεσίθυµος, ὠλεσίκαρπος, ὠλεσίοικος,
ὠλεσίσκαφος, ὠλεσίτεκνος. Ετυµολογείται από το
ρήµα ὄλλυµι = καταστρέφω, αφανίζω + ἡ πατρίς -
ίδος. Από το ὄλλυµι παράγεται και το ουσιαστικό ἡ
ὤλεσις -εως = απώλεια, όλεθρος, καταστροφή.

Τα ανωτέρω νεοτευχθέντα αφηρημένα ουσιαστικά, αποτε-

λούν ασφαλώς καινολεξίες και δεν έχουν ακόμη λεξικο-

γραφηθεί, εμφανίζονται για πρώτη φορά στην εφημερίδα

“ΕΒΔΟΜΗ”. 

Σημειωτέον: Το λήμμα «ὠλεσίπατρις» δεν έχει λεξικογρα-

φηθεί στο Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής Γλώσσης του

Δ. Δημητράκου, 15 τόμοι, έκδοση 1964. Έχει όμως αποθη-

σαυριστεί στο “TLG”, Thesaurus Linguae Graecae (TLG),

ψηφιακή βιβλιοθήκη πλήρους κειμένου, που περιλαμβάνει

αρχαία κείμενα που σώζονται από την εποχή του Ομήρου

μέχρι το 1453 μ.Χ.

―――――――
Ῥυσιπατρία: η προστασία, η υπεράσπιση, η προάσπιση, η διαφύ-

λαξη, η υποστήριξη, η άμυνα, η διάσωση, η σωτηρία της πατρίδας,

της ακεραιότητας των εθνικών συνόρων. Παράγεται από το επίθετο

ὁ, ἡ ῥυσίπατρις -ιδος = ο σώζων, ο προστατεύων, ο υπερασπιζό-

μενος την πατρίδα του. Ετυμολογείται από το ρήμα  ῥύομαι =

σώζω + ἡ πατρίς -ίδος.

Σχηματίστηκε αναλογικώς προς τα επίθετα:  ῥυσίβωμος, ῥυσιγέ-

νεθλος, ῥυσιγενής, ῥυσίδιφρος, ῥυσίκοσμος, ῥυσίπολις (= ο

σωτήρ, ο ελευθερωτής, ο υπερασπιστής της πόλεως -προσωνύμιον

της Αθηνάς), ῥυσίπονος, ῥυσίπτολις. Ως ουσιαστικά συναντώνται

τα: ἡ ἀπατρία = η εξορία και ἡ φιλοπατρία = ο πατριωτισμός.

Ὠλεσιπατρία: η καταστροφή (ολοσχερής), ο αφανισμός, η εξολό-

θρευση, η εκμηδένιση, η εξουδετέρωση, η αποδυνάμωση, η εξασθέ-

νηση της πατρίδας. Παράγεται από το επίθετο   ὁ, ἡ ὠλεσίπατρις -

ιδος = ο καταστρέφων, ο αφανίζων την πατρίδα. 

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Ῥυσιπατρίας* 

ἄρχεσθαι 
&

Ὠλεσιπατρίας*
παύεσθαι
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Όλη την νύχτα δεν κοιμήθηκα καθόλου από το άγριο σφύ-

ριγμα του βοριά.

Εκεί στο βουνό που ζώ κάποιες φορές που η φύση παλευει

από το θυμό της, για την καταστροφή που εμείς οι άνθρω-

ποι της κάνουμε, λες και ξεφυτρώνουν άνθρωποι δέντρα

που προχωρούν για να εξοντώσουν το κάθε τι που τους

ενοχλεί.

Ένας κεραυνός επεσε κοντά στο σπίτι μου. Φυσικά η τρο-

μάρα μου ηταν μεγάλη. Ξυπνησα. Αρχισα να σκεφτομαι το

φεγγος της ημέρας που θα έρθει και ό,τι εχω να κανω από

εκεινη την ημέρα που περιμένω με την ελπίδα ότι ο θυμός

του καιρού θα έχει καταλαγιάσει. Η βροχή μαλάκωσε λιγο

τους ήχους. Αραγε τι ημερα είναι σήμερα; 

Μετρησα τις μέρες πω….πω; Κυριακή είναι. Το μυαλό μου

γυρίζει γρηγορα στις υποχρεωσεις μου που επρεπε να σε-

βαστώ και να τις εκτελέσω. Κοιτάζω πλάι και βλέπω μια

πρόσκληση που έγραφε: “Διαλεκτικος Ομιλλος Ελλάδας Β’

Περιφερεια  Ομιλοι Κορωπίου Α και Β. Σας προσκαλουν στο

κοψιμο της πρωτοχρονιατικης πιτας 20 Ιανουαρίου 2019

Δημαρχιακο Μεγαρο Κορωπίου. Πότε ήρθε η Κυριακη 20 Ια-

νουαρίου! Παει κι αυτος ο μήνας. Διαβάζω παρακάτω ότι

εχουν αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη με θεμα:

‘’Σαν να μην έχουν τελειωμό των γυναικών τα βάσανα”.
Και έγραφε: “Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα”.

Ρίχνω και μια ματιά και στο πρόγραμμα και είπα· Αγγελική

η τιμή είναι όλη δική σου, που σε προσκάλεσαν να παρα-

βρεθείς σ’ αυτό το θαυμαστό δρώμενο που απαρτίζεται από

γυναίκες κάθε ηλικίας και που με τόση δύναμη βγαζουν τα

εσώψυχά τους μέσα από την φιλοσοφικη σκέψη του μεγά-

λου μας Παπαδιαμάντη, που μελετώντας αληθινα περιστα-

τικά ζωής με τον τρόπο του, μας εδωσε το μήνυμα ότι αυτά

που συμβαίνουν στο παρελθόν συμβαίνουν και στο παρόν

και στο μέλλον. Τίποτα δεν αλλαζει στο ρόλο μιας γυναικάς

στη ζωή. Είναι σαν την μάνα γη που ό,τι και να της κάνουμε

συνεχίζει να μας αγκαλίαζει εμας όλους που είμαστε παιδιά

της. Με όσες αντιξοότητες. Γυναικα, μανα Δήμητρα Θεά,

Που έχασε την κόρη της την Περσεφόνη γιατι ο γερο Πλου-

τωνας την ζήλεψε και της την εκλεψε. Συγχωρέστε με που

το μυαλό μου ταξίδεψε μεσα από την νοσταλγία της Περ-

σεφόνης να επιστρεψει στην μάνα της Δημητρα. Έκανα ένα

παραλληλισμό στο θεατρικο Νοσταλγός βλέποντας στα

σκηνικά μια βάρκα που για κατάρτι είχε ένα σταυρό. Δεν

χρειαζόταν να αναλύσω  το θέμα αυτό. Το σκηνικό τα είπε

όλα. Η μεγάλη λαχτάρα να απομακρυνθεί από το βαρύ πε-

ριβάλλον του γέρου άντρα της την έκανε να αψηφίσει κάθε

κινδυνο και με ένα μικρό βαρκάκι να φυγει και να παλέψει

με τα άγρια κύμματα για να φτάσει στην ελευθερία. Το

σχήμα του σταυρού στο καταρτι δεν ξερω γιατι το ενιωσα

σαν την σταυρωση του Χριστού, που ακολουθεί όχι μονο

τις γυναικες αλλά και όλους τους ανθρώπους κάθε εποχής.

Γιατι χωρίς αυτή ΑΝΑΣΤΑΣΗ δεν υπάρχει. Αυτη η σταυρωση

μπορει να υπάρχει σε αμέτρητες μορφες. Ειναι κάτι που

κάνει τους ανθρώπους να δοκιμαζονται στη ζωή τους και

να γινονται καλύτεροι. 

Ισως αυτό το νοημα ο μεγαλος ιερος φιλοσοφος Αλεξαν-

τρος Παπαδιαμάντης να μας μιλαει για αυτά που εγραψε

και με τον τρόπο που τα έγραψε. Όλα τα μυθηστορήματα

που παρουσίαστηκαν θεατρικά, από αυτές τις ξεχωριστές

γυναικές του διαλεκτικού δόθηκαν στο κοινό με τόση πιστό-

τητα που δεν ακουγες ουτε ανάσα από τους θεατές. Και

ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία από την προσελευση του κό-

σμου που όπως λένε δεν χοραγε ουτε βελόνα να πέσει σ’

αυτό το αμφιθέατρο του Δήμου.  Στο πρόγραμμα βλεπω

έναν τιτλο “Άκληρη, χωρις στεφάνι”. Ολη την εβλεπαν σαν

ατιμασμένη τότε. Σημερα έχει αλλάξει μορφή το συναι-

σθημα των αλλων ανθρωπων. Προσπαθουν να σε εξαφανί-

σουν και να σε νιώθουν σαν παρείσακτο μέλος μιας

οικογένειας. Αυτη είναι η σημερινη αποψη την οποια εζησα

και εγώ. Τιποτα δεν αλλάζει φίλοι μου. Η φόνισα, αυτό το

τραγικο μυθηστόρημα του Παπαδιαμάντη εχετε σκεφτει ότι

σημερα είναι σε εξαρση και που συμβαίνει απλά με ποιο

σύγχρονα μέσα, αλλά με το ιδιο αποτέλεσμα. 

Και για το τέλος επιτρέψατέ μου να συσχετίσω πράξεις γυ-

ναικών από τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες που συνεχί-

στηκαν σε όλους τους αιώνες μεχρι και σήμερα και που θα

συνεχίζονται και στο μέλλον, αφού ο εγωισμός κυριαρχεί

στο πνεύμα και την ψυχή των ανθρωπων, ο οποίος εγωι-

σμός απαγορευει τον διαλογο μεταξυ των 2 φύλων. Οι αν-

τρες έχοντας μεγαλύτερη σωματικη δυναμη, έναντι των

γυναικών προσπαθουν να κατακτησουν το πνεύμα της γυ-

ναίκας και να την υποτιμήσουν κερδίζοντας μια επαρση για

τον εαυτο τους. Και όταν αυτό δεν το καταφέρνουν τοτε

αρχίζουν διαμαχες στα δυο φύλα. Που αυτή η πνευματικη

μάχη μπορεί να αλλοιώσει τον ηρεμο ευγενικο χαρακτήρα

μιας γυναίκας και να την κάνει να μπει σε έναν κυκεωνα αρ-

νητικών πράξεων.

Εδώ όμως η ευστροφια του μυαλού μιας γυναίκας που εχει

εξασκηθεί στο να είναι ο κυριος δημιουργος της ζωής μπο-

ρει με ένα σωστό διαλογο να δημιουργήσει μια αρμονική

ζωή.

Εδω φιλοι μου πρεπει να τελειωσω γιατι μακρυγορώ, αλλά

εμαθα από την τεχνη ό,τι διαβαζουμε, ό,τι βλεπουμε ή ό,τι

ακουμε, πρέπει να το ψαχνουμε και να ανακαλύπτουμε την

αιτία και όχι το αιτιατό.  

Σε κάθε σκηνή έβλεπα το χρώμα μιας μουσικής που γεννιό-

ταν από την παρουσίαση του ρόλου.

Με όλη μου την ειλικρίνεια - που θεωρώ ότι με χαρακτηρίζει

- θέλω να  συγχαρώ όλες αυτές τις γυναίκες που κατόρθω-

σαν να βγάλουν από τα εσώψυχά τους την πραγματική αλή-

θεια που ήθελε ο μεγάλος μας Παπαδιαμάντης να περάσει

στο δικό μας είναι, σε όλους εμάς που παρακολουθούσαμε

αυτό το θαυμάσιο θεατρικό από γυναίκες με την γνήσια

αληθινή υποκριτική που δεν την διδάχτηκαν αλλά γεννήθη-

καν μαζί με αυτήν διότι αυτή είναι Τέχνη, και η Τέχνη δωρί-

ζεται από τον Θεό στον κάθε έναν από εμάς, αρκεί αυτός

να την ανακαλύψει για τη δική του αρμονική συμβίωση με

το σύμπαν.

Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα ξεχωριστά, διότι δεν μπορώ

να τα διαχωρίσω. Όλες μαζί ήταν μια ομάδα, με μια καρδιά

και μια ψυχή να πάλλεται μέσα τους. Βλέποντας κανείς τα

σκηνικά εκείνης της εποχής καταλάβαινε με πόση υπευθυ-

νότητα είχε στηθεί αυτή όλη η παρουσίαση του θέματος.

Και για το τέλος υπογραμμίζω πόσο υπεύθυνο κοινωνικο

έργο κάνει ο διαλεκτικός Ομιλος.

φιλικά

Αγγελική Τσεβα  

Εικαστικός 

ΑΡΑΓΕ Ο,ΤΙ ΚΑΠΟΤΕ ΠΑΛΙΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ

ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;
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Α
λιεύοντας στο διαδίκτυο, τα της «τοποτηρη-

τείας», διαδοχής και πληρώσεως της Μητροπό-

λεως Γλυφάδας  Ελληνικού,  Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης, μετά την αποβίωση (ή «κοίμηση» ή «απο-

δημία», κι όλες αυτές οι ευφημιστικές αναφορές για το

φυσικό φαινόμενο του θανάτου) του τ. Επισκόπου, της

παραπάνω μακροσκελούς επωνυμίας Μητροπόλεως,

Παύλου, πέσαμε πάνω στο «Βήμα της Ορθοδοξίας»

(Β.τ.Ο.). Ένα ανάλογο της επωνυμίας του ιστότοπου αρ-

κετά κατατοπιστικό και θαρραλέο!

Μεταξύ άλλων στη σχετική αρθρογραφία του, αναφέρε-

ται στη διαμάχη της διαδοχής, αλλά και «τοποτηρη-

τείας» κατά την περίοδο της διαδικασίας διαδοχής της

μητροπόλεως. Δεν διστάζει δε ο ειδησεογράφος να

πάρει θέση υπέρ του Μητροπολίτη «Nέας Σμύρνης», Συ-

μεών, ο οποίος έπρεπε σύμφωνα με τον «Καταστατικό

χάρτη της Εκκλησίας» ν’ αναλάβει την τοποτηρητεία ως

προσβύτερος και εγγύτερος προς τη Γλυφάδα Μητρο-

πολίτης και της «μητρικής» μητρόπολης, να προσθέ-

σουμε εμείς, διότι η περί ης ο λόγος Μ. Είναι

“θυγατρική” της Ν. Σμύρνης, αποσπασθείσα το 2002, επί

Αρχιεπισκοπείας Χριστόδουλου.

Επισημαίνει δε το Β.τ.Ο. ότι «δεν είναι πρώτη φορά που
ο κ. Ιερώνυμος κάνει κάτι αντίστοιχο. Το 2014, όταν χή-
ρευσε η πλουσιότερη μητρόπολη της ελλαδικής εκκλη-
σίας, αυτή των Ιωαννίνων, ο αρχιεπίσκοπος ανέλαβε
τοποθετηρητής».

Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε η επισήμανση

«η πλουσιότερη μητρόπολη»: Να εικάσω ότι η επισή-

μανση είναι τυχαία, άσχετη ή υπαινίσσεται ότι ο Ιερώ-

νυμος απέβλεπε σε οικονομικά οφέλη, ή ότι ήθελε να

την προστατεύσει από ενδεχόμενες επιβουλές, ρίχνον-

τας το προσωπικό του βάρος;

Παρόμοια όμως σπόντα ρίχνει το Β.τ.Ο. και για την ανά-

ληψη της τοποτηρητείας της χηρεύσασας Μητρόπολης

Γλυφάδας κλπ., λέγοντας κατά λέξη: «οι ψίθυροι που
θέλουν τον κ. Ιερώνυμο να ανέλαβε προσωπικά την το-

ποτηρητεία εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που
φέρεται ότι αντιμετωπίζει η Μητρόπολη Γλυφάδας, που
είναι μικρή σε έκταση και ενορίες, αλλά πάντα με τις
προβλέψεις του μακαριστού Παύλου έχαιρε οικονομι-
κής στήριξης από εφοπλιστές και ισχυρούς επιχειρη-
ματίες, που διαμένουν στη Γλυφάδα και την περιοχή
των 3Β (Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη)».
Εκείνο που μ’ ενδιαφέρει κυρίως, στο προκείμενο, είναι

οι «προβλέψεις» του μακαριστού Παύλου ότι «έχαιρε οι-
κονομικής στήριξης από εφοπλιστές και ισχυρούς επι-
χειρηματίες...»
Και τούτο μ’ ενδιαφέρει και θρησκευτικά.

Τί λέει λοιπόν, επ’ αυτών το Ευαγγέλιο; Λέει πολλά,

αλλά ας περιοριστούμε στα ελάχιστα, διερωτόμενοι, αν

ποτέ οι αρχιερείς φροντίζουν να ενημερώσουν σχετικώς

τους «εφοπλιστές και τους ισχυρούς επιχειρηματίες».

Σχετικά Ευαγγελικά απανθίσματα:

- «Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπρο-
σθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς», γιατί

κάτι τέτοια δεν περνάνε στον επουράνιο πατέρα σας

(Ματθ. στ΄). Δεν χρειάζεται νομίζω, απόδοση στην νε-

οελληνική.

- «Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς...»
(Ματθ. στ. 19).

- «...ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ
καρδία ὑμῶν» (Ματθ. στ 21) και αμέσως παρακάτω:

- «Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· (...) οὐ δύνα-
σθε Θεῷ δουλεύειν καὶ Μαμωνᾷ». Σημ.: Το «δουλεύειν»

μην το πάρετε στραβά, γιατί στο θεό δεν αρέσει «το

δούλεμα». Να υπηρετείς ευσυνείδητα, σημαίνει. Και ο

Μαμωνάς, ξέρετε ποιος είναι: Ο δαίμων του πλουτισμού.

Το ωραιότερο όμως για τους «ευσεβείς» πλουσίους το

είπε ο Χριστός, στην Ιουδαία πέραν του Ιορδάνου. Τον

πλησίασε ένας νεαρός και τον ρώτησε τι πρέπει να κάνει

για να έχει ζωήν αιώνιον. Στην αρχή ο Χριστός του είπε

να τηρεί τις εντολές· κι όταν ο νεαρός του είπε ότι τις

ακολουθεί γιατί έτσι διδάχθηκε παιδιόθεν, σαν καλό

παιδί, ο Χριστός του είπε, εάν θέλεις να είσαι τέλειος,

πήγαινε πούλα τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους

φτωχούς και θ’ αποκτήσεις θησαυρούς στον ουρανό...

και ακολούθει μοι.

Ο νεανίσκος, μόλις τα άκουσε αυτά απήλθε λυπούμε-

νος. Έστριψε α λα Γαλλικά, που λέμε, «ἦν γὰρ ἔχων κτή-
ματα πολλά»:...
Και τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές αυτού (κάτι λίγο

παραπάνω από Αρχιερείς) «...δυσκόλως πλούσιος εισε-
λεύσεται εις την βασιλείαν των Ουρανών (...) εὐκοπτώ-
τερον (ευκολότερα) ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος
ραφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ εἰσελθεῖν»!
(«Κάμηλος» είναι το Παλαμάρι που δένουν τα καράβια

– ταιριάζει και στην περίσταση - κατ’ άλλους όμως είναι

η Καμήλα. Το ίδιο κάνει.

Αυτό το «δυσκοπώτερο» ή ευκοπώτερον, το επισημαί-

νουν οι Μητροπολίτες στους «εφοπλιστές και τους ισχυ-
ρούς επιχειρηματίες»;
Η δε εκκλησία και ο οικονομικός της οργανισμός τηρεί,

εκτός των άλλων σχετικών εντολών και παραδειγμάτων,

και το «δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε»; Και «μη κτήρη-
σθε χρυσόν, μηδέ άργυρον (...) μηδέ δύο χιτώνας, μηδε
υποδήματα, μηδέ ράβδον» (Ματθ. ι) μηδέ Μερσεντές και

κτήματα, βεβαίως, βεβαίως.

Είπα και ελάλησα και ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω»

Κωνσταντίνος ο αμοργιανός

Την προγραμματισμένη της Ανοιχτή Γενική συνέλευση

πραγματοποίησε την Κυριακή 03/03/2019, η Ριζοσπα-

στική Κίνηση Πολιτών (ΡΙ.ΚΙ.Π) του Δήμου 3Β, στην

Πνευματική Εστία Βούλας.

Ο επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π. Θάνος Ματόπουλος καθώς και

ο τοπικός σύμβουλος της κοινότητας Βούλας Μανώλης

Βαρδαβάς ενημέρωσαν τα μέλη για τις διάφορες δραστη-

ριότητές τους όσον αφορά το Δήμο.

Τις προτάσεις τους για την κοινωνική πολιτική του Δήμου,

τις προτάσεις τους για τη διαχείριση των απορριμμάτων

(με κοινωνική συμμετοχή και έλεγχο) και στάθηκαν ιδιαί-

τερα στην πρόθεση της εκκλησίας για εκμετάλλευση  δύο

οικοδομικών τετραγώνων στη Βουλιαγμένη. Όπως ανέ-

φεραν «Ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι έχουν γίνει όλες οι
απαραίτητες ενέργειες από το Δήμο, έτσι ώστε αυτό να
μη συμβεί. Η άποψή μας είναι, ότι ο δήμαρχος προσπαθεί
να δημιουργήσει κλίμα εφησυχασμού στους δημότες,
ενώ στην πραγματικότητα δεν επιθυμεί να έλθει σε ολο-
μέτωπη σύγκρουση  με την εκκλησία, αλλά να το διαχει-
ριστεί προσωπικά και να επέλθει συμφωνία».
Στη συνέχεια έγινε μια πρώτη παρουσίαση των θεματικών

αξόνων του προγράμματος  από το Θάνο Ματόπουλο. 

• ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – προάσπιση, προστασία και

ανάδειξη του. • παράκτιο και θαλάσσιο • ορεινοί όγκοι •

Φασκομηλιά και λίμνη Βουλιαγμένης • Νησιά: Υδρούσα

και Φλέβες • Δασικές εκτάσεις. 

• ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – διαφύλαξη της φυσιογνωμίας

των τριών πόλεων που απαρτίζουν τον Δήμο μας και επέ-

κταση και εκσυγχρονισμός των υποδομών.

• κοινόχρηστοι – δημόσιοι χώροι • πολεοδομία και χρή-

σεις γης • βιώσιμη αστική διαβίωση • αστικές υποδομές 

o διαχείριση απορριμμάτων • πολιτική προστασία.

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Άνθρωπος, πολίτης και δη-

μότης  στο επίκεντρο

• κοινωνικές πολιτικές και πρόνοια με κυρίαρχη την αλ-

ληλεγγύη •υγεία:  δομές και φορείς υγείας, στήριξη στο

σημαντικό έργο τους •εργασία, στήριξη υφιστάμενων μι-

κρών τοπικών επιχειρηματιών και  νέων με κίνητρα για

την έναρξη της δραστηριότητας τους.

• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΑΙΔΕΙΑ & ΝΕΟΛΑΙΑ 

o καθολική προστασία και ανάδειξη της μοναδικής  πολι-

τιστικής μας κληρονομιάς με τα οφέλη να διαχέονται

στην τοπική κοινωνία.

o Τα  σχολεία πέρα από το εκπαιδευτικό τους έργο να γί-

νουν κύτταρα πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτή-

των   για όλη την κοινότητα    

o Δράσεις για να κρατήσουμε την νεολαία στον τόπο μας.             

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

o Τα δημοτικά τέλη και φόροι να υπολογίζονται με ισοτι-

μία και να στηρίζουν κοινωφελείς δραστηριότητες και

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και άτομα.

• ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

• περιφέρεια:  να επιτελέσει τον ρόλο της σε επίπεδο μη-

τροπολιτικού σχεδιασμού με κυρίαρχα στοιχεία την  ου-

σιαστική προστασία δημόσιου χώρου και περιβάλλοντος.

• ευρωπαϊκό και διεθνές: σύμπραξη και ανταλλαγή καλών

πρακτικών με δήμους και περιφέρειες με αναγνωρισμέ-

νες δημοκρατικές – προοδευτικές πολιτικές που προ-

άγουν τον θεσμό της αυτοδιοίκησης και φέρνουν τον

πολίτη- δημότη στο προσκήνιο.

Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση με προτάσεις από

τους παρευρισκόμενους.

Οι πρώτοι υποψήφιοι για το Δήμο 3Β

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες 14 υποψηφιότητες για τις προ-

σεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές και είναι γυναίκες:

Κλαίρη Απατζίδου - Άσπα Αρώνη - Ανθή Βέλλη  - Ειρήνη

Βλάχου - Μαίρη Ηλιάδη - Νάσια Ηλιοπούλου -  Γεωργία

Κιρκιλέση - Μαρία Κορομηλά - Βίκυ Μιχιώτη - Βίκυ Σα-

μαρά - Μαριέττα Σέρβου - Κατερίνα Τρανταλίδου  - Τζίνη

Τριανταφυλλίδη - Χαρά Τσουκαλά.

Οι θεματικοί άξονες της “Ριζοσπαστικής 

Κίνησης Πολιτών” στο Δήμο 3Β
και οι πρώτοι υποψήφιοι

H Διαδοχή πληρώσεως

της Μητροπόλεως
Τι λέει το Ευαγγέλιο;
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Η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή εορτάζεται κάθε

χρόνο στις 15 Μαρτίου. Καθιερώθηκε το 1983 με από-

φαση του ΟΗΕ, σε ανάμνηση ομιλίας του Αμερικανού

προέδρου Τζον Κένεντι, που έθεσε τις βάσεις του κα-

ταναλωτικού κινήματος. Στις 15 Μαρτίου του 1962 ο

Τζον Κένεντι, σε μία μνημειώδη ομιλία του στο Κογ-

κρέσο, σκιαγράφησε τα τέσσερα βασικά καταναλω-

τικά δικαιώματα: Ικανοποίηση των βασικών αναγκών,

ασφάλεια, πληροφόρηση και επιλογή.

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 λοιπόν σήμερα που κλείνουμε την

εφημερίδα και σκύβοντας στα στοιχεία, του πόσο

ενημερωμένος είναι ο καταναλωτής, πόσο υγιεινή

είναι η διατροφή του και τι ασφάλεια του παρέχει ο

κρατικός έλεγχος, είναι απογοητευτικά.

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ),

στα τελευταία τρία χρόνια, μας ενημερώνει για τα αποτε-

λέσματα μιας τρίχρονης καθημερινής έρευνας, σημειώνον-

τας ότι διαπίστωσε

ΟΤΑΝ:

3 ο καταναλωτής γίνεται υποκείμενο εκμετάλλευσης των

οποιωνδήποτε «lobby» της εξουσίας

3 δεν καλύπτεται ουσιαστικά από …τα ελεγχόμενα

«δήθεν» δικαιώματά του.

3 οι διαδικασίες απονομής  δικαιοσύνης, αποτελούν γρα-

φειοκρατικό πλεονέκτημα μιας «σάπιας» κρατικής μηχα-

νής.

3 η «ασφάλεια» της  παροχής υπηρεσιών και των τροφί-

μων, γίνεται καθημερινά επισφαλής.

3 οι παραπλανητικές διαφημίσεις, καθημερινά αυξάνονται

με αποτέλεσμα, ο καταναλωτής να γίνεται «έρμαιο» των

αετονύχηδων εκμεταλλευτών.

3 ο καταναλωτής σε ποσοστό 95%, ουδέποτε «φιλτράρει»

τις σκουπιδοειδήσεις  της καθημερινότητας του.

3 το Τραπεζικό σύστημα μονοπωλιακός διαχειριστής του

Παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, είναι ο

ρυθμιστής της όποιας ποιότητας της ζωής του κατανα-

λωτή.

3 το «όποιο» σύστημα υγείας γίνεται αντικείμενο διαφθο-

ράς της συντεχνιακής λειτουργίας των φορέων που το

λειτουργούν.

3 σε εμπόλεμες ζώνες όπως στη Συρία καθημερινά πεθαί-

νουν από ασιτία 20-30 παιδιά, το ίδιο στην Νιμμένη και

στην Αφρική.

3 πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι στον πλανήτη

πεινούν.

3 οι κύριες πηγές παραγωγής για την κάλυψη των διατρο-

φικών αναγκών του πλανήτη μολύνονται, καταστρέφον-

ται, μένουν χέρσες.

3 τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλλάσσονται και βομβαρδί-

ζονται με χίλιες  δύο χημικές ουσίες.

3 η αφύσικη διατροφή και η υπερκατανάλωση εξακολου-

θούν να γίνονται τρόπος ζωής με όλα τα γνωστά επα-

κόλουθα: παχυσαρκία, καρκινογενέσεις, καρδιοπάθειες,

υπέρταση, διαβήτης, 

δεν πρέπει να γιορτάζουμε, αλλά να θλιβόμαστε και

να διεκδικούμε καλύτερη ποιότητα ζωής όχι μόνο

στις 15 Μαρτίου αλλά καθημερινά.

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗ ΤΡΙΕΤΙΑ 2015 – 2018

Το Τμήμα Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ έχει λάβει πάρα πολλές

καταγγελίες μέσα στη τριετία 2015-2018. Έχει αξιολογήσει

το περιεχόμενό τους και έχει πραγματοποιήσει δειγματο-

ληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και έρευνες

για ακατάλληλα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά

στα πιστοποιημένα εργαστήρια του. Έχει προβεί και στις

απαραίτητες νομικές ενέργειες.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σε διάφορα δείγματα που πάρθηκαν από σημεία πώλησης

το 40% των δειγμάτων για όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέ-

θηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι δε ετι-

κέτες στα προϊόντα σε πολλά σημεία πώλησης κατά 25%

ανύπαρκτες, 30% ελλιπείς και 20% αλλοιωμένες.

2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε ποσοστό 30% των δειγ-

μάτων βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες και μολυσμένα

με κολοβακτηρίδια ενώ το 36% από αυτά είχαν σημαντική

επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης ένα 30% των δειγμά-

των αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτικότητα σε λίπος,

ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε ύπαρξη συντηρητικών  και

σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη

συνθετικών χρωμάτων. Παρατηρήθηκε επίσης νοθεία στη

Φέτα που σερβίρεται σε ταβέρνες και εστιατόρια η οποία

παρότι είναι cobi (φυτικά λιπαρά) πωλείται σαν τυρί φέτα

από αιγοπρόβειο γάλα.

3. Στα αλλαντικά σε ποσοστό 31% των δειγμάτων, η περιε-

κτικότητα σε νιτρώδη και νιτρικά, βρέθηκε υψηλότερη

70% του φυσιολογικού ορίου.

4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις

του καταναλωτικού κοινού ως προς το τι πραγματικά περιέ-

χουν οι συσκευασίες, που αναγράφουν για διαφημιστικούς

– marketing λόγους την φράση «φυσικός χυμός», ενώ πε-

ριέχουν ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών με

άρωμα από φρούτο και φλούδες εσπεριδοειδών ιδίως.

5. Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού σε

ποσοστό 41% των δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη κατά

60% από το επιτρεπτό όριο.  

6. Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρήθηκαν σοβαρότατες

παρατυπίες στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης και διά-

θεσης τους.  Ακόμα, σοβαρές ανακρίβειες που αναγράφον-

ται στις ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους του Γενικού

Χημείου του Κράτους οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται

ελλιπείς λόγω του ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένες έως

ελάχιστες για το πλήθος των εμφιαλωμένων νερών που κυ-

κλοφορούν στην ελληνική επικράτεια. Η διακίνηση δε και

η διάθεση των εμφιαλωμένων νερών, ιδιαίτερα τους θερι-

νούς μήνες και στις περιοχές των νησιών μας, γίνεται κάτω

από απαράδεκτες συνθήκες με ξεσκέπαστα φορτηγά κάτω

από τον καυτό ήλιο και με θερμοκρασίες πάνω από 38ο

βαθμούς Κελσίου όταν το όριο είναι 18ο βαθμοί Κελσίου.

Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το μικροβιακό φορτίο από κο-

λοβακτηρίδια και εντερόκοκκους που βρέθηκαν στα εμφια-

λωμένα νερά το οποίο ήταν επικίνδυνα υψηλό για τη

δημόσια υγεία στο 25% των δειγμάτων (όριο μηδέν).

7. Στα λαχανικά από εδαφολογικές έρευνες διαπιστώθηκε

η ύπαρξη φορτίου φυτοφαρμάκων και νιτρικών στο καλ-

λιεργούμενο έδαφος και στις ρίζες τους, καθώς και μικρο-

βιακά φορτία υψηλά.

8. Στο ψωμί βρέθηκαν 12 απαγορευμένα βελτιωτικά και

προσθετικά στο 25% των δειγμάτων.

9. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε νοθεία σε ποσοστό 60%

των δειγμάτων. Η παραπλάνηση δε του καταναλωτή σε όσα

αναφέρονται στις ετικέτες των φιαλών είναι απερίγραπτη

και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι: α) αναφέρονται ως

ελαιόλαδα λάδια από τον πυρήνα του σπόρου της ελιάς,

β) λάδια πολυκαιρισμένα με άσχημες οσμές αναμειγνύον-

ται με λάδια νέας σοδιάς και κυκλοφορούν στην αγορά σαν

ελαιόλαδα επίσης, γ) παρατηρήθηκε η ύπαρξη καρκινογό-

νων χρωστικών σε ποσοστό 25% των δειγμάτων.

Διαβάζοντας λοιπόν τα στοιχεία που μας δίνει το ΠΑΚΟΕ,

μόνο “Ημέρα καταναλωτή” δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται,

αφού ο καταναλωτής δεν προστατεύεται από καμμία κρα-

τική μηχανή ελέγχου και γι’ αυτό και ο ίδιος είναι ανημέ-

ρωτος και χαλαρός.

Το ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ 

― Την αδιαφορία και ασυδοσία των κυκλωμάτων της δια-

φθοράς στην παροχή υπηρεσιών, παραγωγής και διακίνη-

σης τροφίμων.

― Την έλλειψη υποδομής για τον συνεχή έλεγχο στα δια-

κινούμενα προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες.

― Την έλλειψη ευαισθησίας των αρμοδίων και ιδιαίτερα της

Γ.Γ. του καταναλωτή για την προστασία του καταναλωτή

από κάθε λογής απάτες στην παροχή υπηρεσιών και νο-

θείες και υπέρμετρη χρήση βλαβερών χημικών ουσιών.

― Την εγκληματική αδιαφορία και ελαφρότητα με την

οποία αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς τα αλλε-

πάλληλα προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά πυκνά σε

όλους τους χώρους της συναλλαγής και των αγορών.

― Τη δημιουργία υπερκαταναλωτισμού άχρηστων και βλα-

βερών τροφίμων που περνάνε εύκολα από τα ΜΜΕ με την

παραπλανητική διαφήμιση στον καταναλωτή,

― Την παντελή έλλειψη αντικειμενικής ενημέρωσης του

λαού πάνω στα θέματα διατροφής.

Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

3 Να μελετούν πολύ προσεκτικά τις συμβάσεις των παρε-

χόμενων υπηρεσιών από τράπεζες και ιδιώτες καθώς και

τις ετικέτες με τη σύνθεση των προϊόντων και τις ημερο-

μηνίες λήξεως.

3 Να καταγγέλλουν χωρίς φόβο κάθε τι που αντιλαμβάνον-

ται σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και στο Κέντρο Κα-

ταναλωτή του ΠΑΚΟΕ (τηλ. 210-8100804)

3 Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα προσφερόμενα τεχνητά τυ-

ποποιημένα προϊόντα και τρόφιμα (π.χ. κρέατα, κρέμες, γι-

αούρτια με άρωμα φρούτων, ποικιλόχρωμες σαλάτες,

διάφορα παιδικά κατασκευάσματα, συσκευές και εξοπλι-

σμούς).

3 Να αποφεύγουν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

3 Να αντισταθούν στον προβαλλόμενο υπερκαταναλωτι-

σμό μέσα από τα ΜΜΕ.

3 Να μην αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ευάλωτων τρο-

φίμων. 

3 Να αυτενεργούν και να ασχολούνται οι ίδιοι προσωπικά

με το φαγητό τους ακολουθώντας παραδοσιακές συνταγές

και να μην υποκύπτουν  στον πειρασμό του έτοιμου και τυ-

ποποιημένου.

http://www.pakoe.gr

Πόσο ενημερωμένος 

καταναλωτής είσαι;
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Εθνική 

Τηλεφωνική

Γραμμή για τα

παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική

υποστήριξη σε 

παιδιά και ενήλικες

καλέστε την «Ευρω-

παϊκή Γραμμή Υπο-

στήριξης Παιδιών

116111»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Καλύβια: 17-1-2019
Αρίθμ. Πρωτ.: 762
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου                     
19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ                                                                                              
Πληροφορίες : Δ/νση Περιβ.  & Ποι-
ότητας  Ζωής                       
Τηλέφωνα    :  22993-20300, 20345                                             
Φαξ               : 22990/48289-48653                                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Το Ν.Δ. / 17-7-23, άρθρο 3, παρ. 1
ως ισχύει σήμερα.
To Π.Δ. της 27.2.98 ΦΕΚ 125/Δ΄
/27.2.98 (διορθώθηκε με το ΦΕΚ
192/Δ΄/26.3.98) «Καθορισμός χρή-
σεων γης και όρων και περιορι-
σμών δόμησης στην εκτός σχεδίου
και  εκτός ορίων οικισμών προ του 
έτους 1923 περιοχή της χερσονή-
σου Λαυρεωτικής  (Ν. Αττικής).
Την από 31/10/2003, σύμβαση ανάθε-
σης εκπόνησης της μελέτης με  τίτλο
“Πολεοδόμηση περιοχών Α' και Β' κα-
τοικίας Κοινότητας Κουβαρά».
4. Την υπ'αρίθμ.  35/6η /22-6-2018
γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ
σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠΕΝ/Δ
ΠΟΛΣ/16541/698/3-10-2018 της
Δ/νσης Πολ. Σχεδιασμού -Τμήμα Β’
του Υ.Π.ΕΝ.
5. Tην υπ'αρίθμ. 53/2018 απόφαση

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

του Δήμου  μας  για την   ανάρτηση
της Πολεοδομικής Μελέτης  περιο-
χής Β' κατοικίας.
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς ακινή-
των εντός της περιοχής Β' κατοι-
κίας (των Ζ.Ο.Ε. Λαυρεωτικής -
ΦΕΚ 125Δ’/1998) της Δημοτικής
Κοινότητας Κουβαρά  του Δήμου
Σαρωνικού,  να προσέλθουν στο
Δημαρχείο του Δήμου Σαρωνικού
(οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Κα-
λύβια) εντός προθεσμίας 15 ημε-
ρών από την τελευταία δημοσίευση
της παρούσας πρόσκλησης προκει-
μένου να:
-  λάβουν γνώση του διαγράμματος
κλίμακας 1/1.000 που αφορά την
πρόταση αναδιάταξης του προς έγ-
κριση πολεοδομικού σχεδίου (Β'
στάδιο) στο Ο.Τ. 449 (Μετόχιον
Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου
Αγίου Όρους), όπως επίσης και
διαφοροποιήσεις  σχετικά με πεζο-
δρομήσεις - μετατροπή οδών σε
οδούς ήπιας κυκλοφορίας κλπ.
-  υποβάλουν τις τυχόν παρατηρή-
σεις και ενστάσεις τους επί της
Πολεοδομικής Μελέτης.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολλη-
θεί στο Δημοτικό κατάστημα, να
δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημε-
ρίδες και σε δύο ημερήσιες των
Αθηνών επί δύο συνεχείς δημοσι-
εύσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

ΑΔΑ: Ω5ΘΧΩΛ6-ΞΦΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Έργων και Υπηρεσιών
Kορωπί  : 14-03-2019
Αρ. Πρωτ.:  4593
Βασ. Κων/νου 47 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.   :Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX           : 210 6624963
e-mail  : tykoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  Διακηρύτ-
τει τη διενέργεια συνοπτικού δημό-
σιου διαγωνισμού, για την ανάθεση
της δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσίας με τίτλο: «Ταχυδρομικά
τέλη» με αριθμό αναφοράς τη σχε-
τική μελέτη ΤΥ/6/2019.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλή-
ρωση προϋπολογισμού προσφοράς
και τιμολογίου προσφοράς. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η  παροχή υπηρεσιών
που είναι απαραίτητες προκειμένου
να εμφακελωθούν και  να αποστα-
λούν οι λογαριασμοί ύδρευσης και
η επιστολική αλληλογραφία του
Δήμου Κρωπίας.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη

που αντιστοιχούν στους κωδικούς
(CPV): 64110000-0 και 54121100-1
και υποβάλλονται για το σύνολο
της υπηρεσίας. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντι-
προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Η παράδοση της εκτελεσθείσας ερ-
γασίας θα είναι σταδιακή και θα
είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, με ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες
από την επομένη της υπογραφής
της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου έως την 28
Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 πριν
από την ημέρα του διαγωνισμού,
χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου
2019 και ώρα λήξης 10:30 π.μ. στο
σημείο που αναφέρεται στην προ-
μετωπίδα του παρόντος εγγράφου. 
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης
του διαγωνισμού την ανωτέρω ημε-
ρομηνία αυτή θα διεξαχθεί την Τε-
τάρτη 03/04/2019 την ίδια ώρα.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-

ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 29 Μαρτίου 2019 με ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών
την 10:30  στο σημείο που αναφέ-
ρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου και μπορούν να
παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή
νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοι-
χεία ταυτοποίησης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 59.999,96 €
πλέον ΦΠΑ 
Η χρηματοδότηση της εργασίας
του τίτλου θα γίνει από ίδιους πό-
ρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώ-
σεις προσώπων, ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  προέλευσης και εφόσον
πληρούν τους όρους των αντίστοι-
χων άρθρων των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμε-
τοχής αναφέρονται αναλυτικά στα
αντίστοιχα άρθρα των αναλυτικών
όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Αλλαγή 

συνόρων στα

Βαλκάνια;

Οι πληροφορίες πυκνώνουν, επιβεβαι-

ώνοντας, ότι τα σενάρια αλλαγής συνό-

ρων, στα  Βαλκάνια, με την ανταλλαγή

εδαφών, μεταξύ Σερβίας και  Κόσσοβου

δεν είναι ασκήσεις γυμναστικής, αλλά ,

ένα  πολύ καλό επεξεργασμένο σχέδιο με

την καθοδήγηση των ΗΠΑ πάνω στο

οποίο, διαπραγματεύονται οι δύο πλευ-

ρές.

Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή,

αν υπάρξει συμφωνία, η Σερβία θα παρα-

χωρήσει  στο Κόσσοβο το Πρέσεβο, οπού

κυριαρχεί το Αλβανικό  στοιχείο και θα εν-

σωματώσει τμήμα του βορείου Κόσσοβου

όπου πλειοψηφεί ο Σερβικός πληθυσμός.

Δύο πόλεις εκατέρωθεν, το Μπουγιάνο-

βατς στα  νότια, και η Μιτρόβιτσα στο

βορρά, μπαίνουν σε …ειδικό καθεστώς…

Ποιος  εγγυάται αυτήν τη ..νέα κατά-

σταση…στην καρδιά των Βαλκανίων;; Μα

ασφαλώς το ΝΑΤΟ.

Είναι φανερό, ότι, πρόκειται για ΝΑΤΟική

λύση των διαφορών ανάμεσα στη Σερβία

και το Κόσσοβο, που είναι κατασκεύασμα

των Ιμπεριαλιστών και αξιοποιείται από το

ΝΑΤΟ για να εδραιώσει το ρόλο του στην

περιοχή  κυρίως απέναντι στη Ρωσια.
Νίκος Γεωργόπουλος 

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου άνοιξε η

ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.epido-

mastegasis.gr) μέσω της οποίας θα

υποβληθούν οι αιτήσεις για το επί-

δομα ενοικίου. 

Το επίδομα θα δοθεί και αναδρομικά

για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουά-

ριο, Μάρτιο εφόσον το μισθωτήριο

είναι από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Οι μονογονεϊκές οικογένειες θα υπο-

βάλουν αίτηση αποκλειστικά στους

δήμους ή τα κέντρα κοινότητας. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΥΑ 

• Αν ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέρ-

γειας δεν είναι στο όνομα του δι-

καιούχου θα πρέπει μέχρι 31 Δεκεμ-

βρίου 2019 να μεταφερθεί στο όνομα

του αιτούντος ή μέλους του νοικοκυ-

ριού.

• Για τη χορήγηση του επιδόματος

απαιτείται το μισθωτήριο συμβόλαιο

να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία

υποβολής της αίτησης και για το σύ-

νολο της περιόδου χορήγησης του

επιδόματος.

• Το ποσό του επιδόματος διαμορφώ-

νεται από 70 έως 210 ευρώ / μήνα

ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυ-

ριού. 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ:

• Είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε

άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυ-

ψης ενοικίου

• Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες

κατοικίες 

• Μισθώνουν μέρος της κατοικίας 

• Μισθώνουν ως κατοικία ακίνητο

συγγενών πρώτου βαθμού 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

• Κλειδάριθμοι του TAXISnet

• Πιστοποίηση του ΑΜΚΑ του ασφαλι-

σμένου 

• Μισθωτήριο συμβόλαιο 

• Τραπεζικός λογαριασμός του δι-

καιούχου 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Κέν-

τρου Κοινότητας 2299320228 -

2299320210 και στην Κοινωνική Υπη-

ρεσία 2292026030.

Repair cafe
ΕΑΝ

“Πιάνουν τα χέρια σας” σε επισκευές μικρών ή μεσαίων αντικει-

μένων σπιτικού εξοπλισμού,

Έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο μια ή δυο φορές την εβδομάδα.

Δεν σας αρέσει να πετιούνται στα σκουπίδια συσκευές ή αντικεί-

μενα που μπορούν, σχετικά εύκολα, να επισκευαστούν,

ΤΟΤΕ εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για να συμβάλλετε ΩΣ ΕΘΕ-

ΛΟΝΤΗΣ - Τεχνικός σύμβουλος - Επισκευαστής στη δημιουργία του

πρώτου REPAIR CAFE των Νοτίων Προαστίων Αττικής.

Επικοινωνήστε μαζί μου στο 6944025297 ή στο mlomv@otenet.gr

MIXAΛΗΣ

Ιστορικό-θρησκευτικό 

μνημείο  η Αγία Σοφιά
ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο

Ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος

Χουντής, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για την

Τουρκία (2018), κατέθεσε τροπολογία για την δια-

τήρηση της Αγίας Σοφιάς ως ιστορικού-θρησκευτι-

κού μνημείου.

Η παραπάνω τροπολογία έγινε δεκτή από την πλει-

οψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέτει

φραγμό στα σχέδια μετατροπής σε τζαμί.
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Ελέγχους σε κάρτες τραπεζών  

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βάζει

στο μικροσκόπιο κινήσεις τραπεζικών καρτών που έχουν

εκδοθεί στο εξωτερικό, αλλά χρησιμοποιούνται με με-

γάλη συχνότητα στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πι-

τσιλής έχει δώσει εντολή στους αρμόδιους ελεγκτικούς

μηχανισμούς να επεξεργαστούν τα στοιχεία κινήσεων

τραπεζικών καρτών αλλοδαπής στην Ελλάδα.  Το σκη-

νικό θα αλλάζει εάν διαπιστωθεί ότι ο χρήστης έχει δη-

λώσει φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, αλλά

χρησιμοποιεί τις κάρτες του στην Ελλάδα για διάστημα

το οποίο υπερβαίνει τους έξι μήνες.  

Eκθεση τροφίμων και ποτών

FOODEXPO 2019

«FOOD EXPO 2019» Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και

Ποτών.  1.050 ελληνικές παραγωγικές και εμπορικές επι-

χειρήσεις και 250 ξένοι εκθέτες θα συμμετέχουν στην

φετινή Food Expo, με έντονη παρουσία και Δήμων με το-

πικά προϊόντα, 16 έως 18 Μαρτίου, στο εκθεσιακό κέν-

τρο Metropolitan Expo στο Αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος».

Ο Δήμος Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού συμμετέχει με δικό του περίπτερο.

Το περίπτερο του Δήμου Σαρωνικού θα βρίσκεται στο

HALL 1, B20/C17.

Φέτος θα φιλοξενηθούν δωρεάν τα σταντ οκτώ τοπικών

παραγωγών, περιμετρικά του περιπτέρου, ενώ δικό του

σταντ θα έχει και το τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων

του Δήμου Σαρωνικού. Οι τοπικοί παραγωγοί που συμ-

μετέχουν είναι αλφαβητικά:  

ΑΓΓΕΛΟΥ, κρασιά -  ΚΑΛΥΒΙΩΤΙΚΟ, Αφοί Μαγγίνας -

ΚΤΗΜΑ ΑΔΑΝΑΛΟΓΛΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΣ, ελαιουργείο - ΜΕ-

ΛΙΑΔΕΣ, Σχοινάς Πλάτων - ΟΝΕΙΡΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ -

ORIMASIS, dry age meats - ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ, estate winery

since 1980

O Δήμος Παιανίας 

Ο Δήμος Παιανίας συμμετέχει στην έκθεση με περί-

πτερο 64 τ.μ., που βρίσκεται στο Hall 1 - B18/C15, εντός

του οποίου οι συμμετέχοντες τοπικοί παραγωγοί θα

έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν δωρεάν τα προ-

ϊόντα τους.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, με στόχο την προβολή και την

ενίσχυση του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής και

των προϊόντων της,  συμμετέχει για δεύτερη συνεχό-

μενη χρονιά με δικό του Περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση

Τροφίμων και Ποτών «FoodExpo Greece». 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής  προσκαλεί τους  επαγγελματίες,

αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, να επισκεφθούν την έκ-

θεση, αλλά και το Περίπτερο του Δήμου.

Από «κινητά» ο έλεγχος του

λαθρεμπορίου ποτών

Μετά τις διαδοχικές αυξήσεις στους φόρους των αλκοο-

λούχων ποτών, που άνοιξαν την παραβατικότητα και την

νοθεία στον κλάδο με κινδύνους για την υγεία και φο-

ροδιαφυγή ύψους 100 εκατ. €, έρχεται η κυβέρνηση με

την ΑΑΔΕ να λάβουν μέτρα. Έτσι μετά από χορηγία των

Παραγωγών και Εταιρειών Διακίνησης Αλκοολούχων

Ποτών, εγκαινίασαν την πλατφόρμα ελέγχου «lotify» με

την οποία οι ελεγκτές θα μπορούν ακόμα και από το κι-

νητό τηλέφωνο να εντοπίσουν με ταχύτητα, τις επικίν-

δυνες και μη φορολογημένες φιάλες.

Το 2018 σε 900 παραβάσεις εντόπισαν περί τις 70.000

λίτρα αλκοόλ που είτε είχε διακινηθεί παράνομα είτε

ήταν λαθραία, δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος

Πιτσιλής.

Κοιτάζουμε να εντοπίζουμε τις παράνομες αλλά μέσα

σε αυτές βρίσκουμε και νόμιμες εταιρίες που κάνουν λα-

θρεμπόριο δήλωσε ο διοικητής του ΣΔΟΕ Σταύρος Δο-

μαδάκης μετά την επιτυχία που είχε η υπηρεσία στην

βόρεια Ελλάδα με μια εταιρία που θα διέθετε στην

αγορά περί τους 13 τόνους επικίνδυνου αλκοόλ.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων

Ποτών Ισίδωρος Ρεβάχ ανέφερε ότι η αύξηση των

φόρων κατά 125% άνοιξε την όρεξη στους λαθρεμπό-

ρους και έτσι η πολιτεία πρέπει με την δωρεά του συ-

στήματος να αξιοποιήσει το μέσο και να αντιμετωπίσει

το φαινόμενο.

e.e.a.gr

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Πτυχιούχος - Διπλωματούχος πιάνου και Θεωρίας

μουσικής, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον, περιοχή

Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη και Γλυφάδα.

ΟΛΓΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ 6936966646.

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

νεαρή κυρία ωραριακής απασχόλησης για τηλεφω-

νική 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 Παντο-

πωλείου από Σύλλογο. Πληροφορίες 6974325334,

217 7202595.

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

για διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών

Κίτσι, Αγ. Μαρίνα, Λαγονήσι, Βάρη, Βάρκιζα, Βου-

λιαγμένη. Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTEITAI άτομο για την κουζίνα, με ή χωρίς προ-

ϋπηρεσία 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.

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία,

ζητάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, δύο φορές

την εβδομάδα. Τρίτη - Παρασκευή.

Τηλ. 6992076374.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Δια-

θέτει Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. Τηλ.

6949630593.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου,

διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ,

2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,

ανοικτό πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email

c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμ-

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

αίως. Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κα-

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ΨΙΛΙΚΩΝ στη Βούλα. Πληρο-

φορίες στο τηλ. 210 8955.620

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μνημόσυνο

Την Κυριακή 24 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ.

τελούμε ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό

Κοιμήσεως της Θεοτόκου (έναντι Ασκληπι-

είου Βούλας) αμέσως μετά τη Θεία Λειτουρ-

γία για την ανάπαυση της ψυχής του

πολυαγαπημένου μας

Συζύγου, Πατέρα, Παππού & Αδελφού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

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 

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Τροπολογίες στο νόμο για την Υγεία
Από το Γραφείο Τύπου του αν. Υπουρ-

γού Υγείας, ελάβαμε δελτίο Τύπου που

αφορά την ψήφιση του νέου νομοσχε-

δίου για την Υγεία. 

Επισημαίνουμε τα βασικά.

Οσον αφορά τις  ιδιωτικές κλινικές,

επέρχεται ριζική αναμόρφωση του θε-

σμικού πλαισίου που τις διέπει μέχρι

σήμερα. Με τον νόμο αυτόν αποσαφη-

νίζεται ο χαρακτήρας  και ο τύπος των

157 συνολικά ιδιωτικών κλινικών, θέ-

τοντας τα κριτήρια που θα καθορίσουν

πόσες και ποιες από αυτές θα είναι

«γενικές», πόσες «μεικτές» και πόσες

«ειδικές». Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο

του εξοπλισμού τους, που σε κάποιες

είναι παρωχημένο, με βάση τα σύγ-

χρονα δεδομένα της επιστήμης και της

εξέλιξης στα ιατρο-τεχνολογικά μηχα-

νήματα και όλους τους υπόλοιπους

εξοπλισμούς (ξενοδοχειακό, ηλεκτρο-

μηχανολογικό κλπ). Ρυθμίζεται το ερ-

γασιακό καθεστώς όλου του

προσωπικού και παγιώνεται το καθε-

στώς εξαρτημένης εργασίας, βάζον-

τας ένα τέλος στις διάφορες

«ευέλικτες» συμβάσεις πολλών ταχυ-

τήτων και ομηρείας για το προσωπικό

τους. Τέλος, θεσπίζονται πρόστιμα

επαναφέροντας σε ισχύ ήδη υπάρχου-

σες διατάξεις που απαγορεύουν σε

πανεπιστημιακούς και γιατρούς του

ΕΣΥ να απασχολούνται σε ιδιωτικές

κλινικές.

Καταργείται το ΚΕΕΛΠΝΟ και γίνεται

αντικατάστασή του από τον «Εθνικό

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας» (ΕΟΔΥ)

για το οποίο όπως σημειώνει ο Υπ.

Υγείας «Πρόκειται για κομβική και συμ-

βολική πράξη που παρεμβαίνει σε ένα

δύσοσμο τοπίο, που έγινε δύσοσμο

επειδή μεθοδευμένα αφέθηκε στην έλ-

λειψη ενός ολοκληρωμένου και συνε-

κτικού πλαισίου λειτουργίας. Έρχεται

σήμερα η πράξη αυτή να πιστοποιήσει

το τέλος ενός οργανισμού, που στα

χέρια των προκατόχων μας είχε γίνει

συνώνυμο της διαφοράς και της κατα-

σπατάλησης του δημοσίου χρήματος».

Η σύσταση του «Εθνικού Ινστιτούτου

Νεοπλασιών», κρίθηκε επιβεβλημένη

και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση

εθνικής συνολικής στρατηγικής για την

αντιμετώπιση του καρκίνου.    

Η τροπολογία για το ΕΚΑΒ, θέτει ένα

κανονιστικό πλαίσιο για τις μετακινή-

σεις και μεταθέσεις του προσωπικού,

λόγω της ειδικής αποστολής του

φορέα. 

Με την τροπολογία για τον ΕΟΠΥΥ και

βάσει των ριζικών αλλαγών που επιφέ-

ρει ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παρο-

χών Υγείας (ΕΚΠΥ), αναβαθμίζεται σε

επίπεδο η Διεύθυνση της υπηρεσίας

προμηθειών του φορέα, σε κεντρικό

και περιφερειακό επίπεδο. 

Τροπολογία για τα Φαρμακεία με

στόχο «την απρόσκοπτη συνέχεια της

φροντίδας των ασθενών σε πρωτοβάθ-

μιο επίπεδο».   

Στελέχωση των δομών παροχής υπη-

ρεσιών Υγείας, αυξάνοντας, επιπλέον

κατά 45 τις οργανικές θέσεις ειδικευ-

μένων γιατρών για τις ανάγκες της

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ταυτόχρονα αυξάνουν κατά 42 επι-

πλέον τις οργανικές θέσεις Φυσικής

και Ιατρικής Αποκατάστασης για τις

ανάγκες των αντίστοιχων Κέντρων

(ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.). Επιπλέον, με την τροπο-

λογία αυτή εντάσσεται το Νοσοκομείο

Κορυδαλλού στο ΕΣΥ και το μετονομά-

ζει σε «Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατου-

μένων Κορυδαλλού».   

Τέλος, με μια σειρά άλλες τροπολο-

γίες που έγιναν δεκτές, εισάγονται

ρυθμίσεις   ρυθμίζονται πολλές εκκρε-

μότητες και ανάγκες Μονάδων του δη-

μόσιου συστήματος Υγείας σε όλη τη

χώρα, 
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Από το 2006 η δεύτερη Πέμπτη κάθε Μαρτίου καθορίστηκε

ως Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού. Έτσι φέτος το 2019 ήταν η

Πέμπτη 14 Μαρτίου. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Εται-

ρεία Νεφρολογίας και τη Διεθνή Ένωση Νεφρολογικών Ιδρυ-

μάτων για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη Χρόνια

Νεφροπάθεια. Σύνθημα της φετινής χρονιάς είναι «Υγεία Νε-
φρών για όλους σε όλο τον κόσμο!”.
Τη σημασία της διατήρησης της υγείας των νεφρών για

όλους σε όλο τον κόσμο και για όλη τη διάρκεια της ζωής

τους, ανέδειξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Νε-

φρολογικής Εταιρείας, (ΕΝΕ) www.ene.gr, στη Συνέν-

τευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε (13 Μαρτίου).

Σχετικές εισηγήσεις έκαναν ο Πρόεδρος της ΕΝΕ και Διευ-

θυντής της Νεφρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγ-

γελισμός Θεοφάνης Αποστόλου, ο Γραμματέας της ΕΝΕ

και Διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής του Ιπποκρά-

τειου Νοσοκομείου Αθηνών Δημήτριος Πετράς και η ειδική

Γραμματέας της ΕΝΕ και Διευθύντρια της Μονάδας Τεχνη-

τού Νεφρού του Σισμανογλείου Αθηνών Μάκρω Σονικιάν.

Μαζί τους ο γνωστός Ιαβέρης, ο κατά κόσμον Τάσος Μαρ-

κουίζος, ο οποίος με το παράδειγμά του σαν δωρητής ορ-

γάνου επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για την

αξία της προσφοράς αυτής και την ανάγκη αύξησης των

δοτών νεφρού.  

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού, είναι η κινητοποί-

ηση και ευαισθητοποίηση της ιατρικής κοινότητας, των αρ-

μόδιων αρχών και του κοινού για την πρόληψη των

νεφρικών νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας των νε-

φρών. 

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, παρουσιάστηκαν

μελέτες σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 10% του ενήλι-

κου πληθυσμού ανά την υφήλιο πάσχει από κάποιου βαθ-

μού Χρόνια Νεφρική Νόσο και μάλιστα το ένα τρίτο αυτών

δεν το γνωρίζει. Η συχνότητα της νόσου αυξάνεται με την

πάροδο της ηλικίας και έτσι μετά την ηλικία των 65 χρόνων

η συχνότητα εμφάνισης της σχεδόν τριπλασιάζεται και η

βαρύτητά της ποικίλλει. Στην Ελλάδα πάνω από 10.000

ασθενείς πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Νόσο Τελικού Στα-

δίου, οι οποίοι για να επιβιώσουν, υποβάλλονται σε αιμο-

κάθαρση με τεχνητό νεφρό,  περιτοναϊκή κάθαρση ακόμα

και μεταμόσχευση νεφρού. Η κατάσταση αυτή σχετίζεται

με εμφάνιση επιπλοκών σε πολλά όργανα όπως, στα οστά,

στα αγγεία και κυρίως στην καρδιά. Η ΧΝΝ κοστίζει στην

παγκόσμια κοινότητα κάθε χρόνο χιλιάδες νεκρούς και δι-

σεκατομμύρια ευρώ, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής νοσηρότη-

τας και θνητότητας των ασθενών με ΧΝΝ Τελικού Σταδίου

και του υψηλού κόστους της εξωνεφρικής κάθαρσης (αιμο-

κάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση) καθώς και των φαρμάκων

που χορηγούνται για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της

νόσου. Επιπλέον, μελέτες έδειξαν ότι ο αριθμός των ατό-

μων ανά την υφήλιο που πάσχουν από ΧΝΝ αυξάνεται συ-

νεχώς και ότι αναμένεται το έτος 2030 ο αριθμός των

ατόμων που θα πάσχουν από ΧΝΝ Τελικού Σταδίου, και θα

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, να φθάσει τα 5,4 εκατομ-

μύρια σε όλο τον κόσμο,  περίπου διπλάσιος από τον αριθμό

τους το 2010.

Όπως σημείωσαν οι ομιλητές: «Η Χρόνια Νεφρική Νόσος
(ΧΝΝ), η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα κάθε ηλικίας
και εθνότητας, αποτελεί μια κατάσταση κατά την οποία
συμβαίνει βαθμιαία απώλεια της νεφρικής λειτουργίας, που
συνήθως επηρεάζει και τους δύο νεφρούς. Οι νεφροί επι-
τελούν πολλές και σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού
μας. Αποβάλλουν τοξικά προϊόντα του μεταβολισμού και
την περίσσεια νερού, ρυθμίζουν την ισορροπία των χημικών
στοιχείων του σώματος, συμμετέχουν στη ρύθμιση της αρ-
τηριακής πίεσης, διατηρούν υγιή τα οστά και την καρδιά και
βοηθούν στην παραγωγή αίματος (ερυθρών αιμοσφαιρίων).
Όταν η νεφρική λειτουργία μειωθεί κάτω από ένα επίπεδο,
εμφανίζεται νεφρική ανεπάρκεια, πράγμα που έχει ως συ-
νέπεια την εμφάνιση επιπλοκών από όλα σχεδόν τα όργανα

και συστήματα του οργανισμού. Πρόκειται για μια κατά-
σταση απειλητική για τη ζωή του ασθενούς, η οποία απαιτεί
άμεση αντιμετώπιση. Σε αρχικό στάδιο, τα συμπτώματα της
ΧΝΝ δεν γίνονται αντιληπτά. Είναι δυνατόν, κάποιος να
χάσει μέχρι και το 90% της νεφρικής του λειτουργίας και
να μην εμφανίζει συμπτώματα!  Η έγκαιρη λοιπόν διάγνωση
της νόσου είναι κρίσιμη, καθώς η επαρκής θεραπεία μπορεί
να επιβραδύνει την εξέλιξή της, προλαμβάνοντας την
ανάγκη για σοβαρή ιατρική παρέμβαση, αιμοκάθαρση ή πε-
ριτοναϊκή κάθαρση ή ακόμη και μεταμόσχευση νεφρού.  Σε
πρώιμο στάδιο η διάγνωση της ΧΝΝ μπορεί να γίνει με τις
συνήθεις εξετάσεις ούρων ή αίματος». 
Ακόμη, τονίσθηκε ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο σακ-

χαρώδης διαβήτης είναι οι πιο συνήθεις αιτίες της ΧΝΝ,

αποτελώντας το αίτιο σε περισσότερες του 50% των περι-

πτώσεων ΧΝΝ Τελικού Σταδίου στις περισσότερες χώρες. 

Συνεπώς ο προληπτικός έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας

θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα άτομα που ανήκουν στις

ομάδες υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη της νόσου. Συγκε-

κριμένα, ο έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας συστήνεται

στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή μεταβολικό σύν-

δρομο και με αρτηριακή υπέρταση, στα άτομα με οικογε-

νειακό ιστορικό νεφρικής νόσου, στους παχύσαρκους,

στους καπνιστές, στα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και

τέλος,  στα άτομα με καταγωγή από την Αφρική, την Ασία

και την Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία. Επιπλέον, επισημάνθηκε

η εξαιρετική σημασία του ελέγχου όλων των ατόμων, και

ιδιαίτερα των παιδιών, που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες

υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη ΧΝΝ, δεδομένου ότι η έγ-

καιρη διάγνωση και θεραπεία της, καθώς και η κατάλληλη

παρακολούθηση, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για

θετική έκβαση και αποτροπή ανάπτυξης ΧΝΝ Τελικού Στα-

δίου και των σοβαρών επιπλοκών που σχετίζονται με τη

νόσο, μεταξύ των οποίων είναι και ο πρόωρος θάνατος των

ασθενών αυτών κυρίως από καρδιαγγειακά αίτια (στεφανι-

αία νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο). Επιπρόσθετα

τόνισαν ότι και η οξεία νεφρική βλάβη, που μπορεί να συμ-

βεί σε κάποιον, θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί μερικές

φορές μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη χρόνιας νεφρι-

κής νόσου.

Επίσης, οι ομιλητές τόνισαν:

Πρέπει να επιστήσουμε  την προσοχή όλων στο ότι η αρτη-

ριακή υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελούν σο-

βαρούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης χρόνιας νεφρικής

νόσου (ΧΝΝ).

― Ενθάρρυνσης όλων των ασθενών με τις συγκεκριμένες

παθήσεις να κάνουν περιοδικές συστηματικές εξετάσεις

αφού συνεννοηθούν με τους θεράποντες γιατρούς.

― Ενθάρρυνση επίσης προληπτικών συμπεριφορών όπως

π.χ. αποφυγή υπερβολικής λήψης αλατιού στην καθημερινή

μας διατροφή, μείωση σωματικού βάρους σε παχύσαρκους,

αύξηση της φυσικής δραστηριότητας κ.ά. 

―Εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας γύρω από

τον σημαντικό τους ρόλο στην ανίχνευση και αντιμετώπιση

των παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης ΧΝΝ.

― Αφύπνιση των τοπικών και εθνικών αρχών Υγείας για την

αναχαίτιση της επιδημίας αύξησης συχνότητας εμφάνισης

ΧΝΝ.

― νθάρρυνση της ανάπτυξης Εθνικού Προγράμματος με-

ταμοσχεύσεων νεφρού σαν την καλύτερη αντιμετώπιση

των ασθενών με τελικό στάδιο ΧΝΝ.

Τελικός στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων σε υψηλής

ποιότητας υπηρεσιών υγείας προστατεύοντας αποτελεσμα-

τικά όλο τον πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων και των ατό-

μων ευπαθών ομάδων, οποιασδήποτε κοινωνικοοικονομικής

προέλευσης. 

Συγκεκριμένα:

― Υιοθέτηση υγιεινής καθημερινής συμπεριφοράς (πρό-

σβαση σε πηγές καθαρού νερού, άσκηση, υγιεινή διατροφή,

έλεγχος καπνίσματος). Πληθώρα νεφρικών παθήσεων μπο-

ρεί να προληφθούν, να γίνει καθυστέρηση της εμφάνισής

τους, ή να ελεγχθούν κατάλληλα αν ληφθούν προληπτικά

μέτρα. 

― Υιοθέτηση προληπτικών εξετάσεων (check up tests) δια-

μέσου παρεμβάσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας (πρόσβαση

σε εξέταση αίματος και ούρων) ιδιαίτερα σε ασθενείς υψη-

λού κινδύνου για εμφάνιση νεφρικής νόσου όπως ασθενείς

με διαβήτη και υπέρταση. Η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία

πιθανής νεφρικής νόσου είναι ωφέλιμη και αποδοτική και

αποκλείει ή καθυστερεί την πρόοδο της νεφρικής βλάβης

προς το τελικό στάδιο της νεφρικής νόσου και της κάθαρ-

σης.  

―Εξασφάλιση της άριστης περίθαλψης για όλους σε όλο

τον κόσμο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε διακρίσεων.

http://www.precisepr.gr/> www.precisepr.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Yγεία Νεφρών για όλους σε όλο τον κόσμο!
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Μετά από έναν καταπληκτικό

αγώνα το Σάββατο 9/3, όπου δεν

άφησε κανένα περιθώριο στη Ρώ-

σικη Κινέφ Κίρισι, ο Ν.Ο. Βουλιαγ-

μένης προκρίθηκε στο Final 4 της

Eurleague. Κέρδισε με 9-7 και ανα-

τρέποντας την ήττα του πρώτου

αγώνα, απέκλεισε την επί διετία

πρωταθλήτρια Ευρώπης Κίνεφ Κί-

ρισι, επιστρέφοντας έτσι στην ελίτ

της Ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ρωσική

ομάδα θα απουσιάσει από την τε-

λική φάση, μόλις για τρίτη φορά τα

τελευταία 15 χρόνια, με την προ-

ηγούμενη να είναι το 2014, όταν και

πάλι η ομάδα του Ν.Ο.Βουλιαγμέ-

νης την είχε αποκλειστεί στα προ-

ημιτελικά!

Το παιχνίδι που διεξήχθη στο κολυμ-

βητήριο του Χαλανδρίου, ήταν εκ-

πληκτικό και η ομάδα της Αλεξίας

Καμμένου προκρίθηκε στην τελική

φάση.

Η αρχηγός της ομάδας του Ν.Ο.Β.

Έλενα Ξενάκη σε συνέντευξή της

που παραχώρησε στο gazetta.gr

ανέφερε ότι πριν από το 2ο προημι-

τελικό, «όλα τα κορίτσια χωρίς να
το φωνάξουμε είχαμε υποσχεθεί να
κερδίσουμε στη χώρα μας. Έλεγα
πριν τον αγώνα μέσα μου ότι η Βου-
λιαγμένη πρέπει να είναι στην ελίτ

της Ευρώπης. Εκεί ανήκει» και συ-

νέχισε: «…παίζουμε πλέον μ’ άλλο
αέρα. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα.
Ήταν μια αφετηρία για να δείξουμε
στη συνέχεια ότι μπορούμε να πετύ-
χουμε πολλά. Αυτή η ομάδα δημι-
ουργήθηκε για να είναι καλύτερη
από παιχνίδι σε παιχνίδι».

Η ομάδα του Ν.Ο. Βουλιαγμένης για

να πετύχει την πρόκριση, χρειαζό-

ταν περισσότερα από 1 γκολ, όμως

προηγήθηκε με 3-1 στον αγώνα και

με 4-2 στα μέσα του 2ου.

Η Ρώσικη Κινέφ Κίρισι ισοφάρισε

σε 4-4 και 5-5, για να κάνει η Ελλη-

νιάδη το 6-5, στη συνέχεια η Δια-

μαντοπούλου το 7-5 και η Χυδη-

ριώτη το 8-5. Στην αρχή του 4ου η

Ράνεϊ αυξάνει και πάλι τη διαφορά

στο +3 (9-6) και το μόνο που κατά-

φερε η Κινέφ Κίρισι ήταν να μειώσει

το σκορ σε 9-7!

Τα οχτάλεπτα: 3-1, 2-3, 3-2, 1-1.

Ν.Ο.B: Τζόνσον, Χαραλαμπίδη, Χυδηριώτη

1, Ελληνιάδη 2, Κοκκινάκη, Ξενάκη 3, Νίνου

Ε. 1, Πάτρα, Κώτσια, Διαμαντοπούλου 1,

Ράνεϊ 1, Μαστρόκαλου, Κοτσιώνη

Κίνεφ Κίρισι: Καρνάουκ, Ζούμπκοβα 2, Προ-

κοφίεβα 2, Σιμάνοβιτς 2, Ντιατσένκο, Σιρι-

άεβα, Χαμζάεβα, Κιρίλτσεβα, Γιακούσεβα,

Σομπόλεβα, Ιβάνοβα, Ρίζκοβα 1, Σμίκοβα. 

Ο Ναυτικός Αθλητικός όμιλος Βού-

λας σε συνεργασία με την Ελλη-

νική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

διοργάνωσε  την 2η φάση του Πε-

ριφερειακού Πρωταθλήματος Αθη-

νών κατηγορίας σκαφών Optimist

στις 9-10 Μαρτίου 2019.

Ο θαλάσσιος χώρος στην περιοχή

της Βούλας γέμισε ιστιοπλοϊκά

πανιά και οι  219 αθλητές ηλικίας

8-14 ετών από 20 Ομίλους έδωσαν

το παρόν προκειμένου να διεκδική-

σουν την πρόκριση τους στην προ-

εθνική ομάδα.

Δυστυχώς οι πολύ χαμηλές εντά-

σεις ανέμου που επικρατούσαν και

τις δυο ημέρες δεν επέτρεψαν

στην επιτροπή να κάνει αρκετές

κούρσες. Οι αθλητές χωρίστηκαν

σε 3 γκρουπ και το Σάββατο η επι-

τροπή κατάφερε να κάνει 2 κούρ-

σες για τα 2 γκρουπ και 3 για το

ένα.

Την Κυριακή μετά από πολύωρη

παραμονή στην θάλασσα και μετά

από πάρα πολλές προσπάθειες

προκειμένου να βγει κούρσα, η

επιτροπή κατάφερε να κάνει από

μία κούρσα στο κάθε γκρουπ που

δεν είχε τρέξει 3η το Σάββατο.

Μετά το τέλος των ιστιοδρομιών ο

ΝΑΟΒ βράβευσε τους τρεις πρώ-

τους νικητές της γενικής κατάτα-

ξης στα αγόρια και τις τρεις

πρώτες αθλήτριες στα κορίτσια.

Καλή επιτυχία στους μικρούς

ιστιοπλόους για τη συνέχεια των

αγώνων τους.

Διαχρονικές δόξες!

Θρύλοι του 

Ελληνικού Στίβου

... ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ (γεννηθείς το 1929): 3ος

Ολυμπιονίκης του 1956 (επί Κοντώ), Ρεκόρ Ευρώ-

πης το 1958 (4,60μ.)!

... Χρήστος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (γεννηθείς το 1941):

4ος Ολυμπιονίκης του 1968 (επί Κοντώ), Ρεκόρ Κό-

σμου (5,49μ. το 1970)!

... Νίκος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (γεννηθείς το 1937): 

37 Καταρρίψεις Πανελληνίων Ρεκόρ (10.5 στα 100μ.

1957 & 21.1 στα 200μ. το 1959)!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ OPTIMIST στο ΝΑΟΒ

“Στην ελίτ της Ευρώπης οι γυναίκες του Ν.Ο. Βουλιαγμένης!
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE
Κυρίαρχος ΠΑΟΚ, 

στα ψηλά ο Παναιτωλικός

Με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του προς

τον τίτλο, τον Ολυμπιακό να παίρνει νέο «αέρα» στη μάχη

της 2ης θέσης και τον Παναιτωλικό να «φλερτάρει» με το

ευρωπαϊκό «εισιτήριο» κύλησε η 24η αγωνιστική της Super

League.

Στην Τούμπα, ο πρωτοπόρος «Δικέφαλος του Βορρά»

έφτασε σε μία ακόμα νίκη στο δρόμο για την κατάκτηση του

πρωταθλήματος, με 3-0 επί του Ατρόμητου (Ολιβέιρα 36',

Μπίσεσβαρ 45' πέναλτι, Σβιντέρσκι 81'), παραμένοντας αήτ-

τητος (21 νίκες - 3 ισοπαλίες). Η νίκη του ΠΑΟΚ επισκιά-

στηκε από τον τραυματισμό του Μαουρίσιο, που χάνει το

υπόλοιπο της σεζόν.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός ήταν καταιγι-

στικός με αντίπαλο τον Αρη, τον οποίο νίκησε 4-1 (Μασού-

ρας 27', Ποντένσε 35', 75', Γκερέιρο 91' - Μαρτίνες 74'),

φτάνοντας ακόμα πιο κοντά στην κατάληψη της 2ης θέσης

που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Από το στόχο αυτό, αντίθετα, απομακρύνθηκε η ΑΕΚ, που

έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της αγω-

νιστικής στο ΟΑΚΑ, ενώ και οι «πράσινοι» έχασαν έδαφος

στο κυνήγι του δικού τους στόχου, που είναι το πλασάρισμα

στην πεντάδα.

Την «πόρτα» της Ευρώπης χτυπάει πλέον ο Παναιτωλικός,

μετά το επιβλητικό 5-0 επί του Πανιωνίου (Αργκους 6',

Μπαΐροβιτς 41', Μάζουρεκ 41', 49', Μπαρμπόσα 72').

Σημαντικό βήμα παραμονής στην κατηγορία έκανε η ΑΕΛ

μετά το 2-0 επί του Λεβαδειακού, ενώ «ανάσα» πήρε και ο

ΠΑΣ Γιάννινα με την ισοπαλία στη Λαμία (1-1). Ισόπαλοι

χωρίς γκολ έληξαν οι αγώνες Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ και

Ξάνθη - Αστέρας Τρίπολης.

Η βαθμολογία: ΠΑΟΚ 64, Ολυμπιακός 57, ΑΕΚ 44, Ατρόμη-

τος 43, Αρης 37, Παναιτωλικός 33, Παναθηναϊκός 32,

Ξάνθη 29, Λαμία 29, Αστέρας Τρίπολης 26, ΑΕΛ 26, Πανιώ-

νιος 26, ΠΑΣ Γιάννινα 22, Λεβαδειακός 20, ΟΦΗ 19, Απόλ-

λων Σμύρνης 10.

Ο ΠΑΟΚ έχει -2 βαθμούς, η ΑΕΚ -3 και ο Παναθηναϊκός -6.

Γερμανός διαιτητής στο ντέρμπι «αιωνίων»

Ενας Γερμανός και ένας Σέρβος θα είναι οι διαιτητές των

δύο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής της Super League, σε

ΟΑΚΑ και Περιστέρι. Το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός ορί-

στηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει ο Γερμανός Μάρκο Φριτζ,

διεθνής διαιτητής από το 2015. Στο Ατρόμητος - ΑΕΚ διαι-

τητής θα είναι ο Σέρβος Σέρνταν Γιοβάνοβιτς, επίσης διε-

θνής από το 2015.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Η άμυνα «σφράγισε»

την πρόκριση για την ΑΕΚ

Την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Champions

League πήρε η ΑΕΚ (12.3.190 στο ΟΑΚΑ, παρά την ήττα

από τον ΠΑΟΚ με 62-63, στον επαναληπτικό αγώνα μεταξύ

των δύο ομάδων για τους «16» της διοργάνωσης. 

Η «προίκα» του +9 από τον πρώτο αγώνα στην Πυλαία (74-

85) αποδείχθηκε ικανή να στείλει την «Ενωση» στους «8»,

συνεχίζοντας την προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον

τίτλο της.

Στα προημιτελικά η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μπάμπεργκ

του Νίκη Ζήση (και πρώην ομάδα του τεχνικού της, Λούκα

Μπάνκι) σε διπλά παιχνίδια. Η γερμανική ομάδα απέκλεισε

με δύο νίκες την τουρκική Μπάνβιτ. Αξίζει να σημειωθεί ότι

ΑΕΚ και Μπάμπεργκ είχαν τεθεί αντιμέτωπες και στη φάση

των ομίλων, όπου μοιράστηκαν τις νίκες.

Αν στον πρώτο αγώνα της σειράς ήταν η επίθεση που

έδωσε τη νίκη και το προβάδισμα στην ΑΕΚ, χτες η άμυνα

ήταν εκείνο το στοιχείο που της έδωσε την πρόκριση. Με

τον Θίοντορ να αγωνίζεται με ένεση, οι γηπεδούχοι υστέ-

ρησαν αρκετά στο επιθετικό κομμάτι (χαρακτηριστικά, μόνο

οι Χάντερ και Ματσιούλις σκόραραν διψήφιο αριθμών πόν-

των, 11 και 10 αντίστοιχα), ήταν όμως εξαιρετικοί αμυντικά,

οδηγώντας τους αντιπάλους τους σε περισσότερα λάθη (21

έναντι 12) τα οποία εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο, πετυχαί-

νοντας 27 πόντους.

Οσο για τον ΠΑΟΚ, παρά τα πολλά εξωαγωνιστικά προβλή-

ματα και το δύσκολο έργο που είχε μετά την ήττα στην Πυ-

λαία, προσπάθησε για την ανατροπή και πίεσε την ΑΕΚ με

όπλο τα ριμπάουντ (43 έναντι 28), πήρε όμως λίγα πράγ-

ματα επιθετικά από δύο βασικά του ατού, τους Γκος (5 π.)

και Χάτσερ (10 π.).

VOLLEYLEAGUE
Χαμόγελα για ΠΑΟ και ΑΕΚ

O Παναθηναϊκός, που «κλείδωσε» την 3η θέση στην κανο-

νική περίοδο, και η ΑΕΚ, που πήρε βαθιά ανάσα στη μάχη

για την παραμονή στην κατηγορία, ήταν οι κερδισμένοι της

12.3, εμβόλιμης 20ής αγωνιστικής της Volleyleague.

Στη Σύρο, στο ντέρμπι για την 3η θέση, ο Παναθηναϊκός με

πρωταγωνιστή τον Γιορντάνοφ πήρε σπουδαία νίκη επί του

Φοίνικα με 3-0 σετ (22-25, 23-25, 22-25) και ουσιαστικά εξα-

σφάλισε την παρουσία του στην πρώτη τριάδα, δύο αγωνι-

στικές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου. Μεγάλης

βαθμολογικής σημασίας νίκη πήρε και η ΑΕΚ στην Αλεξαν-

δρούπολη με αντίπαλο τον Εθνικό, επίσης με 3-0 σετ (17-

25, 21-25, 18-25), και έκανε αποφασιστικό βήμα για την

αποφυγή των πλέι άουτ, ενώ διατηρεί και ελπίδες οκτάδας.

Πιο κοντά στην 4η θέση βρέθηκε ο Παμβοχαϊκός, μετά τη

νίκη του επί της ΑΕ Κομοτηνής με 3-0 (25-16, 25-23, 25-22).

H αυλαία της αγωνιστικής πέφτει σήμερα με τον αγώνα Κη-

φισιάς και Ολυμπιακού (19.00). Ρεπό έχουν ΠΑΟΚ και Ηρα-

κλής.

ΒASKET LEAGUE
Παράταση στο «αλαλούμ» για το ντέρμπι

Το «αλαλούμ» που επικρατεί σε ό,τι αφορά τον αγώνα με-

ταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για την Bas-

ket League, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή

17 Μάρτη, παρατάθηκε εκ νέου χτες, αφού δεν υπήρξε

απόφαση σχετικά με την τύχη του αγώνα. Θυμίζουμε ότι

την ίδια μέρα διεξάγεται στο ΟΑΚΑ και το αντίστοιχο πο-

δοσφαιρικό ντέρμπι για τη Super League και η αστυνομία

έχει ζητήσει την αναβολή ενός από τους δύο αγώνες, με

επικρατέστερο για μια τέτοια εξέλιξη αυτόν του μπάσκετ.

Παράλληλα, την κατάσταση περιπλέκει η άρνηση του Ολυμ-

πιακού να αγωνιστεί αν δεν οριστούν ξένοι διαιτητές.

Μετά από τη νέα αναβολή της απόφασης για το ντέρμπι, ο

Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο

για «κακοστημένη παράσταση πριν από την "ηρωική έξοδο"

από πλευράς Ολυμπιακού».

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ελληνική κόντρα στην Ευρωλίγκα

Με στόχο μια θέση στον τελικό της Ευρωλίγκας πόλο γυ-

ναικών, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη θα αναμετρηθούν

στον έναν από τους δύο ημιτελικούς του Φάιναλ 4, όπως

προέκυψε από την κλήρωση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπον-

δίας (LEN). Στον άλλο θα τεθούν αντιμέτωπες η ισπανική

Σαμπαντέλ - «οικοδέσποινα» του Φάιναλ 4 - και η ιταλική

Πάντοβα. Το Φάιναλ 4 θα διεξαχθεί το διήμερο 19 και 20

Απρίλη.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ
Ποινές σε πρώην παράγοντες της ΕΠΟ

Ποινή κάθειρξης πέντε χρόνια με αναστολή και

στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων επέβαλε χτες το

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στους τρεις

πρώην προέδρους της ΕΠΟ (Βασίλη Γκαγκάτση,

Σοφοκλή Πιλάβιο και Γιώργο Γκιρτζίκη) και σε δύο

πρώην μέλη της Ομοσπονδίας (Γιώργο Σιντόρη και

Γιάννη Οικονομίδη), για την υπόθεση της Κάρτας

Υγείας των ποδοσφαιριστών.

Κατά το κατηγορητήριο, το 2005 η ΕΠΟ είχε συνά-

ψει πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων σε χιλιάδες

ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Ομως η σχετική σύμ-

βαση καταγγέλθηκε το 2013, γιατί δεν υλοποι-

ήθηκε ποτέ, ενώ όλο αυτό το διάστημα

καταβαλλόταν κανονικά το αντίτιμο στις συμβαλ-

λόμενες εταιρείες που είχαν αναλάβει το έργο, ζη-

μιώνοντας τα ταμεία της.

Mετεγκατάσταση της

ΣΕΦΑΑ

Το σοβαρό θέμα της ανεπάρκειας των κτιριακών

εγκαταστάσεων της Σχολής Επιστήμης Φυσικής

Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνας (ΣΕΦΑΑ, πρώην

ΤΕΦΑΑ) έφεραν στη Βουλή με Ερώτησή τους προς

τον υπουργό Παιδείας οι βουλευτές του ΚΚΕ Θα-

νάσης Παφίλης, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη,

Χρήστος Κατσώτης και Διαμάντω Μανωλάκου. 

Στο επίκεντρο της Ερώτησης βρέθηκε η πρόταση

μετεγκατάστασης της Σχολής στην Πανεπιστημι-

ούπολη του Ζωγράφου, η οποία δεν έχει υλοποι-

ηθεί ακόμα, με αποτέλεσμα να παραμένει το

πρόβλημα με τις νυν εγκαταστάσεις στη Δάφνη.
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