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ΛΥΚΟΣ, ποιμήν ποιμνίου;

ΑΝΑΞΙΟΣ είναι
Νέος Επίσκοπος
Ελληνικού, Γλυφάδας και 3Β

Ο Σαλώνων Αντώνιος
Δεν χρειάστηκε η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος·
ήρκεσε η επιφοίτηση του
πνεύματος του νεοφιλελευθερισμού και των οικονομικών του Φρίντμαν, απ’ όταν
φοιτούσε στο Α΄ Οικονομικό
Γυμνάσιο Αθήνας, επί Χούντας και μετέπειτα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα οικονομικά και στα νομικά
και βέβαια στη θεολογία. Από σπουδές λοιπόν
ΑΞΙΟΣ, άξιος και στις διακονίες του, μετέπειτα, σε
μονές και Μητροπόλεις.
Διερωτώμαι όμως, εκείνοι οι καθηγητές της εποχής του «μεγαλοφυούς» συνθήματος, «Ελλάς,
Ελλήνων, Χριστιανών» τί του έμαθαν για τις σχέσεις της Ελλάδος και
της Τουρκίας, ώστε να μνημονεύει
και να επικαλείται τη Σουλτανομήτορα (προφανώς την Χασεκί Εμετου Κώστα
τούλάχ Ραμπιά Γκιουλνούς Βαλιντέ
Βενετσάνου
Σουλταν, μητέρας τους Αχμέτ Γ΄,
(1703-1730) (εάν η χρονολογία 1713 που έδωσε σε
συνέντευξή του στο πρώτο φύλλο νεοσύστατης τοπικής εφημερίδας, 4 περίπου μηνών, είναι η ορθή),
στην οποία συνέντευξη ανερυθρίαστα, ο πονηρός το
βλέμμα και με περιποιημένην κόμην και γενειάδα (αισθητικώς συμφωνούμε) λέει ότι η συγκεκριμένη εκκλησιαστική περιουσία «Από το 1713, (...) το κτήμα
της Βάρης το δώρισε η μητέρα του Σουλτάνου στον
ηγούμενο της μονής Πετράκη, Παρθένιο Πετράκη»,
και διαβεβαίωνε «Έχουμε ασφαλώς τα χειρόγραφα
του Σουλτάνου, επίσημα αναγνωρισμένα και μεταφρασμένα»!
Να τι χρειάζονται και τα νομικά και τα οικονομικά. Η
εθνική συνείδηση σε ποιο μάθημα διδάσκεται, αν όχι
στην ιστορία και στις οικογενειακές παραδόσεις
(τώρα κάποιοι θα με κατηγορήσουν για «εθνικιστή»
- προφέρεται με απέχθεια – ίσως και για ακροδεξιό
Συνέχεια στη σελ. 2
– φασίστα...)!

Τιμητική διάκριση
ΕΒΔΟΜΗΣ, 2017

€

Παγώνει η ενταξιακή πορεία
της Τουρκίας απότηνΕυρωβουλή
To καταψήφισαν οι
Ευρωβουλευτές των:
ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ., ΠΟΤΑΜΙ
“Υψηλή διπλωματία”
ή ραγιαδισμός;
“σφάξε με, Αγάμ’ ν’ αγιάσω”...

«Ο Δήμος Σαρωνικού δεν γυρίζει
πίσω» για το δήμαρχο Γ. Σωφρόνη
Σελίδα 12

“Aλλάζουμε”

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΚΗΣ

στο Κορωπί
Σελίδα 13

Παναγιώτης Μερτύρης
«Ανθούσα - Γέρακας - Παλλήνη
πόλεις για να ζεις»

Σελίδα 13

Το “Κύμα Ενωμένων Πολιτών”
παίρνει τη σκυτάλη στα 3Β

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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ΛΥΚΟΣ, ποιμήν ποιμνίου;
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αλλά βασική επιστήμη των σπουδών του νέου Μητροπολίτη, εκ της ιδιότητός του είναι η θεολογία και δη η
χριστιανική θρησκεία. Και στο σημείο αυτό να πούμε
ευθαρσώς ότι το πλείστον των πιστών και πολλοί των
ιερωμένων και το σύνολο σχεδόν των αρχιερέων, μένουν επανεξεταστέοι, και θα πούμε αμέσως γιατί. Όχι
αορίστως, μετερχόμενοι της περιρρέουσας αντίληψης,
αλλά κατά τας γραφάς:
Το «Σύνταγμα» της χριστιανικής θρησκείας είναι τα
τέσσερα ευαγγέλια των Ευαγγελιστών Ματθαίου,
Μάρκου, Λουκά και Ιωάννου (άλλο αν λένε ότι δεν είναι
τα πρωτόγραφτα κι ότι αντεγράφησαν τον 4ο αιώνα κι
έπεσε «μαγείρεμα» υπέρ των Ρωμαίων και κατά των

Διαβάστε ακόμη
Πρόγραμμα 25ης Μαρτίου

Σελ. 4

Αλλάζει το τοπίο των διεκδικήσεων
του Δήμου 3Β
Σελ. 6
Μελέτη ανάπλασης της Κερατέας Σελ. 7
Κλέφτικα τραγούδια των Ανδρουτσαίων
Σελ. 8
της Ρούμελης γιάννης κορναράκης

Το θέατρο είναι δημιούργημα των
Ελλήνων
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η παιδεία και τα Μέσα Ενημέρωσης

Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 13

Περί Ερυσιπατρίας
Πέτρου Ιωαννίδη

Σελ. 14

Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς ποίηση Σελ. 16
Ο Ενοπλος Δωσιλογισμός
(Βιβλιοπαρουσίαση)

Σελ. 17

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Σελ. 18

Εβραίων) και βέβαια και οι Πράξεις των Αποστόλων,
που μαρτυρούν την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη·
«πράξεις».
Τί λένε λοιπόν αυτά, αποσπασματικά και περιληπτικά;
Γιατί αν έγραφα λεπτομέρειες θα έπρεπε να συντάξω
ένα κατηγορητήριο δυσαγγελιών. Κυρίαρχα τα οικονομικά. Αυτό δα έλειπε να μην «ήξερε» ο Χριστός πού
βάραγε!
Γιατί δεν γίνεται να κηρύττεις «μπαρούφες», είτε θρησκευτικός ηγέτης (ποιμήν) είσαι, είτε πολιτικός: Να κα-

ΝΤΕΡΜΠΙ η ΕΚΛΟΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
Επανακαταμέτρηση
ΙΣΟΨΗΦΙΑ – «Πρεσβεία»
Την 20ή Μαρτίου συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση η
Ιερά Σύνοδος με σκοπό, μεταξύ άλλων, την πλήρωση
της Μητρόπολης Ελληνικού, Γλυφάδας και 3Β.
Οι διαδικασίες της Ιεράς Συνόδου είναι δημοκρατικότατες. Στην αρχή λοιπόν έγινε διαδικαστική ψηφοφορία περί του τρόπου πληρώσεως της κενής
Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β. Επί συνόλου 77 ψηφισάντων, η πρόταση «δι’ εκλογής»
έλαβε 62 ψήφους και ακολούθησε εκλογή ανακήρυξης των υποψηφίων.
Για την κατάρτιση του τριπροσώπου, επί συνόλου 77
ψηφισάντων έλαβαν:
1) Αρχιμανδρίτης κ. Αλέξιος Ψωΐνος, ψήφους 52
2) Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαλώνων κ. Αντώνιος,
ψήφους 50
3) Αρχιμανδρίτης κ. Αμφιλόχιος Ρουσσάκης, ψήφους 21

Και οι δεύτεροι γίνονται πρώτοι!
Επί της δευτέρας ψηφοφορίας και γενομένης της
διαλογής των ψήφων αρχικά πλειοψήφισε ο Ψωΐνος Αλέξιος, αλλά με την επανακαταμέτρηση των
ψήφων έγινε το θαύμα ή η διόρθωση των ημαρτημένων και ευρέθη ισοψηφία 38 ψήφοι υπέρ του Αλεξίου και 38 υπέρ του Αντωνίου οπότε, μην
περιμένετε να αποφάσιζε η Αθηνά (το στρίψιμο του
κέρματος) και ορθώς γιατί θα ήταν ύβρις. Στην Ιερά
Σύνοδο τηρείται το ρωμαϊκό Δίκαιο και ισχύουν τα
«πρεσβεία», οπότε ως κατέχων αυτά εξελέγη Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β ο Επίσκοπος Σαλώνων Αντώνιος, Γενικός Διευθυντής της
Οικονομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου.
Ευρέθη και μια ψήφος λευκή! Ποιος δεν ήθελε κανέναν τη στιγμή μάλιστα που τον έναν τουλάχιστον,
τον εκλεγέντα, η Ιερά Σύνοδος αποκαλεί «Θεοφιλέστατο». Αυτό μπορεί να είναι δημοκρατικό δικαίωμα,
αλλά οπωσδήποτε είναι ασέβεια, για έναν ιεράρχη
να μην επιλέγει καν το πολύ προσφιλή (Θεοφιλέστατος) στο Θεό!

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

λοπερνάς δηλαδή εσύ, και οι άλλοι να πεθαίνουν της
πείνας.
Επ’ ευκαιρία, οι ποιμενάρχες που αποφάσισαν, εν είδει
συνδικαλιστών της ...ΔΕΗ, να εμμείνουν στη μη συνταγματική αναθεώρηση, κυρίως όσον αφορά τη μισθοδοσία τους, δηλώνουν «πόθεν έσχες»;
Λέγω δε εν αρχή «υμίν (σε σας τους αρχιερείς) ότι εάν
μη περισσεύση η δικαιοσύνη υμών, πλείον των γραμματέων και Φαρισαίων, ού μη εισέλθητε εις την βασιλείαν
των ουρανών» (Ματθ. κεφ. Ε’, 20).
Για να προκαταλάβω δε κι αυτούς που θα διαρρήξουν
τα ιμάτιά τους, μ’ αυτά που γράφω, τους θυμίζω την
εξειδικευμένη εντολή του Ιησού: «Εγώ δε λέγω υμίν
ότι πας ο οργιζόμενος τω αδελφώ αυτού εική ένοχος
έσται τη κρίσει...» (Ματθ. κεφ ε΄, 22).
Και διερωτώμαι αλήθεια τί τη θέλει η εκκλησία την περιουσία τη στιγμή που καλώς ή κακώς μισθοδοτούνται,
ιδιαίτερα το ανώτερο ιερατείο, παχυλώς: Μη μου πουν,
για ν’ ασκούν κοινωνική πολιτική, γιατί αυτό είναι δουλειά ενός σύγχρονου κράτους, η δε καλοπροαίρετη
διάθεση βοήθειας των συνανθρώπων μας γίνεται από
το οικονομικό υστέρημά μας και από το περίσσευμα της
ψυχής μας.
Μην παραβαίνετε λοιπόν την εντολή ή τη νουθεσία του
Ιησού: «Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου
σής και βρώσις αφανίζει...»
Λέει κι άλλα δυνατότερα ο μεγάλος δάσκαλος, τα
οποία δεν επικαλούμε γιατί δεν συμφωνώ στην παρούσα εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν ξέρω αν δέχεται αντιρρήσεις· θεός είναι αυτός!
Προς δε τους καλόπιστους πιστούς λέγω: «Προσέχετε
(...) έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες».
Εύχομαι δε και προσεύχομαι ο νέος ποιμήν ενδυόμενος τη νέα ιδιότητα του ποιμένος του ποιμνίου της Μητροπόλεως του, ν’ αποδειχθεί “καλός ποιμήν” και όχι
“μισθωτός”. Να μην ενδόσει στις “προτάσεις” των Ρωσικών λύκων και Αραβικών (άρα μουσουλμάνων) και
μας αρπάξουν τη Φασκομηλιά, πάνω από τη λίμνη της
Βουλιαγμένης και γιατί όχι και τα λιμανάκια (τρώγοντας έρχεται η όρεξη). Ό,τι είπε στη συνέντευξή του
λέω· τίποτα παραπάνω.
«...Έχουμε κάνει κρούσεις στο σημερινό Δήμαρχο,
είπε, με τον οποίο έχουμε πολύ καλές σχέσεις - γιατί
ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας είχε ορίσει απαγορευτικό
συντενελεστή δόμησης - όμως υπάρχουν μικροπολιτικά ζητήματα...» Όμως επειδή εμείς είμαστε “μικροπολιτικοί” και “λαϊκιστές”, ο δε Δήμαρχος γεναίος και
ηθικός ανήρ πιστεύομε ν’ αντισταθεί στον πειρασμό και
να μην ενδόσει στις πιέσεις.
Ο δε λαός να επαγρυπνεί,
κι αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, θ’ αναφωνήσομεν εν χορώ
ΑΞΙΟΣ, άξιος!...
Το “άξιος” ή το “ανάξιος” λέγεται στον απολογισμό. Και
η φωνή του λαού ευχόμαστε να είναι αίνος και όχι κατάρα για να μην επισύρει την οργή του Θεού, (φωνή
λαού, οργή Θεού).
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Πρωτιά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής
έφερε το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
και χρυσό εισιτήριο για τον παγκόσμιο!
Μία ομάδα από πέντε κορίτσια και πέντε
αγόρια 10 έως 11 χρόνων από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, με το όνομα «Inventors», ήταν οι νικητές του Πανελλήνιου
διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
First Lego League 2019 με τίτλο «Η ζωή στο
διάστημα», που πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη 16-17 Μαρτίου.

Τα παιδιά εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν έναν “ιστό αράχνης” που είναι ένα
“πολυμηχάνημα” εκγύμνασης (διαστημικός ιστός), γιατί οι αστροναύτες περνούν
καιρό στο διάστημα και πρέπει να διατηρήσουν την καλή φυσική τους κατάσταση
για να εξουδετερώνουν τις συνθήκες που
επιβαρύνουν το σώμα τους από την έλλειψη βαρύτητας.
Ο διαστημικός ιστός κέρδισε το χρυσό εισιτήριο για τον παγκόσμιο τελικο.

νέα γενιά, με μοναδικό σκοπό την απορρόφηση, αξιοποίηση και συγκροτηση Επιστημόνων και Τεχνικών στη χώρα μας!
Συγχαρητήρια, Εύγε, Μπράβο και όπως
λέμε και εμείς στους Προσκόπους “Αιέν
Αριστεύειν” Παιδιά της Ελλάδος παιδιά!
Ραντεβού στον Παγκόσμιο Τελικό, με όλες
και όλους, αυτή τη φορά με σκοπό, στόχο
και όνειρο την πρώτη θεση!

Ο Δημοσθένης Δόγκας
κοντά στα παιδιά
Ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Ανατολικής Αττικής, Δημοσθένης Δ. Δόγκας, με την παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» του Γιάννη Σγουρού,
παρευρέθη στον Διαγωνισμό Ρομποτικής,
που επρώτευσε το 4ο Δημοτικό Σχολείο και
ενθουσιασμένος δήλωσε:
“Αισθάνομαι μεγαλη υπερηφάνεια όπως και
ολόκληρος ο δήμος μας, ο δήμος 3B, για το
κύπελλο, την πρωτιά αλλά και το χρυσό εισιτήριο για τον παγκόσμιο τελικο που μας
φέρνουν από τη συμπρωτεύουσα τα παιδιά
του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, ο δάσκαλος ρομποτικής και Υποδιευθυντής του
σχολείου κ. Αντώνης Σκέλλας και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
κα Λανταβού Γαρυφαλλιά μαζί με τους γονείς των μικρών πρωταθλητών μας.
Μαζί με το κύπελλο αυτό, φέρνουν στο
Δήμο μας πίσω τις ελπίδες της νέας γενιάς
και τα όνειρα μιας ολόκληρης Ελλάδας για
εθνική και διεθνή καταξίωση και αναγνώριση της χώρας μας στον πιο ταχέως αναπτυσσόμενο, ανερχόμενο και πολλά
υποσχόμενο τομέα της ρομποτικής!
Ως εθελοντής αλλά και ως άνθρωπος που

12 Ετήσιο διεθνές Trackday Σερρών
Δημοσθένης Δόγκας:
Ναι στην ασφαλή οδήγηση και οδηγική συμπεριφορά
Με αφορμή την Παγκόσμια εβδομάδα ασφαλούς οδήγησης πραγματοποιήθηκε το 12 Ετήσιο διεθνές Trackday Σερρών 2019, 15 έως 17 Μαρτίου στις Σέρρες, στο ειδικά διαμορφωμένο αυτοκινητοδρόμιο.
Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής με
την παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» του Γιάννη Σγουρού, συμμετείχε στη
φετεινή δραστηριότητα καθώς και σε προηγούμενες γιατί - όπως δήλωσε - «ο σκοπός του
Συνεδρίου είναι σημαντικός και προσπαθεί μέσα απ’ αυτή τη δράση να προωθήσει μηνύματα σε όλους εμάς τους οδηγούς, επισημαίνοντας την σημασία της προπόνησης και της
βελτίωσης της οδηγικής μας συμπεριφοράς και της ασφαλούς μηχανοδήγησης».

Ο Δημοσθένης Δόγκας προτείνει «τη δημιουργία αντίστοιχου αυτοκινητοδρομίου στην
Αττική, με σκοπό τη συμβολή του, στην πιο ασφαλή οδηγική ικανότητα και την καλύτερη
οδηγική συμπεριφορά ανθρώπων που κατέχουν μοτοσυκλέτα η αυτοκίνητο».
Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας, στηρίζοντας τα μηνύματα που προωθεί
το Trackday για ασφαλή οδήγηση, συμμετέχει ενεργά και διαγωνίζεται και ο ίδιος, κάθε χρόνο,
για βελτίωση, τόσο της δικής του οδηγικής ικανότητας και συμπεριφοράς, αλλά και στέλνοντας
ένα μήνυμα στους υπόλοιπους οδηγούς για ασφαλή οδήγηση και οδηγική συμπεριφορά.

ασχολείται με τα κοινά, δεσμεύομαι να υποστηρίξω ακόμα περισσότερο και πιο δυναμικά τη δημιουργία προϋποθέσεων και την
εύρεση πόρων για την προώθηση και το
σχεδιασμό μιας καινοτόμου στρατηγικής
ανάπτυξης της Ελλάδας, βασιζόμενης στη

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες,
Αγαπητοί φίλοι,

Η

παρουσία 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 δημιουργικά ώστε να έχουμε ένα δήμο αξιών. Γνωρίζω 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, συνέπεια, όραμα και κρίση. Είναι ηγέτης και ως έμπειρος στυλοβάτης βλέπει τα προβλήματα,
μελετά αξιολογεί και παίρνει αποφάσεις.
Οι δημότες είναι ώριμοι, ξέρουν να ξεχωρίζουν την ήρα από το στάρι και προσδοκούν έναν
ηγέτη με οδηγό το συμφέρον της πόλης. Θέλουμε ένα δήμο φιλικό, σύγχρονο να ζούμε σε
ένα καλό περιβάλλον.
Οι πολίτες να ακολουθήσουν τη συνείδηση
τους να επιλέξουν για δήμαρχο αυτόν που νομίζουν καλύτερο.
Ο Δήμαρχος κρίνεται από τις επιλογές των
συνεργατών του, να πλαισιώνεται από ικανούς
δημοτικούς συμβούλους, να στηρίζουν πραγματικά 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 ιστορία ούτε παραγράφεται ούτε ξαναγράφεται. Ο
αγώνας είναι υπόθεση όλων μας, άρρηκτα δεμένος με το μέλλον της πόλης. Η ενεργός συμμετοχή αποτελεί τον κορμό της πολιτικής μας. Η
πολύπλοκη συνένωση των 3 δήμων χρειάζεται,

Για τη συμμετοχή των παιδιών στον παγκόσμιο διαγωνισμό, που προϋποθέτει ένα μεγάλο κόστος γι’ αυτά και τους γονείς, ο
Δημοσθένης Δόγκας που είναι και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο 3Β, πρότεινε στην
τελευταία συνεδρίαση (18.3.19) στο δήμαρχο, να ενισχύσουν τα παιδιά οικονομικά
και παράλληλα να φτιάξουν μπλουζάκια
που θα αναγράφουν επάνω το Δήμο Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης.

σύμπνοια, συμβιβασμό, αξιοπρέπεια, αδελφοποίηση, πρωτοβουλία, αξιοποίηση προγραμμάτων.
ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ σημαίνει ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση χωρίς κομματικά χρίσματα, επιρροές, υποδείξεις, κατευθύνσεις και θα
επισφραγίσει την πορεία προόδου και ανάπτυξης. Όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια για να
κάνουμε την Πόλη ισχυρή, ικανή, δίκαιη, και ανθρώπινη. Οι δυσκολίες δεν αντιμετωπίζονται με
ξόρκια, αλλά με δουλειά.
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ρητορικά επιχειρήματα, αγορά
ψήφου, αποχή, ψήφο διαμαρτυρίας, θολές υποσχέσεις, διθυραμβικές εξαγγελίες, κομματικές
και ιδεολογικές αγκυλώσεις, λαϊκισμό, βία, μοχθηρία, μορφωτική υστέρηση. Μπορεί κανείς να
ξεγελάει έναν άνθρωπο συνέχεια, ή όλους τους
ανθρώπους τουλάχιστον μία φορά, αλλά ΠΟΤΕ
δεν μπορεί να ξεγελάσει ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους 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 δημοφιλή 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».
E: a.agiampasis@gmail.com / T: 6979 449 251
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Διεθνής Έκθεση Μορφολογίας
Γάτας στη Βούλα

Στο Δήμο ΒBB

Ο οργανισμός Felina Eλλάδος, σε συνεργασία με την Παγ
κόσμια Ομοσπονδία Γάτας (WCF), οργανώνουν την ετήσια,
διεθνή έκθεση μορφολογίας γάτας που θα πραγματοποι
ηθεί στις 6 και 7 Aπρίλιου, στην Πνευματική Εστία Βούλας
(ΠΕΒ) ( Αγίου Ιωάννου), κεντρική πλατεία Bούλας.
Στην έκθεση θα συμμετάσχουν καθαρόαιμες γάτες από παγ
κοσμίως αναγνωρισμένες ράτσες: Ragdoll, Maine Coon,
Bρετανικές κοντότριχες, Σφίγγες, Σιβηρίας, Σκωτσέζικες κ.ά.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι οικόσιτες γάτες, ανε
ξαρτήτως ράτσας, οι οποίες μπορούν να διαγωνιστούν στην
κατηγορία «Γάτα σπιτιού» και να βραβευθούν από διεθνώς
αναγνωρισμένους κριτές. Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για
νεαρούς εκθέτες στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν παι
διά ηλικίας 1015 ετών που επιθυμούν να γνωρίσουν τη
διαδικασία της έκθεσης.
Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί για τα φι
λοζωικά προγράμματα.
Ώρες κοινού: 10.3018.30 και για τις 2 ημέρες.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κοινότητα
Βουλιαγμένης.
10.15 Δοξολογία στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης
στη Βουλιαγμένη.
Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας
11.00 Συγκέντρωση στο χώρο του μνημείου (Πλατεία
Νυμφών)
Επιμνημόσυνη δέηση, Κατάθεση στεφάνων
Ενός λεπτού σιγή – εθνικός ύμνος
12.00 Έναρξη παρέλασης επί της Λεωφ. Αθηνάς (παραλιακή λεωφόρος, από Εθνική Τράπεζα.

Στο Δήμο Κρωπίας
- Επίσημη Δοξολογία στον Ι. Ν. Αναλήψεως Κυρίου
Ώρα : 10:30
- Επιμνημόσυνη Δέηση Ώρα : 11:00
- Παρέλαση (Κεντρική Πλατεία, Λεωφ. Βασ. Κων/νου)
Ώρα : 11:30
- Δεξίωση – Ανταλλαγή ευχών – Επίσκεψη στον Μουσειακό χώρο του Λυκείου Ελληνίδων (Δημοτική Βιβλιοθήκη
Γ.Σ. Παπασιδέρη 13, Πεζόδρομος) Ώρα : 12:00

Μία μουσική παράσταση με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και αποσπάσματα από τα κείμενά του, που
αναδεικνύουν την αλληλουχία των συλλογισμών, των
ιδεών και των πράξεων που δημιούργησαν το μουσικό έργο και τα τραγούδια του.
Μία παράσταση μουσικής και λόγου, στο Θέατρο
Ακροπόλ, Τρίτη 02 Απριλίου 2019 στις 21.00
Ένα πρόγραμμα με την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα
«Μίκης Θεοδωράκης», αφιερωμένο σε αγαπημένα
λαϊκά και λυρικά τραγούδια του συνθέτη.
Ερμηνεύουν ο Βασίλης Λέκκας και ο Σπύρος Κουτσοβασίλης.
Τα κείμενα που επιμελήθηκε η Αναστασία Βούλγαρη,
διαβάζει η ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου.
Την εκδήλωση οργανώνει ο Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας και της ευρωομάδας
της Αριστεράς GUE/NGL, σε συνεργασία με την Ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης".

“Ντοκιμαντέρ για το μέλι”

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας

H «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ», ο Μελισσοκομικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σαρωνικού «TΟ ΚΕΝΤΡΙ», η οικογένεια και οι φίλοι του Κώστα Δαλαρέτου*
προσκαλούν την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, ώρα
19:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου
(Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, Κεντρική Πλ. Κερατέας) για
την προβολή βραβευμένου ντοκιμαντέρ για το μέλι,
την μελισσοκομία σε όλο τον κόσμο και την απειλή
των μελισσών από την κλιματική αλλαγή.
Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του συμπατριώτη μας μελισσοκόμου

Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ιωάννου, της
πόλης μας, στις 9.45 π.μ.
Τελετή στο Μνημείο Ηρώων της πόλης.
Παρέλαση.

Στο Δήμο Σαρωνικού
Oι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στις Δημοτικές
Κοινότητες του Δήμου Σαρωνικού.
Στη Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου
10.00 – Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων
10.30 – Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων στην
κεντρική πλατεία
11.00 – Παρέλαση
Στη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων
Ώρα 9.45 – Δοξολογία στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού Θεοτόκου
Ώρα 10.30 – Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων
Ώρα 11.00 – Παρέλαση
Στη Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά
Ώρα 11.00 – Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Ώρα 11.45 – Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων
Ώρα 12.00 – Παρέλαση
Στη Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας
09.45 – Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης
10.30 – Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων στην
κεντρική πλατεία
11.15 – Παρέλαση
Στη Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας
09.45 – Δοξολογία στον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ώρα 10.15 – Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων
στην κεντρική πλατεία
Ώρα 11.00 – Παρέλαση

«Μίκης Θεοδωράκης:
Τα μονοπάτια των τραγουδιών μου»

“Βερολίνο σ’ αγαπω”
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α’ προβολή τη ρομαντική ταινία
11 σκηνοθετών από όλο τον κόσμο “Βερολίνο σ’
αγαπώ”, έως και την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019.
Ώρες προβολών: 6.30 μ.μ. και 9 μ.μ.
Μία ερωτική επιστολή με παραλήπτη μία μοναδική πόλη.
Εικοσιπέντε χρόνια μετά την πτώση του τείχους, το Βερολίνο είναι μία από τις καταπληκτικές πόλεις του κόσμου. Η ταινία παρουσιάζει τη ματιά τους για την υπέροχη
αυτή πόλη και εντάσσεται στο franchise του Cities of Love
του Emmanuel Benbihy, εμπλουτίζοντας το κινηματογραφικό σύμπαν των ρομαντικών δραμάτων-κωμωδιών όπως
το Paris, je t'aime του 2006, το New York, I Love You του
2008 και το Rio, Eu Te Amo του 2014.
Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

* Ο Κώστας Δαλαρέτος χάθηκε. Ήταν παραγωγός
ποιοτικού θυμαρίσιου μελιού.
Είσοδος ελεύθερη

Εκδηλώσεις Συλλόγου “Υπατία”
Σεμινάριο γυναικείου χορού
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση
της θηλυκότητας, φέρνοντας στο σώμα μας την περισυλλογή και τη χαρά της γυναικείας ύπαρξης. Ο Χορός
βοηθά στον συντονισμό των κινήσεων καθώς επίσης
βοηθά στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, των προβλημάτων της κατάθλιψης και της ανασφάλειας. Χαλάρωση,
ομορφιά, ανάπτυξη σώματος.
Τα σεμινάρια θα γίνονται κάθε Δευτέρα ή Τρίτη στις 11
το πρωί. Τηλ επικοινωνίας : 6946105188.
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Η συμβολή των μουσειακών ζωγράφων
στην «ανάγνωση» των αρχαιοτήτων
Το μουσείο αποκαλύπτει τα μυστικά του
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συνεχίζει τη δράση
«Ανοιχτό Μουσείο» από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2019, με έναν δεύτερο κύκλο θεματικών
παρουσιάσεων που αποκαλύπτουν στους επισκέπτες

“Προσωπικότητες του Κορωπίου.
Ευεργέτες - Επιστήμονες - Καλλιτέχνες”

"Οι Δέκα Μικροί Νέγροι"
Ο Σύλλογος Γονέων 2ου Λυκείου Βούλας και η Τριλογία - Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος
προσκαλούν στην Θεατρική παράσταση "Οι Δέκα
Μικροί Νέγροι". Το συγκλονιστικό θρίλερ της Αγκάθα Κρίστι, έρχεται στην αίθουσα Ιωνία, το Σάββατο στις 30 Μαρτίου, στις 8 μ.μ. Ένα έργο με
γεμάτο ένταση, μυστήριο και υπέροχη πλοκή.

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού προσκαλεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2019,ώρα 6.00 μ.μ.
στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν.Αναλήψεως Κυρίου
"Γεώργιος Σ. Σουρλαντζής" στην εκδήλωση "Προσωπικότητες του Κορωπίου: Ευεργέτες-Επιστήμονες-Καλλιτέχνες".
Εισηγητές:
Αθηνά Κιούση, Δημ. Τζάνας, Λουκία Φιωτάκη, Εμιλυ
Κιούση και Αφροδίτη Αναγνώστου.

Στις 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη παρουσίαση με τίτλο:
Η συμβολή των μουσειακών ζωγράφων στην «ανάγνωση» των αρχαιοτήτων
Για την παρακολούθηση απαιτείται δήλωση συμμετοχής μια μέρα πριν στο τηλέφωνο 2132144817. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 30 μόνο άτομα.
Απαραίτητη είναι και η προμήθεια εισιτηρίου εισόδου
στο μουσείο.

“Ταξίδι μέσα στους
δρόμους της μουσικής”

Μονοήμερη εκδρομή
στις Σπέτσες

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας προσκαλεί την Πέμπτη 28 Mαρτίου 2019 στην εκδήλωσή
του με θέμα: «ΤΑξίδι μέσα στους δρόμους της
Μουσικής».
ΟΔΗΓΟΣ: Το Μουσικό σχολείο Αλίμου, με το 15
μελές Μουσικό σύνολο έντεχνο ρεμπέτικο, υπό την
επιμέλεια του καθηγητή Μουσικής Θάνου Θεοδωρόπουλου
Προσέλευση 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

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

«Λουλούδια»: Ανοιξιάτικη Εικαστική
Έκθεση, στο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» και η
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου, προσκαλούν, στην Έκθεση Ζωγραφικής, με τίτλο: «Λουλούδια»,
που θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαρκοπούλου.
Στην Έκθεση, το Τμήμα Ζωγραφικής Ενηλίκων, του Προγράμματος «Αθλητισμός & Πολιτισμός για Όλους», που
απαριθμεί 40 μέλη, παρουσιάζει την εικαστική του έρευνα
με θέμα τα Λουλούδια, καθώς και επιλεγμένα Έργα, ποικίλων τεχνικών (Λαδομπογιά, Ακρυλικά, Ακουαρέλα, Σχέδιο,
Μικτή Τεχνική, Τελάρο, Ξύλο κ.ά.).
Ως ανεξάρτητοι Καλλιτέχνες συμμετέχουν, τα μέλη του
Συλλόγου Εικαστικών Μεσογαίας: Ανδρικοπούλου Όλγα,
Καλουτά Κωνσταντίνα, Παπανδρέου Βασιλική και Παπανικολάου – Κιούση Μάρω.
Παράλληλα, εκτίθεται σύγχρονο και αρχειακό υλικό από
σημαντικά μνημεία και σημεία της περιοχής.
Τα Εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν αυτό το
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019 και ώρα 7:30 το απόγευμα, ενώ
από τις 6.30 έως τις 7:30 θα πραγματοποιηθεί Εκπαιδευτική
Δραστηριότητα για τα παιδιά που συμμετέχουν στα Τμήματα Ζωγραφικής του «Προγράμματος Αθλητισμός & Πολιτισμός για Όλους», στον χώρο της Έκθεσης.
Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 28 Μαρτίου.

τις αθέατες πλευρές του μουσείου. Η δράση έχει
στόχο να γνωρίσει στο ευρύ κοινό τις πολύπλευρες
εργασίες που διενεργούνται για την έρευνα, τη συντήρηση και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων.
Οι παρουσιάσεις, με διάρκεια από μισή έως μία ώρα,
περιλαμβάνουν επιτόπια παρατήρηση των εκθεμάτων
και παρουσίαση με powerpoint. Μέσα από την προσωπική επαφή με το εξειδικευμένο προσωπικό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, οι επισκέπτες θα
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικές πτυχές
της επιστημονικής του δραστηριότητας.

«ΖΩγραφιές ΖΩής»….
Από το εγώ στο εμείς….
Αφιέρωμα στην επέτειο της
25ης Μαρτίου 1821
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κ.Δ.Ε.Μ. και το «Βραυρώνιος», διοργανώνουν Συναυλία με τη Χορωδία
του Κ.Α.Π.Η. με τίτλο: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»,
σε ποίηση του Εθνικού μας Ποιητή, Διονυσίου Σολωμού, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 24
Μαρτίου 2019 και ώρα 4 μ.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο 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 χορευτικό του «Δήλιου Απόλλωνα».

Ο Δήμος Παλλήνης τιμά και επιβραβεύει τις άοκνες
προσπάθειες των εθελοντών του Δήμου για το αποτέλεσμα που εισπράττει η κοινωνία, ειδικότερα σε
ευαίσθητους τομείς όπως αυτός της Δημόσιας
Υγείας. Εθελοντικές δράσεις ενημέρωσης και Πρόληψης, προσφορά αφιλοκερδώς ιατρικών υπηρεσιών
σε ευπαθείς ομάδες, και τέλος ανιδιοτελής προσφορά αίματος του «ιδιαίτερου και πολύτιμου
Δώρου Ζωής».
Εκδήλωση επιβράβευσης
--των εθελοντών στα προγράμματα Αγωγής Υγείας,
--των εθελοντών Αιμοδοτών και
--έκθεση-βράβευση των έργων των μαθητών
που συμμετείχαν στον 2ο Διαγωνισμό Αφίσας Αιμοδοσίας, την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα και ώρα 18.00-20.00
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Εφυγε από τη ζωή
η Χαρά Μαδούρου
Την Τετάρτη 20 Μαρτίου συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τη Χαρά Μαδούρου, στο Κοιμητήριο της
Βούλας!
Βαθιά συλλυπητήρια στα δύο παλλικάρια της
Αντώνη και Ηλεία.
Μετά το Γιάννη και η Χαρά.
Πριν χρόνια έφυγε, ο άντρας της Γιάννης Μαδούρος, έτσι ξαφνικά.
Τώρα χάσαμε και τη Χαρά Μαδούρου!
Ήταν σχεδόν παιδιά όταν ήρθαν στη γειτονιά της
Βούλας και άνοιξαν το Φαρμακείο στην οδό Παπάγου. Τους αγκάλιασε όλη η περιοχή, τους αγάπησε
και τους ένιωσε δικούς του. Γι’ αυτό βυθίστηκε η
γειτονιά στη θλίψη...
Κατακλύστηκε το f και η ιστοσελίδα της ΕΒΔΟΜΗΣ,
από τα μηνύματα για τη Χαρά Μαδούρου. Αυτό δείχνει την αγάπη του κόσμου και είναι σημαντικό γι’
αυτούς που μένουν, να έχουν τόσο ωραία ακούσματα για το δικό τους άνθρωπο. Μικρό απάνθισμα.

ΕΒΔΟΜΗ

Αλλάζει το τοπίο των διεκδικήσεων του Δήμου 3Β
Μετά και την επίσημη ανακοίνωση
του Δημήτρη Δαβάκη ότι είναι
υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο
3Β και με ταχύτητα φωτός πλέον,
οργανώνει την παράταξή του με
το όνομα “Κύμα Ενωμένων Πολιτών” για να διεκδικήσει το Δήμο,
αρχίζει και διαμορφώνεται ένα
άλλο τοπίο στις εκλογές του
Μαΐου για το δήμo 3Β.
Μάλιστα, όπως ακούγεται, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στην παράταξη του Κωνσταντέλλου που
έτρεξαν πρόωρα να ενταχθούν,
ήδη προβληματίζονται για την
επόμενη ημέρα.

Εξη πλέον οι παρατάξεις που διεκδικούν το Δήμο 3Β.
Ο νυν δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, που από εκεί που νόμιζε ότι θα κάνει “περίπατο”
αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα.
Ο Δημήτρης Τζιώτης, άριστος επιχειρηματίας στον τομέα στρατηγικής επιχειρήσεων, που έχει
θητεύσει στο Δήμο Βουλιαγμένης
ως αντιπολίτευση με δήμαρχο τον
Γρ. Κασιδόκωστα.
Η Μαρία Σίνα, αντιπρόεδρος του
Δ.Σ., η οποία έκανε μία πολύ καλή
παρουσία σε πρόσφατη εκδήλωσή

της στην αίθουσα Ιωνία, με όνομα
του συνδυασμού: “Δίπλα σας”.

Ο Γ. Νιτερόπουλος

Ο Δημήτρης Δαβάκης, νυν δημοτικός σύμβουλος, που μόλις ανακοίνωσε και οργανώνεται με
ταχείς ρυθμούς, με το “Κύμα Ενωμένων Πολιτών”.

με τον Κ. Πασακυριάκο

Ο Θάνος Ματόπουλος που είναι
επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών και νυν δημοτικός
σύμβουλος.
Ο Κώστας Πασακυριάκος, νυν δημοτικός σύμβουλος που εκλέγεται
με τη “Λαϊκή Συσπείρωση” που
υποστηρίζεται από το ΚΚΕ.

Τα πάνω κάτω ήρθαν στην Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο
3Β, την Πέμπτη 21/3, μεταξύ μελών και του δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.
Αιτία, όπως μάθαμε από διασταυρωμένες πηγές, ήταν το αίτημα (απαίτηση) του
δημάρχου να του δώσουν γραπτή υποστήριξη για τις δημοτικές εκλογές.
Η ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε στο δήμαρχο ότι δεν υπάρχει τέτοια εντολή από τα κεντρικά της Ν.Δ. και δεν μπορεί να δώσει γραπτή υποστήριξη. Αυτό εξαγρίωσε το δήμαρχο και αντηλάγησαν πολλά ...γαλλικά. Mάλιστα
όπως μας ενημέρωσαν, εμφανίστηκε και ομάδα υποστήριξης του δημάρχου, με
περίεργες διαθέσεις. Ανταλλάγησαν πολλές και βαριές κουβέντες, τις οποίες
μετά πήρε πίσω ο δήμαρχος και για να φανεί ότι ...ομονοούν κάποιοι φωτογραφήθηκαν «με τα μαχαίρια στην πλάτη».
Η Νέα Δημοκρατία, από τα κεντρικά, όπως ενημερωθήκαμε έχει δώσει εντολή
να υποστηριχθούν οι μπλε δήμαρχοι. Δεν έχει δώσει όμως γραπτή εντολή να
υποστηριχθεί ο συγκεκριμένος δήμαρχος.

Στηρίζουμε
«Σαρωνικός Αύριο» με τον Δήμαρχο Γιώργο Σωφρόνη
«Νέα Αρχή για την Αττική» με τον Γιώργο Πατούλη

New Comment:
― Κρίμα, ολη η οικογένεια από τις πιο αγαπητές.
Εξαιρετική οικογένεια!
― Εξαιρετικός άνθρωπος και η Χαρά! Παρά πολύ
λυπηρό να χτύπησε έτσι η μοίρα και τον Γιάννη κι
εκείνη... Θα μας λείψει... Καλή δύναμη στους γιούς
της...😢😢😢
― το πιο γλυκό ζευγάρι...γιάννος-χαρούλα....
― Η πιο δυνατή γυναίκα που έχω γνωρίσει ποτέ.
Καλό παράδεισο να έχεις Χαρά μου, επιτέλους
στην αγκαλιά του Γιάννη σου.
― Η ευγένεια, το χαμογελο και κυρίως η δύναμη
ζωής που είχε ας αποτελέσουν κομμάτια και της
δικής μας ζωής.

Αννα Μπουζιάνη

Δεν δίνει γραπτή “υποταγή”
η ΔΗΜ.ΤΟ στο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο

ΔΗΜΤΟ Νέας Δημοκρατίας Σαρωνικού

Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση (ΔΗΜΤΟ)
Νέας Δημοκρατίας Σαρωνικού, εκφράζει
την αμέριστη υποστήριξή της στην δεύτερη υποψηφιότητα του δημάρχου Σαρωνικού, κου Γιώργου Σωφρόνη για τον δήμο
Σαρωνικού. Γράφει μεταξύ άλλων στην
ανακοίνωσή της:
Ο Γιώργος Σωφρόνης, ένας εκ των πενήντα στελεχών του Κόμματος, που υπέγραψαν για την υποψηφιότητα του
Κυριάκου Μητσοτάκη για την προεδρία
της Νέας Δημοκρατίας, έχει επίσης την
κεντρική, κομματική στήριξη.
...Από την ΔΗΜΤΟ Σαρωνικού επισημαίνεται επίσης ότι διαγραφές μελών, οι οποίες
ανακοινώθηκαν ή θα ανακοινωθούν, με
αιτία την συμμετοχή τους ή στήριξη σε
άλλους συνδυασμούς πλην αυτού που
χαίρει της στήριξης της Νέας Δημοκρα-

O Γιάννης Νιτερόπουλος, ζωντανό
κύτταρο της κοινωνίας της Βούλας,
θα συμμετέχει σαν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην δημοτική παράταξη
“Λαϊκή
Συσπείρωση” με
επικεφαλής τον Κώστα Πασακυριάκο.
Θεωρούμε ότι είναι μία πολύ καλή
απόφαση του Γιάννη Νιτερόπουλου,
γιατί ο Κώστας Πασακυριάκος έχει
μία πολύ καλή, σταθερή και ορθολογική παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β.

τίας, αποφασίζονται από τα αρμόδια κομματικά Οργανα. Οι αποφάσεις αυτές, λαμβάνονται δε βάσει τακτικών διαδικασιών,
συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων επαφών με τα άτομα, τα οποία αυτές
αφορούν. Η ΔΗΜΤΟ Σαρωνικού πράγματι
εισηγείται σχετικά στα αρμόδια Οργανα,
όπως προβλέπεται από τον κανονισμό.
Θεωρούμε απαράδεκτη την συμμετοχή
μελών μας σε συνδυασμούς με σαφή
εναλλακτική κομματική ταυτότητα και μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση, με
επικεφαλής ενεργό μέλος του κυβερνώντος Κόμματος, υπηρετούντα σε δημόσιο
αξίωμα. Οσο και αν τέτοιου είδους συνδυασμοί επιμένουν να προβάλουν το προσωπείο της κομματικής «ανεξαρτησίας,»
διαψεύδονται από τα γεγονότα, τους «θώκους» στελεχών τους καθώς και τις μεθο-

δεύσεις τους», γράφουν μεταξύ άλλων σε
ανακοίνωσή τους η ΔΗΜΤΟ.
... Οι τελευταίες μάλιστα, λαμβάνουν επικίνδυνες διαστάσεις στον Δήμο Σαρωνικού, καθώς στην προσπάθεια σπίλωσης
του προσώπου του ίδιου του δημάρχου και
επηρεασμού της κοινής γνώμης, προβάλλονται διαρκή εμπόδια στην υλοποίηση
σημαντικών έργων (σύνδεση δήμου με
προαστιακό κτλ )που στόχο έχουν την
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Η ΔΗΜΤΟ Σαρωνικού στηρίζει την παράταξη «Σαρωνικός Αύριο» και τον δήμαρχο,
Γιώργο Σωφρόνη, όσο και την προσπάθειά
του για την αναβάθμιση των υποδομών,
της ποιότητας ζωής, της απασχόλησης και
γενικότερα της ανάδειξης του Δήμου Σαρωνικού. Στηρίζει επίσης τον Γιώργο Πατούλη για την Περιφέρεια Αττικής.
Υπενθυμίζεται ότι η υποψηφιότητα του
κου. Πατούλη και ο συνδυασμός του «Νέα
Αρχή για την Αττική» έχουν λάβει την στήριξη της Νέας Δημοκρατίας.
Την ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρος
Σπύρος Γ. Χυσιρογλου

ΕΒΔΟΜΗ
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Λακούβες υπήρχαν
και θα υπάρχουν
Για τις λακούβες σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου
3Β, απάντησε ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
στη συνεδρίαση της 18/3/19 στις προ ημερησίας ερωτήσεις συμβούλων.
Λακούβες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, τόνισε και συνέχισε. 4,8 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται
για οδοποιΐα και το 85/5 πάει στη Βάρη. 254 χιλιόμετρα δρόμους ήτοι 500 χλμ. πεζοδρόμια. Ενα άλλο
κονδύλι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί σε πεζοδρόμια και θα γίνουν 4.000 χλμ σε κάθε Κοινότητα
(Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη).
O Σύλλογος “Αρχέδημος” απαντώντας στο δήμαρχο
εξέδωσε την παρακάτω ανοιχτή επιστολή.

Μελέτη ανάπλασης της Κερατέας
Με μεγάλη συμμετοχή η διαβούλευση
Πραγματοποιήθηκε,
18.03.2019,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ΚΑΠΗ Κερατέας, η παρουσίαση από
τους μελετητές της συγκοινωνιακής μελέτης και της μελέτης ανάπλασης της πόλης με μεγάλη
συμμετοχή των πολιτών. Ακολού-

τον Aθ. Μαρτίνο για την ευγενική
του βούληση να χρηματοδοτήσει τη
μελέτη ανάπλασης της Κερατέας
υπογράμμισε: «Ως δημοτική αρχή είμαστε περήφανοι γιατί αποδεικνύουμε στην πράξη ότι όταν
μιλάμε για ισότιμη μεταχείριση

θησε διαβούλευση και διάλογος
τόσο με τους επικεφαλής των παρατάξεων, όσο και με τους πολίτες της
Κερατέας, κυρίως πάνω στα δύο μελετητικά σενάρια, τα οποία προβλέπουν
το
ένα
μονοδρόμηση
τμήματος της Λεωφόρου Αθηνών –
Σουνίου και το δεύτερο διατήρηση
της αμφίδρομης κίνησης.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, αφού ευχαρίστησε

όλων των ενοτήτων του Δήμου μας,
το εννοούμε. Διαθέτουμε και το
όραμα και την πολιτική βούληση και
τη δυνατότητα να δουλέψουμε οργανωμένα και μεθοδικά για την αναμόρφωση και την αναβάθμιση της
Κερατέας.»
Σχετικά με την έναρξη υλοποίησης
του έργου ο Δημήτρης Λουκάς τόνισε: «Για εμάς, αυτή η τόσο σοβαρή υπόθεση αναβάθμισης της

"ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”
Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης του Φυσικού Περιβάλλοντος και του Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς: Δήμαρχο, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικούς Συμβούλους.
Αναφορικά με το οδικό δίκτυο στη Βάρη, η κατάσταση
είναι απελπιστική και καθημερινά επιδεινώνεται. Αυτό φυσικά είναι πρόβλημα δεκαετιών. Σήμερα όμως η περιοχή
της Βάρης είναι πυκνοκατοικημένη με αποτέλεσμα το
πρόβλημα να χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Ιδιαίτερα
όταν η μερίδα του λέοντος κατευθύνεται στη Βάρη (από
την χρηματοδότηση των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο
18/03/2019).
Λακκούβες σίγουρα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
Δεν μπορεί όμως ένας ολόκληρος δρόμος π.χ. οδός Υμηττού στο Κόρμπι Βάρης, κεντρικός δρόμος, να αποτελείται
μόνο από λακκούβες και μπαλώματα με αποτέλεσμα οι
οδηγοί να αντιμετωπίζουν τριτοκοσμικές καταστάσεις.
Δεν μπορεί οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε
ομηρεία και να μην ασφαλτοστρώνονται δρόμοι επειδή
δεν έχει γίνει ακόμη η πράξη εφαρμογής! Η ασφαλτόστρωση των υφιστάμενων οδών μπορεί να γίνει! Το ίδιο
καθεστώς επικρατεί και στην υπόλοιπη Βάρη χωρίς να εκκρεμεί πράξη εφαρμογής.
Στην Αθανασίου Διάκου εκτός των άλλων, τα καπάκια των
φρεατίων είναι πολύ πιο κάτω από το επίπεδο του δρόμου
και χτυπούν οι τροχοί των αυτοκινήτων.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα όπου ο Δήμος πρέπει να
ενεργήσει άμεσα στην ΕΥΔΑΠ για την επίλυσή του, είναι
το επιφανειακό δίκτυο ύδρευσης στη Βάρη. Κάθε μέρα
σπάει και ένας αγωγός σε διαφορετικό σημείο με αποτέλεσμα να έχουμε συχνά πλημμυρισμένους δρόμους και
μεγαλύτερες λακκούβες. Αυτό το επισημαίνουμε διότι
δεν θα έλυνε κανένα πρόβλημα η ασφαλτόστρωση χωρίς
προηγουμένως να σκάψει η ΕΥΔΑΠ, να τοποθετήσει πιο
βαθειά στο έδαφος και συγχρόνως να αλλάξει τους προπολεμικούς αγωγούς. Σε διαφορετική περίπτωση θα
έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα.
Ας πιάνει λοιπόν τόπο η μερίδα του λέοντος για τη Βάρη.
Ο Σύλλογος «ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ» είναι στη διάθεσή σας να
επιδείξει τα προβληματικά σημεία και να συμβάλλει στην
εξεύρεση λύσης.
Βάρη 20/03/ 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πληροφορίες: syllogos.archedemus@gmail.com

“Η έρευνα των pulsars
στην σύγχρονη
Αστροφυσική”
Στη σειρά των ομιλιών που διοργανώνει το Κέντρο
Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων από
την ίδρυση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU),
θα δοθεί η τρίτη ομιλία, στις 27 Μαρτίου 2019, στις
18:00, από τον Διευθυντή Ερευνών κ. Ιωάννη Κοντόπουλο με τίτλο: “Η έρευνα των pulsars στην σύγχρονη Αστροφυσική”.
Η ομιλία θα δοθεί στην Ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28. Η ομιλία απευθύνεται στο ευρύ κοινό.
Ο ομιλητής ερευνά την προέλευση, την δομή και τον
ρόλο του μαγνητικού πεδίου γύρω από αστέρες και
μελανές οπές. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και έχει Μάστερ και Διδακτορικό στην
Αστροφυσική από το Πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6597169 και στην
patsis@academyofathens.gr

Κερατέας είναι απόφασή μας να
μην περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, στους λίγους επόμενους
προεκλογικούς μήνες. Και αυτή η
απόφαση ελήφθη αφενός γιατί ένα
τόσο σοβαρό έργο δεν πρέπει να
έχει οσμή προεκλογικής φιέστας,
αφετέρου πιστεύουμε ότι τον πλέον
ενεργό και αποφασιστικό ρόλο για
να επιλεγεί η μία από τις δύο λύσεις, της μονόδρομης δηλαδή ή αμφίδρομης κίνησης, πρέπει να τον
έχουν οι πολίτες της Κερατέας.
Δεν επιδιώκουμε να αποφασίσουμε
το παραμικρό ερήμην ή εναντίον της
βούλησης των πολιτών. Η συζήτηση
και η ενημέρωση θα συνεχιστεί και
μετά τις εκλογές. Οι δημοκρατίες
άλλωστε δεν αντιμετωπίζουν αδιέξοδα. Έχουμε όλα τα εργαλεία, τα
οποία είναι και από τον Καλλικράτη
θεσμοθετημένα, προκειμένου να
επιλεγεί εκείνη η λύση που θα βρίσκει σύμφωνη την πλειοψηφία των
πολιτών της πόλης.»
Ανακοινώθηκε δε ότι πολύ σύντομα
οι πολίτες θα μπορούν να έχουν και
ψηφιακή πρόσβαση στις μελέτες,
προκειμένου η απόφαση να αποτελεί προϊόν πλήρους ενημέρωσης,
διαβούλευσης και δημοκρατικής
επιλογής.

Εφυγε από τη ζωή ο τ. δήμαρχος
Κρωπίας Ιωσήφ Πρόφης
O Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν. Κιούσης δηλώνει για την απώλεια του πρώτου Δημάρχου Κορωπίου της περιόδου της Μεταπολίτευσης, Ιωσήφ
Πρόφη και δηλώνει : «Ο Ιωσήφ Πρόφης έφυγε με
αξιοπρέπεια και σεμνότητα
αφήνοντας μια ισχυρή εικόνα
ενός Δημάρχου που αγωνίστηκε για τους δημότες του
και τα συλλογικά συμφέροντα του Δήμου μας στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων
εκείνης της εποχής, επι δύο
τετραετίες, 1975-1982. Όλα
αυτά τα χρόνια, μετά τα
αξιώματα Δημάρχου και Αντιπολίτευσης που του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες του
Κορωπίου πορεύτηκε με ήθος, με ουδετερότητα.

Σεβάστηκε τις επιλογές των συμπολιτών του. Εκφράζω εκ μέρους του Δήμου Κρωπίας, τα ειλικρινή
συλλυπητήριά μας στους οικείους του. Ο Δήμος
μας θα αποτίσει φόρο τιμής στον πρώτο Δήμαρχο
της Μεταπολίτευσης, Ιωσήφ Πρόφη με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.

8 ΣΕΛΙΔΑ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Κλέφτικα Τραγούδια
των Ανδρουτσαίων
της Ρούμελης
Τα δημοτικά τραγούδια που ηρωικού ή κλέφτικου περιεχομένου, ως συνέχεια του κύκλου των ‘’Ακριτικών’’ επί βυζαντινοκρατίας, εν πολλοίς αποτελούσαν
και αυτά αφηγήσεις γεγονότων τις οποίες περιφερόμενοι ραψωδοί έψαλλαν και μετέδιδαν σε γειτονιές
και μετερίζια. Δηλαδή εν ολίγοις αποτελούσαν πληροφοριακά τις, τρόπον τινά, εφημερίδες της εποχής.
Συνάμα δε εξυμνώντας τις νίκες και τα πάθη των αρχικαπετανέων, έπαιρναν θέση παράλληλη στα προσωπικά τους απομνημονεύματά.

ΕΒΔΟΜΗ

1788. Σαν κλεφταρματωλός της Ρούμελης ήταν σωματοφύλακας στην Αυλή του Αλή Πασά κοντά στον
οποίο ανδρώθηκε αλλά και παντρεύτηκε. Σαν οπλαρχηγός στη Ρούμελη το 1818 μυήθηκε στα μυστικά
της Φιλικής Εταιρείας, και στο Χάνι της Γραβιάς νίκησε τα στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη (που το Ομέρ
βέβαια ίσως είναι Όμηρος!!). Το 1822 έγινε αρχηγός
των Όπλων στη Στερεά Ελλάδα. Στη Μάχη των Βασιλικών της Φθιώτιδος κοντά στην Υπάτη, την 26η Αυγούστου του 1821 μαζί με τον Γκούρα και τον
Δυοβουνιώτη και 2 χιλιάδες άνδρες νίκησαν τους 8
χιλιάδες του Μπεϋράν Πασά, που ήταν υπολείμματα
της στρατιάς του Δράμαλη.
Το 1822 έγινε στρατιωτικός διοικητής της Αθήνας
και αρχιστράτηγος της Ανατολικής Στερεάς, ότε και
ήρθε σε ρήξη με τους προεστούς και κοτζαμπάσηδες.
Τότε με εντολή της κομματικής κυβέρνησης συνελήφθη από τον Γκούρα, φρούραρχο εκείνη την εποχή
της Ακρόπολης. Φυλακίστηκε και εκτελέστηκε, το πιθανότερο δε να δολοφονήθηκε από τον ίδιο τον
Γκούρα.

Ο γιος του ο Οδυσσέας είχε γεννηθεί στην Ιθάκη το

Η Λίακουρα σαν τάκουσε, πολύ της κακοφάνη
τηράει δεξιά, τηράει ζερβά, τηράει κατά τον κάμπο
- Βρε κάμπε αρρωστιάρηκε, βρε κάμπε μαραζιάρη
με τη δική μου λεβεντιά να στολιστείς γυρεύεις;
για βγάλε τα στολίδια μου, δόσ’ μου τη λεβεντιά μου
μη λειώσω ούλα τα χιόνια μου και θάλασσα σε κάμω»

Στο δημοτικό τραγούδι ο διάλογος σε πρώτο πρόσωπο σηματοδοτεί το αυθόρμητο συναίσθημα με θαυμασμό και κλάμα.
Για την εκτέλεση του Οδυσσέα Ανδρούτσου από το
κυβερνητικό κατεστημένο, γονατίζομε καθώς ακούμε
το τραγούδι “Θρήνος της μάνας”.
Το τραγούδι παρουσιάζει τη μάνα του Οδυσσέα, την
Ακριβή Τσαρλαμπά από την Πρέβεζα, να βρίσκεται
στη Βελίτσα του Παρνασσού με δάκρυα να μοιρολογεί για το χαμό τού γιού της:
«Θέλτε να ακούστε κλάμματα, ν’ ακούστε μοιρολόγια;
Διαβάτ΄από τη Λιβαδια και σύρτε στη Βελίτσα
κι εκεί ν΄ακούστε κλάματα, ν΄ ακούστε μοιρολόγια.
Ν΄ακούστε την Αντρούτσαινα, τη μάνα του Δυσσέα
πώς κλαίει, πώς μοιρολογά, πώς μαύρα δάκρυα χύνει.
Σαν περδικούλα θλίβεται, και σαν παπί μαδιέται
σαν του κοράκου το φτερό, μαυρίζει η φορεσιά της.
-Δες στό ’πα εγώ Δυσσέα μου, δε στό΄πα εγώ παιδί μου
με τη Βουλή μην πιάνεσαι με του καλαμαράδες,
Κάνουν τον Γκούρα κεχαγιά, τον Νικολό για πρώτο.»

Από τα τραγούδια λοιπόν τα κλέφτικα, στο όποιο
ιστορικό τους περιεχόμενο βρίσκομε το ποιοί και πώς
ζούσαν οι ‘’Κλέφτες’’.
Ετσι από το “κλέφτικο’’ τραγούδι του καπετάνιου
Νάνου, μαθαίνομε ακόμα και για τους κανόνες της
ορεινής “ορδής” του:
«δεν θέλω κλέφτες για τραγιά, κλέφτες για τα κριάρια μόν’ θέλω κλέφτες για σπαθί, κλέφτες για το
τουφέκι τριών ημερών περπατησιά, να πάνε σε μια
νύχτα».
Για τους “Κλέφτες” της Ρούμελης, ακούμε και μαθαίνομε μέσα από τα άσματα των Ανδρουτσαίων,
τών ετών 1770-1792 με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα
Ανδρούτσο, στο πλαίσιο των Ρωσοτουρκικών πολέμων των περιόδων 1768- 1774 και 1787 -1791 που
έδωσαν στην τσαρική Ρωσία πρόσβαση στα παράλια
της Μαύρης Θάλασσας και στην Έλλάδα τραγικούς
τάφους με των επίλογο των Ορλωφικών (1970).
Για τον γιο του τον Οδυσσέα Ανδρούτσο τα τραγούδια του ίδιου κύκλου αναφέρονται σε δράση και γεγονότα
της περιόδου της Επανάστασης και
Ανεξαρτησίας του 1821.
Ο Ανδρέας Ανδρούτσος ή και Ανδρίτσας, είχε γεννηθεί το 1740 στην περιοχή Λιβανάτες της νότιας Φθιώτιδας και εκτελέστηκε από τους Τούρκους το 1797
στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν σημαντικός “Κλέφτης” της Ρούμελης, αδελφοποιτός του Αλή Πασά
και γενικός Δερβέναγας της Στερεάς Ελλάδος. Στο
ξεσήκωμα του Λάμπρου Κατσώνη στα Ορλωφικά και
το σε βάρος μας παιχνίδι της Αικατερίνης της Ρωσίας, πρωτοστάτησε. Τελικά τον πιάσανε οι Βενετοί
και τον έστειλαν δέσμιο στους Τούρκους οι οποίοι
όπως προαναφέρθηκε τον εξετέλεσαν.

τσαίοι./ Σαν να πού ψένουν τα σφαχτά, να ρίχνουν στο σημάδι/ σαν ποιούς κάμπους στολίζουνε με τούρκικα κεφάλια;
- Τι να σου πω βρε Λιάκουρα, τί να σου πώ βουνό μου,
την κλεφτουριά την χαίρονται οι ψωριασμένοι κάμποι.

Αξίζει όμως εδώ να αναφερθεί και στο συμβολικό του
αγώνα, ‘’Τραγούδι του Κίτσου’’ με το μοιρολόγι της
μάνας του.

Ο Γκούρας Ιωάννης ή Γκουρίτσας (1791- 1826), άνθρωπος προσκείμενος στην παράταξη Ι. Κωλέττη και
Γ. Κουντουριώτη, μετά την εκτέλεση του Οδυσσέα
προήχθη σε Γενικό Αρχηγό των δυνάμεων της Ανατολικής Στερεάς, κατά δε την πολιορκία της Ακρόπολης από τον Κιουταχή έπεσε μαχόμενος ηρωικά.
Γιατί τώρα ενώ άρχισα με θέμα το “κλέφτικο” τραγούδι αναλώθηκα στις βιογραφίες των αγωνιστών.
Κατ’ αρχήν για να ξαναθυμηθούμε τον ηρωισμό τους.
Ύστερα για να δηλώσω το διαχρονικό χάλι μας, που
τραβιέται στη διχαστική διελκυστίνδα. Και εν συμπεράσματι το διχαστικά διαχρονικό μας άθλημα για
την πολιτική της “καρέκλας”.
Πάμε όμως τώρα στο τραγούδι το “κλέφτικο” των Ανδρουτσαίων. Τραγούδι κλέφτικο, γεμάτο ηρωισμό και
πόνο για γένος, έθνος και πατρίδα.
«Κλαίνε τα μαύρα τα βουνά, παρηγοριά δεν έχουν
δεν κλαίνε για το ψήλωμα, δεν κλαίνε για τα χιόνια
η κλεφτουριά τ΄ αρνήθηκε και ροβολάει στους κάμπους.
Η Γκιώνα λέει της Λιάκουρας, κι η Λιάκουρα της Γκιώνας
- βουνό μου πού ’σαι πιο ψηλά και πιο ψηλά και πιο ψηλά
αγναντεύεις,/ πού νάναι, τί να να γίνονται οι κλέφτες Ανδρου-

«Του Κίτσου η μάνα κάθοταν, στην άκρη στο ποτάμι.
Και το ποτάμι μάλωνε και το πετροβολούσε
- Ποτάμι για λιγόστεψε, για κάμε λίγο οπίσω
Θελ’να περάσω αντίπερα, πέρα στο κλεφτοχώρια
Π’ έχουν οι κλέφτες σύνοδο, τα δώδεκα Πρωτάτα.
Στο δρόμο που επήγαινε, στον δρόμο που πηγαίνει
βρίσκει τον Κίτσο ομπροσθά, στα σίδερα δεμένο.
Χίλιοι τον πήγαιναν μπροστά και πεντακόσιοι πίσω
Κι η μάνα του τον έλεγε, κι η μάνα του τον λέγει.
- Κίτσο πού τάχεις τάρματα, πού τάχεις τα τσαπράζια.
- Μάνα ζουρλή, μάνα λωλή, μάνα ξεμυαλισμένη!
Δεν κλαίς τα μαύρα νιάτα μου, δεν κλαις τη λεβεντιά μου
Μον κλαίς τά ’ρημα τα άρματα, τα έρημα τσαπράζια.
- Κάλλιο Κίτσο να χάνουσουν, νά ’χανες το κεφάλι
- παρά να χάσης τάρματα τα πατρικοδοσμένα..».

Αλλοι καιροί, άλλα ήθη όταν το όπλο σαν συνέχιση
του αγώνα εκείνα τα χρόνια έμπαινε πάνω από τη
ζωή του παλικαριού έστω και αν είσαι μάνα. Υπερβολή θα μου πείτε. Εγώ δεν ξέρω.
Ξέρω όμως, πως όταν δεν είχαμε πατρίδα, είχαμε
τον πόθο και την ελπίδα να την κερδίσομε. Τώρα αποστεωμένοι εθνικά δεν προσδοκούμε τίποτα, δεν ελπίζομε και δεν θέλομε να ελπίζομε σε τίποτα. Απλώς
να ξεπουλάμε...
Αυτά για σήμερα.
Βοηθήματα
1) Νέα Ελληνική Ανθολογία εκδ 1910 ( την κέρδισε ο πατέρας μου
μαθητής, σε λοτταρία σε πανηγύρι του χωριού του).
2) Κ. Γκότσης: Μον’ θέλω κλέφτες για σπαθί’’, Επτα Ημερες εκδ.
Kαθημερινής 1999
3) Αλ. Πολίτης: “Κλέφτικα”, 1981
4) Κ. Ρωμαίος: “Δημοτικό Τραγούδι”, 1979
5) Cl. Fauriel: “Δημοτικά τραγούδια’’, εκδ. Νίκας Ελλ. Παιδεία 2002

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

είπε, που έγραψε ότι η Δημοτική Αστυνομία έκοψε κλήσεις. Και ότι κόπηκε μόνο μία κλήση από την Αστυνομία
σε κάποιον που είχε παρκάρει στη λεωφόρο.
Τι έγραφα όμως η “κακοηθέστατη;”. Διαβάστε:
«Έκοψε κλήσεις η Αστυνομία σε οχήματα που ήταν
σταθμευμένα έξω από το δημαρχείο στη Βούλα»,
συγκρίνοντας μάλιστα το φρακάρισμα που είχε γίνει

Περί “κακοηθέστατης...”
Ο Δήμαρχος των 3Β πιάστηκε για άλλη μια φορά
αδιάβαστος. Ή οφείλεται στους συνεργάτες του ή
έχει πολλούς αυλοκόλακες που προσπαθούν να φανούν βεζύρηδες...
Στο προχθεσινό Συμβούλιο (18.3.19), ο δήμαρχος έκανε
την έναρξη της ομιλίας του με έναν “ύμνο” προς την
«κακοηθέστατη συντάκτρια τοπικής εφημερίδας» όπως

Πού λοιπόν διάβασε ο δήμαρχος ότι “έκοψε κλήσεις
η Δημοτική Αστυνομία”; Και πάλι φαίνεται κακά πληροφορορημένος, λέγοντας ότι κόπηκε μόνο μία
κλήση. Εμείς έχουμε άλλη πληροφόρηση για πάραπάνω και μάλιστα και από τη Δημοτική Αστυνομία,
που εμείς δεν αναφέραμε!
Δήμαρχε, είναι λάθος να τα βάζεις με τα ΜΜΕ. Είσαι
σε θεσμική θέση εξουσίας και εκείνη που κρίνεται
είναι η εξουσία. Αυτός είναι ο ρόλος του Τύπου αν
ΔΕΝ είναι στρατευμένος.
Συγχαίρουμε, το δήμαρχο, γιατί ήταν η πρώτη φορά
στις τελευταίες συνεδριάσεις, που δεν αναφέρθηκε
στην δικαστική εξέλιξη της Μαρίας Σίνα, αν και ερωτήθη πληροφοριακά από δημοτικό σύμβουλο.

στο Καβούρι, στη δική του εκδήλωση αναρωτώμενη
αν και εκεί κόπηκαν κλήσεις, αφού δεν είχα κάποια
τέτοια πληροφορία.

Οσο για τη “βόμβα” που έσκασε με τις σχολικές μονάδες του Δήμου που βρίσκονται στο ΤΑΙΠΕΔ θα
ασχοληθούμε σύντομα αναλυτικά.

Το θέατρο είναι δημιούργημα των Ελλήνων
Δημιουργήματα των Ελλήνων είναι η τραγωδία, η κωμωδία
και το θέατρο, που ή λέξη προέρχεται από την λέξη θέαση
και σημαίνει θέαμα!!
Το «θέατρο» και η «μουσική», που είναι και αυτή ελληνικό
δημιούργημα και προέρχεται από την λέξη «Μούσα»,
αποτελούν τη βάση της ελληνικής τέχνης, την οποία σήμερα χρησιμοποιούν 140 χώρες, με τις λέξεις Music και
Theater, περιγράφοντας την αντίληψη του ανθρώπου για
την τέχνη!!!
Οι εννεάδυμες Μούσες, κόρες του Δία και της Μνυμοσύνης, είχαν αρχηγό τον Απόλλωνα και δίδαξαν στους Έλληνες τα γράμματα, τις επιστήμες, τις καλές τέχνες και
την αστρονομία!!
Η Μούσα Θάλεια, αποτελούσε μία ιδεατή ανθρωπομορφική θεϊκή υπόσταση, της ευπρεπούς ευθυμίας και εκτός
από την γεωμετρία, την αρχιτεκτονική και τη γεωργία,
είχε ανακαλύψει και την κωμωδία, γι αυτό την θεωρούσαν
προστάτιδα του θεάτρου και την παρίσταναν να κρατά στο
αριστερό της χέρι μία μάσκα θεάτρου!!!
Στην αρχή τα θέατρα ήταν υπαίθρια, στους χώρους των
αγορών και αργότερα άρχισαν να κατασκευάζουν ξύλινα
θέατρα σε πλαγιές λόφων!!
Το θέατρο ήταν ένας αμφιθεατρικός χώρος και αποτελείτο από τρία μέρη: α) την ορχήστρα, η οποία ήταν ένας
χώρος επίπεδος και κυκλικός ή ημικυκλικός,
β) το κοίλον ή κυρίως θέατρο, που ήταν τοποθετημένα αμφιθεατρικά τα καθίσματα ή εδώλια, για να κάθονται οι θεατές και
γ) τη σκηνή, που στην αρχή ήταν μια απλή τέντα και την
χρησιμοποιούσαν οι ηθοποιοί για τις μεταμφιέσεις τους
και αργότερα μετατράπηκε σε κομψό κτίσμα!!
Τον 5ο αιώνα π.Χ. η θεατρική παράσταση γινόταν στο
χώρο της ορχήστρας, ενώ πρόσθεταν και μια χαμηλή ξύλινη βάση μπροστά στη σκηνή, αλλά αργότερα χρησιμοποιήθηκε το παρασκήνιο, μια ψηλή ξύλινη εξέδρα, στην
οποία έπαιζαν οι ηθοποιοί!
Μεταξύ του κοίλου και της σκηνής υπήρχαν δύο διάδρομοι
που ονομάζονταν πάροδοι και ο δεξιά ευρισκόμενος συμβόλιζε τους ανθρώπους που έρχονταν από την πόλη, ενώ
ο αριστερά, τους ερχόμενους από τους αγρούς ή από ξένη
χώρα!!
Στο κοίλο υπήρχαν οι κερκίδες με τα καθίσματα, τα διαζώματα και τις κλίμακες!!
Η σκηνογραφία του Θεάτρου ήταν στοιχειώδης, με μερικά
απλά μηχανήματα, όπως η μηχανή ή αιώρα, που ήταν σαν
γερανός και χρησίμευε για την παρουσίαση των Θεών, οι
περίακτοι, που ήταν περιστρεφόμενες πρισματικές κατασκευές τοποθετημένες εκατέρωθεν της σκηνής και τις

χρησιμοποιούσαν όταν ήθελαν να αλλάξουν τα σκηνικά,
το εκκύκλημα, που αποκάλυπτε στους θεατές το εσωτερικό οικίας ή ναού, το θεολογείο, που ήταν ένας εξώστης
στην κορυφή της σκηνής για την εμφάνιση των από μηχανής θεών κ.α.
Τα θέατρα που σώζονται σήμερα στην Ελλάδα και στις
χώρες που ανήκαν παλαιότερα στους Έλληνες, είναι πάρα
πολλά και κάποια έχουν ανακαινιστεί και λειτουργούν!!
Τα πιο ονομαστά ελληνικά θέατρα είναι τα εξής έντεκα:
1) Της Μαρώνειας, μιας πόλης που ιδρύθηκε στις ακτές
της Θράκης από τον ιερέα του Απόλλωνα τον Μάρωνα,
που ήταν εγγονός του Διόνυσου, ο οποίος για να ευχαριστήσει τον Οδυσσέα που τον σεβάστηκε καθώς και όλη
την οικογένειά του όταν πέρασε από την πόλη του φεύγοντας από την Τροία, του έδωσε ως δώρα μεγάλη ποσότητα σε χρυσό και ασήμι αλλά και 12 αμφορείς με κόκκινο
κρασί με το οποίο ο Οδυσσέας μέθυσε τον Κύκλωπα Πολύφημο!!! Το θέατρο ανασκάφηκε το 1990 και έχει γύρω
στις 1300 θέσεις!!
2) Των Φιλίππων, που κτίστηκε από τον πατέρα του Μ.
Αλεξάνδρου τον Φίλιππο γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα
π.Χ. Οι Φίλιπποι ήταν Μακεδονική πόλη και το πρώτο
όνομά της ήταν Κρηνίδες και ήταν κοντά στη Θράκη!!
3) Της Βεργίνας, που κατασκευάστηκε τον 4ο αι. π.Χ.
κοντά στα ανάκτορα των Ελλήνων Μακεδόνων Βασιλέων
και στο οποίο ίσως δολοφονήθηκε ο Μακεδόνας βασιλιάς
Φίλιππος!! Η πρώτη πρωτεύουσα της Μακεδονίας ήταν οι
Αιγές και όταν ο ελληνισμός βίωσε μετά την ρωμαϊκή υποδούλωσή του, τον σκοταδισμό και την προσπάθεια του
αφανισμού του, μετά τις λεηλασίες και τις καταστροφές
των ελληνικών δημιουργημάτων, πάνω στις ισοπεδωμένες Αιγές υπήρχαν μόνο βοσκοτόπια και στάνες και το
1922 δημιουργήθηκε ένα μικρό χωριό το οποίο ονομάστηκε από τον Μητροπολίτη της Βέροιας, Βεργίνα, όπως
έλεγαν μια τοπική Ρωμαία Χριστιανή αρχοντοπούλα και το
1977 ο μέγιστος ΄Ελληνας αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος ανακάλυψε ασύλητο τον τάφο του Βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου και άλλων προσώπων της βασιλικής
οικογένειας και αμέσως κάποιοι επεδίωξαν την διάψευση
της μεγίστης αυτής ανασκαφής γιατί προγραμμάτιζαν να
μοιράσουν το όνομα της ενιαίας ελληνικής Μακεδονίας
σε μη Έλληνες!!!
4) Της Δωδώνης, ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Ελλάδας με 17.000.- θέσεις, κατασκευάστηκε από τον βασιλιά της Ηπείρου τον Πύρρο (297-272 π.Χ.) και
γιορτάζονταν με μεγαλοπρέπεια τα Νάια, μια γιορτή ισάξια με τα Ολύμπια και τα Πύθια και απαγορεύθηκε η λειτουργία του μετά τα μέσα του 4ου μ.Χ αιώνα, όταν ο

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

ελληνισμός βρισκόταν υπό σκληρό διωγμό, από την Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία!!!
5) Των Δελφών, του μεγάλου θρησκευτικού και πολιτικού
κέντρου των Ελλήνων που βρίσκεται στο ιερό Τέμενος του
Απόλλωνα και στο Μαντείο των Δελφών, με 5.000 θέσεις
και γιορτάζονταν τα Πύθια!!
6) Της Επιδαύρου στο ιερό του Ασκληπιού, που διατηρείται
πολύ καλά, με άριστη ηχητική, έχει 12.300 θέσεις και λειτουργεί κάθε καλοκαίρι με παραστάσεις αρχαίου δράματος!!
7) Της Δήλου, που είναι η γενέτειρα του Απόλλωνα και της
Άρτεμης, το οποίο ήταν αφιερωμένο στο Απόλλωνα και
κτισμένο δίπλα στο ιερό του!!!
8) Της Λίνδου στη Ρόδο, κάτω από τον ναό της Λινδίας
Αθηνάς με 2.000 θέσεις, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1904!!
9) Της Μιλήτου, με 75.000 θέσεις, της πόλης που κτίστηκε
από το εγγονό του Μίνωα τον Μίλητο, και αργότερα έγινε
μια από τις δώδεκα μεγάλες ελληνικές Ιωνικές πόλεις της
Μικράς Ασίας, η οποία σήμερα βρίσκεται σε ξένα χέρια,
αλλά πάντα συνεχίζει να βρίσκεται στη καρδιά , στη ψυχή
και στη συνείδηση όλων των Ελλήνων!!!
10) Της Εφέσου, άλλης μεγάλης ελληνικής Ιωνικής
πόλης, που ο ναός της Άρτεμης ήταν ένα από το επτά θαύματα του κόσμου. Ο Μ. Αλέξανδρος ήταν 22 χρόνων όταν
έφτασε στην Έφεσο, ελευθερώνοντάς την από τους Πέρσες!! Το θέατρο ένα από τα μεγαλύτερα της Ιωνίας και
αριθμεί 24.000. θέσεις!!
11) Της Περγάμου, με 10.000.- θέσεις, άλλο ένα μεγάλο
θέατρο σε μία ένδοξη Ιωνική πόλη εκεί που ανακαλύφθηκε η περγαμηνή και όπου εργάστηκε ο σπουδαίος γιατρός Γαληνός!
Υπάρχουν και πολλά άλλα ελληνικά θέατρα, όπως του
Διονύσου στην Ακρόπολη, το θέατρο του Θορικού κοντά
στο Λαύριο, που έχε ένα μοναδικό ωοειδές σχήμα, και
άλλα που είναι αναξιοποίητα, αφύλαχτα ή έχουν δύσκολη
πρόσβαση και μετατρέπονται σε σκουπιδότοπους !!
Αξιοθαύμαστο είναι το έργο του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»
με πρόεδρο τον κ. Σταύρο Μπένο, το οποίο είναι ανοιχτό
σε όλους όσους είναι αποφασισμένοι να αναδείξουν την
ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, με επίκεντρο τα ελληνικά θέατρα και να τα εντάξουν στην καθημερινότητα και
αναφέρονται τουλάχιστον σε 29 από αυτά!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

H παιδεία και τα Μέσα Ενημέρωσης
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν σημαντικό παρεμβατικό
ρόλο στην καθημερινότητά μας
l Ανυπόστατες ειδήσεις αποκτούν
υπόσταση και γίνονται πιστευτές από
μεγάλη μερίδα κοινού
l

Η εβδομάδα που εκπνέει (18-22/3) είναι αφιερωμένη
στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Παιδείας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης., δηλαδή στην ευαισθητοποίηση
για την Παιδεία στα Μέσα. Ανατρέχοντας στη μελέτη
που διενεργήθηκε βλέπουμε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
στοιχεία.
Την έρευνα πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του
2018 σε συνεργασία με το Υπουργείο παιδείας. Διενεργήθηκε δε σε 14.000 μαθητές από 400 σχολεία
της Ελλάδας ηλικίας από 10-18 ετών.
Το 58% των παιδιών ενημερώνεται από δημοσιεύσεις σε κοινωνικά δίκτυα, το 26% μαθαίνει τα νέα
από δημοσιογραφικά site και ένα 16% από αλλού (τη-

σχετικά με την πραγματικότητα είτε είναι τελείως
ψευδής. Συνολικά τρεις στους τέσσερις Έλληνες
(74%) λένε ότι συναντούν μια ψευδή είδηση τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

Ένας από τους βασικότερους τρόπους περιορισμού
των ψευδών ειδήσεων είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στα παιδιά και τους νέους. Όταν τα παιδιά σκέπτονται κριτικά καταλαβαίνουν τι είδους
επιρροή έχει κάτι, μπορούν να κάνουν ενημερωμένες
επιλογές, γίνονται έξυπνοι «καταναλωτές» προϊόντων και πληροφοριών, μαθαίνουν να προσδιορίζουν,
να αναγνωρίζουν και να κατανοούν το ρόλο των
μέσων ενημέρωσης στην κοινωνία και πως μια είδηση
μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη.

Η παιδεία στα μέσα επικοινωνίας
αποτελεί προϋπόθεση για
μια ζωντανή, σύγχρονη δημοκρατία

λεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, φίλους, γονείς).
Το 58% των παιδιών πιστεύει ότι μπορεί να ξεχωρίσει μια ψεύτικη είδηση στο διαδίκτυο, το 30%
απαντά ότι την ξεχωρίζει μόνο όταν είναι πολύ εμφανής και ένα 12% δεν μπορεί να τη ξεχωρίσει.

Έλλειμα εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ
Η πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου κατέδειξε το έλλειμα εμπιστοσύνης που δείχνουν οι Έλληνες για τις ειδήσεις: Περισσότεροι από τους
μισούς Έλληνες (ποσοστό 55%) πιστεύουν ότι κάθε
ημέρα ή σχεδόν κάθε ημέρα έρχονται αντιμέτωποι με
μια είδηση ή πληροφορία που είτε τους παραπλανά

Το υψηλό επίπεδο παιδείας στα μέσα επικοινωνίας
αποτελεί βασικό παράγοντα που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις στην
ψηφιακή εποχή. Υπό το πρίσμα αυτό, η παιδεία στα
μέσα επικοινωνίας αποτελεί προϋπόθεση για μια ζωντανή, σύγχρονη δημοκρατία.
Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου συμμετέχει στην ενημερωτική καμπάνια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Παιδεία στα Μέσα μέσω των κοινωνικών δικτύων, με ενημερώσεις σε μαθητές, γονείς
και εκπαιδευτικούς και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό
όπως quiz, αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια
https://saferinternet4kids.gr/fake-news/
Παράλληλα, σε συνεργασία με μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου δημιουργήθηκε ένα ενημερωτικό βίντεο από νέους για νέους. Μαθητές

εξηγούν τι είναι οι ψευδείς ειδήσεις και πως μπορούμε εύκολα να τις ξεχωρίζουμε.
video: https://youtu.be/wQp4kgCaQd4
n Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή
στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο και παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς
και μεγάλους χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη
τριών διακριτών δράσεων.
Διαθέτει συμβουλευτική γραμμή Βοήθειας Ηelp-line (τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του ιστοχώρου
www.help-line.gr), όπου εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον
διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση
του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών.
Και Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου SafeLine (http://www.safeline.gr), δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη
χρήση του διαδικτύου και συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊκού οργανισμού INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα
κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας και η καταπολέμηση του
παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας κλίμακας και δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα.
Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών.

Αποστάγματα σοφίας...
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
στον Αέρα τα Τμήματα
Μουσικών Σπουδών
Σχετικά με τον νέο σύστημα εισαγωγής σε κάποια Τμήματα Μουσικών Σπουδών (ΠΑΜΑΚ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
κλπ), ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας με την
Φ.253/ 23170 /Α5/στις 14 Φεβρουαρίου 2019!!!, 3 μήνες δηλαδή πριν τις εξετάσεις!!!, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένη ύλη για τα νέα μαθήματα που θα διαγωνιστούν οι
υποψήφιοι, ούτε εγχειρίδιο.
Τα νέα εξεταζόμενα μαθήματα είναι “Ιστορία της Μουσικής”, Μορφολογία και δεξιοτεχνία σε μουσικό όργανο επιλογής.
Οι γνωρίζοντες μουσικοί αναρωτιούνται:
Μα είναι δυνατόν;
Γνωρίζει κανείς τον όγκο αυτών των βιβλίων που θα δώσουν οι μαθητές σε 3 μήνες; Για μια απλή ανάγνωσή τους,
απαιτούνται κάποιες βδομάδες!

Βάσει ποιας μελέτης έγιναν όλα αυτά;
Προφανώς θα γνωρίζετε και το μαρτύριο των υποψηφίων
της Γ΄ Λυκείου και των Πανελληνίων, που καθόλη τη διάρκεια της Γ΄ Λυκείου, αλλά και ειδικά τους μήνες πριν τις
εξετάσεις δεν έχουν λεπτό στη διάθεσή τους, μιας και η
κάλυψη της ύλης, οι επαναλήψεις και τα τεστ δεν τους
αφήνουν σε ησυχία λεπτό.
Πού θα βρουν, λοιπόν, τον χρόνο να διαβάσουν 3 εντελώς
νέα αντικείμενα (Μορφολογία της Μουσικής, Ιστορία της
Μουσικής και εξάσκηση στο μουσικό όργανο);
Με τον τρόπο αυτόν διαφυλάσσεται το αδιατάρακτο των
εξετάσεων και η ηρεμία των μαθητών;
Σας παρακαλώ, λοιπόν, να επιληφθείτε του θέματος και να
σταθείτε στο πλευρό των μαθητών που αδικούνται κατάφορα από την εν λόγω απόφαση του Υπουργού κ. Γιαβρόγλου και να κάνετε ό,τι μπορείτε για να αποσυρθεί το
νομοσχέδιο που και το ίδιο το ΠΑΜΑΚ θεωρεί απαράδεκτο.
Με εκτίμηση
Διακίδης Μιχάλης
Γονέας υποψηφίου Πανελληνίων
στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ
*Με το θάρρος της γνώμης*
Ασφαλώς και δεν θα αναφερθώ στις
καιρικές συνθήκες, οι οποίες την προσεχή περίοδο, λόγω των τριών εκλογικών αναμετρήσεων, θα μετατρέψουν
τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σε «τρίγωνο των Βερμούδων».
Πέραν αυτού, οι μετεωρολογικές μου
γνώσεις είναι της παλαιάς εποχής
(βλέπε, μερομήνια, η κίνηση του φεγγαριού και η συμπεριφορά των ζώων)
ούτως ώστε να αποφύγω τυχόν κριτική από κάποια κυρία τύπου «Μεγαλοοικονόμου», διότι δεν διαθέτω
πτυχίο μετεωρολογίας. Ευχαριστώντας την εφημερίδα που με φιλοξενεί
και μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω και με τους δημότες, αλλά και
με τον κύριο δήμαρχο των 3Β, θα σας
μεταφέρω τη γνώμη ενός απλού πολίτη μετά την ανακοίνωση του συνδυασμού του δημάρχου, κυρίου
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Κατά την
ανακοίνωση του εν λόγω συνδυασμού
παρευρέθησαν οι βουλευτές κύριοι
Βλάχος και Οικονόμου, οι οποίοι σαφέστατα έδωσαν και το πολιτικό
στίγμα της παράταξης. Ορθά, επίσης,
προσεκλήθη και παρευρέθη και ο αντιπεριφερειάρχης, κύριος Φιλίππου (…
των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν) διότι ίσως χρειάζονται κάποιες «γέφυρες» εκ των
προτέρων για την ενδεχόμενη δεύτερη Κυριακή των δημοτικών εκλογών.
Απουσίαζε, όμως, η κυρία Μαρτίνου –
ορθότατα εκ μέρους της, αρκεί να
πράξει το ίδιο και με τους υπόλοιπους

πολιτικούς συνδυασμούς- διότι, τόσο
το επίθετό της, όσο και το μικρό της
όνομα για την περιοχή των 3Β είναι
κάτι υπερκομματικό. Ποδοσφαιρικά θα
το αποκαλούσαμε «Εθνική» του τριγώνου των 3Β. Και μάλιστα, θα της
έκρουα τον κώδωνα του κινδύνου,
διότι κάποιοι εμφανίζονται σαν «αντ’
αυτής» και ότι βρίσκονται στον συνδυασμό του νυν δημάρχου –τάχα- κατ’
εντολήν της. Η κίνηση αυτή έχει δυσαρεστήσει πολλούς παραδοσιακούς
υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας,
οι οποίοι δεν κρύβουν την αγανάκτησή
τους.
Κύριε Δήμαρχε, μου προξένησε εντύπωση η απουσία κάποιων προσώπων,
αλλά υποθέτω ότι για λόγους τακτικής, θα τους ανακοινώσετε αργότερα.
Ή, μήπως κάνω λάθος; Αγαπητέ δήμαρχε, ο συνδυασμός σας έχει πολλά
άτομα τα οποία υπολήπτομαι και
εκτιμώ. Αφήνει, όμως, στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα μια περίεργη οσμή
διαπλοκής & ιδιοτέλειας. Φυσικά και
δεν υπάρχουν αποδείξεις γι’ αυτό,
υπάρχουν όμως αποχρώσεις-ενδείξεις.
Κάποιοι που στις προηγούμενες εκλογές κατηγορούσαν υποψηφίους, που
κατέβηκαν μαζί σας, ότι απεμπόλησαν
το δημοκρατικό-σοσιαλιστικό τους παρελθόν αποκαλώντας σας «φασίστα»,
σήμερα είναι μαζί σας. Εγώ θα σας πω
μόνον τούτο: «Φοβού τους Δαναούς
και δώρα φέροντες». Διότι, οι άνθρωποι αυτοί εάν δεν εξασφαλίσουν την

εκλογή τους κατά την πρώτη Κυριακή,
θα μετατρέψουν το συνδυασμό σας σε
ένα ελαττωματικό, φυγοκεντρικό
«ελαιοτριβείο», του οποίου η διαχείριση θα είναι δυσκολότερη απ’ ό,τι αν
πετούσατε εν μέσω ανεμοθύελλας
πάνω από το τρίγωνο των Βερμούδων.
Επειδή κάποιοι αυλοκόλακες θα τρέξουν να σας επηρεάσουν και προτού
αναφωνήσετε «Βασίλειε, γιατί με διώκεις», σας απαντώ ευθέως: Διεκδικώ
την ευγνωμοσύνη σας, διότι αν δεν
επαληθευτώ, θα έχω ενεργήσει ανασταλτικά. Εάν, όμως, επαληθευτώ θα
είστε ενήμερος εκ των προτέρων και
θα έχετε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε τον εν δυνάμει κίνδυνο.
Υ. Γ. Ο θεσμός του «Συνηγόρου του
Δημότη» υπάρχει ακόμη; Εάν ναι, ο
συνήγορος του δημότη στα 3Β, κύριος
Σωτήρης Ελευθερίου που κατεβαίνει
ως υποψήφιος μαζί σας και στο διάστημα μέχρι τις 31/12/19 που θα παραμείνετε στη Δημαρχία ανεξαρτήτως
αποτελέσματος, θα είναι συνήγορος
του πολίτη, ή θα μετατραπεί σε συνήγορο του δημάρχου; Κύριε Δήμαρχε,
δεν γνωρίζω αν αυτό είναι νόμιμο,
ηθικό όμως σίγουρα δεν είναι!
Μετά τιμής,
Ένας αμετανόητα ονειροπόλος, άστεγος κομματικά μετά την κατεδάφιση
του ΠΑΣΟΚ, που θα επιμένει και θα
βροντοφωνάζει, «η Ελλάδα ανήκει
στους Έλληνες».
Βασίλης Σιαμέτης
* σημείωμα εκδοσης: Ο Συνήγορος
του δημότη, με τροπολογία στο Νόμο
“Κλεισθένη” έχει τη δυνατότητα να παραιτηθεί την προηγούμενη και την
επομένη να δηλώσει υποψήφιος.

Το πραγματικό
διακύβευμα της συνθήκης
των Πρεσπών
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι
Η συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι απαράδεκτη
επειδή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας όπως διατείνονται οι υποτιθέμενοι Ορθόδοξοι Αριστεροί αλλά επειδή είναι
προδοτική και κατάπτυστη για τον Ελληνικό λαό,
αλλά και για όλη την ανθρωπότητα. Την ίδια συμφωνία είχαν προσπαθήσει να επιβάλλουν οι κομμουνιστές μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο για να
βάλουν την επαρχία Βαρδάρσκα της Γιουγκοσλαβίας και τα Βαλκάνια υπό την Σοβιετική επιρροή.
Το όνομα Μακεδονία ανάγει στον Μέγα Αλέξανδρο του οποίου η γλώσσα ήταν Ελληνική διότι
δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα και εθνότητα
όπως δεν υπάρχουν Αθηναϊκή, Ιωνική, Σπαρτιάτικη, Θηβαϊκή κλπ εθνότητες και γλώσσες παρά
μόνο μία η Ελληνική και επιβεβαιώνεται από την
συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς αγώνες. Το
να αποκαλούμε Μακεδόνες έναν λαό Σλάβων και
Αλβανών αποτελεί προδοσία για τους Έλληνες
και προσβολή για την ανθρωπότητα διότι αλλοιώνει την ιστορία της διαστρέφοντας την αλήθεια,
ασχέτως ποίου τα συμφέροντα εξυπηρετούνται.
Είναι ντροπή και για τους ίδιους τους Σκοπιανούς
που απαρνούνται την δική τους ιστορία και καταγωγή για να πάρουν μία άλλη λαμπερή ταυτότητα
ενός άλλου λαού.
Η συμβίωση και αλληλεγγύη των λαών την οποία
επικαλούνται οι Ορθόδοξοι Αριστεροί, όπως κάνουν και οι Ευρωατλαντικοί υποστηρικτές της
προδοτικής συμφωνίας, δεν μπορεί να βασίζεται
στο ψέμα και αποτελεί ψευδοεπιχείρημα εκ μέρους και των δύο γεωστρατηγικών αντιπάλων που
όπως φαίνεται ετοιμάζονται για πόλεμο.
Εμείς ως επιστήμονες και εκ φύσεως ως Έλληνες αναζητούμε την αλήθεια και στην συγκεκριμένη περίπτωση που παραβιάζεται δεν μπορούμε
να μην το αναγνωρίσουμε. Το να χρησιμοποιεί κανείς, με την κακή έννοια που επέβαλε ο ναζισμός,
τις λέξεις εθνικιστής και εθνικισμός για να κατασυκοφαντήσει μία φυσική έκφραση πατριωτισμού
που, απλά υποστηρίζει την ταυτότητα ενός
έθνους αποτελεί αισχίστη μορφή φασιστικής
προπαγάνδας είτε αυτή είναι δεξιόστροφη είτε
αριστερόστροφη.
Ηλίας Σταμπολιάδης
Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
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«Ο Δήμος Σαρωνικού δεν γυρίζει πίσω»
Νικηφόρα η παρουσία του δημάρχου Γιώργου Σωφρόνη
O “Σαρωνικός Αύριο” είναι σήμερα εδώ και θα είναι και
αύριο εδώ. Αυτό ήταν το μήνυμα του δημάρχου Σαρωνικού
Γιώργου Σωφρόνη, μπροστά σε ένα ιδιαίτερα πολυπληθές
ακροατήριο που κατέκλυσε τον πολυχώρο “Ανθέλεια” στο
Λαγονήσι, την περασμένη Κυριακή 17 Μαρτίου.
Ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης αναφέρθηκε επιγραμματικά στα έργα που έγιναν στο Δήμο, παρά το ζοφερό κλίμα
της οικονομικής κρίσης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι από την Κεντρική Κρατική Διοίκηση με την
περιοστολή των πόρων που τους έχουν κόψει σε ποσοστό
60%, αλλά και από το Νόμο “Κλεισθένη”.
Δεν μακρυγόρησε αναλύοντας το έργο της δημοτικής του
αρχής, τόνισε όμως ότι «σήμερα, μπορούμε να κοιτάζουμε
τους συμπολίτες μας στα μάτια, ξέροντας ότι τιμήσαμε τις
δεσμεύσεις μας. Είμαστε αυτοί που καταφέραμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας στο σύνολό του, παρά την
απουσία κρατικής χρηματοδότησης, παρά τον πόλεμο που
δεχθήκαμε σε κάθε μας βήμα. Είμαστε αυτοί που δώσαμε

με συνέπεια και ευθύνη τη μάχη της καθημερινότητας, υλοποιώντας πάνω από 150 έργα και παρεμβάσεις, για να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. Αυτό το έργο
καλούμαστε να συνεχίσουμε. Και θα το συνεχίσουμε. Η δημιουργική πορεία που ξεκίνησε το 2014 δεν μπορεί να ανακοπεί. Ο Δήμος Σαρωνικού δεν γυρίζει πίσω.»

Σημείωσε ότι στις προσεχείς εκλογές «θα αντιπαρατεθούν
δύο διαφορετικές αντιλήψεις και νοοτροπίες: αυτή της στασιμότητας, της απραξίας και του λαϊκισμού, με αυτή της ευθύνης, της δημιουργίας και της σύνθεσης».
Αναφέρθηκε στο σχέδιο του Συνδυασμού «Σαρωνικός
Αύριο» για την επόμενη τετραετία, τονίζοντας ότι «θα είναι
η βάση μιας νέας προγραμματικής συμφωνίας με τους Δημότες, οι οποίοι ξέρουν ότι και αυτή τη φορά θα το υλοποιήσουμε στο σύνολό του. Έχουμε αποδείξει ότι βάζουμε
πάνω από όλα τον τόπο μας. Ότι στην προσπάθεια να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα, δεν μας σταματάει κανείς
και τίποτα. Με πίστη, με επιμονή, με πείσμα, μέρα με τη
μέρα, καταφέραμε σε 4,5 χρόνια ό,τι δεν κατάφεραν σε δεκαετίες οι προηγούμενοι».
Δεν απέφυγε τις αιχμές κατά του επί σειρά ετών δημάρχου,
σήμερα Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής και υποψήφιο δήμαρχο - πάλι - για το Δήμο Σαρωνικού, Πέτρο Φιλίππου χαρακτηρίζοντας “αποτυχημένη» τη θητεία στα χρόνια της
Δημαρχίας του, καθώς επίσης και αυτής του Αντιπεριφερειάρχη. Τον κατηγόρησε δε ευθέως για την στάση του στο
Αποχετευτικό πρόβλημα της περιοχής, αλλά και στη θέση
του για την εγκατάσταση φωτισμού Led στα κοινόχρηστα
του Δήμου.
Τέλος ζήτησε να του δώσουν αυτοδυναμία «προκειμένου
να μην υπάρξουν εμπόδια στην ανάπτυξη του τόπου».
Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν, οι Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής Β. Οικονόμου και Γ. Βλάχος. Το Μ. Βορίδη εκπροσώπησε συνεργάτης του καθώς και τον βουλευτή Θ.
Μπούρα, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.

Οι 75 υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αλφαβητικά: Ακούσογλου Σάββας, Αλεξόπουλος Βασίλης , Αποστολοπούλου Μαργαρίτα, Αποστόλου Αποστόλης, Γκέραλης Σάβ-

βας, Γκίνης Σταμάτης, Γκουντάρας Γρηγόρης, Γρηγορόπουλος
Κωνσταντίνος, Γριζιώτης Αλέκος, Διαμαντά Ντόρα, Δούρος Παναγιώτης, Καρούμπαλη Ακριβή, Κεσίδης Σάββας, Κόλλια Μαρία,
Κορωναίος
Μιχαήλ, Κώνστας Μάνθος, Λαμπρόπουλος
Αποστόλης, Λιοδακάκης Δημήτρης, Μποστανίτης Αντώνης,
Μπουκοβάλας Ηλίας, Παναγιωτοπούλου Τερέζα, ΠαπασταμέλουΓκούμα Κατερίνα, Πιερράκου Μαρία, Ποντικάκη Αλεξάνδρα, Σαρρής Σοφοκλής, Συριανάκη Μάρθα, Τζαβίδας Γρηγόρης, Τσελέμης
Δημήτρης, Τσιρώνη Φωτεινή, Φρουζάκη Κωνσταντίνα, Χανδρινού
Ίνα , Χαρακόπουλος Στέφανος, Χαρίτος Μανώλης, Χατζηβογιατζή-Καρβούνη Ευθαλία, Χατζηκυριάκος Αβραάμ

Οι υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι
Υποψήφιοι Τοπικού Συμβουλίου Αναβύσσου
Δαμιανού Δέσποινα, Ζουμπουρλής Μιλτιάδης, Καστρίτσης Γεώργιος, Κετέογλου Όλγα, Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Χατζηκωστής Νικόλαος, Χατζημιχαηλίδου Κατερίνα
Υποψήφιοι Τοπικού Συμβουλίου Καλυβίων
Γιαννακού-Ευσταθίου Τζένη, Γιαννούλας Κωνσταντίνος, Γκόγκα
Ρουμπίνη, Ζουγανέλης Νικόλαος, Κατραμάδου Δήμητρα, Κοκτσίδης Ιωάννης, Κολαξής Γεράσιμος, Κοντού Μαρία, Λάζαρη Λαμπρινή, Λαζαρίδου -Ντάφη Ελισάβετ , Μπιτχαβά Μαριάνθη,
Μπουλαμάτση Κωνσταντίνα, Ντρένιου Σπυριδούλα (Ρούλα), Παπαδημητρίου Ελεωνόρα, Σκοπελίτης Άγγελος, Τσακάλης Φώτης
Υποψήφιοι Τοπικού Συμβουλίου Κουβαρά
Γκίνη Αγγελική, Γκίνη Σπυριδούλα , Κίτσος Γιάννης, Μητρογιάννης
Δημήτρης, Μητρογιάννης Ευάγγελος, Σόφος Δημήτρης
Υποψήφιοι Τοπικού Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας
Βούκουτα Αθανασία, Καστριώτης Παναγιώτης, Μενεγάκης Αδάμ,
Μύρικνα Γαρυφαλλιά, Παπουτσής Νάσος
Υποψήφιοι Τοπικού Συμβουλίου Σαρωνίδας
Γαλάνης Νικόλαος, Δημητρίου-Χατζηκωνσταντίνου Ζωή, Λιούτας
Νικόλαος, Μπουζέας Άκης, Νικολοπούλου Φανή, Παπαγεωργίου
Αθανάσιος
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Δυναμική η παρουσία της Μεσογείτικης παραγωγής
αγροτικών προϊόντων στην Διεθνή Εκθεση FOOD EXPO
Πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Δήμου Κρωπίας
Παναγιώτης Ν. Μερτύρης
Η 6η Διεθνής Έκθεση Food Expo
2018, η μεγαλύτερη του είδους
της στην Νοτιοανατολική Ευρώπη,
συνδυάστηκε με τη τρίτη συμμετοχή του Δήμου Κρωπίας και την
κοινή κάθοδο των Μεσογείτικων
Δήμων υπό ενιαίο γεωγραφικόπαραγωγικό σήμα αναφοράς
Η 6η FOOD EXPO, φιλοξένησε

πάνω από 1.300 εκθέτες από την
Ελλάδα και άλλες 33 χώρες. Υποδέχθηκε 70.000 έλληνες εμπορικούς επισκέπτες και 5.000
διεθνείς αγοραστές από 83
χώρες.Οι 12 Κορωπιώτικες επιχειρήσεις παρουσίασαν εκλεκτά προϊόντα της Μεσογείτικης γης:
ποικιλίες οίνου, ελαιόλαδο, βρώσιμες ελιές, ποικιλίες μελιού και
απέσπασαν εξαιρετικά σχόλια

από επισκέπτες και ξένους αγοραστές. Η ίδια εικόνα επικράτησε
για όλες τις Μεσογείτικες επιχειρήσεις, με δυνατότητα εξαγωγών
στο εξωτερικό, σε όλα τα Δημοτικά περίπτερα των Μεσογείων.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος
Κιούσης σε δήλωσή του τόνισε:
«Όλοι οι Μεσογείτες παραγωγοί

και ιδιαίτερα του Κορωπίου παρουσίασαν τα δυνατά πλεονεκτήματα
των προϊόντων τους σε δημόσια
θέα. Απέδειξαν ότι έχουν στα
«χέρια» τους μια εξαιρετική πρώτη
ύλη και είναι στο είδος τους, πρωταγωνιστές της επανεκκίνησης
της τοπικής-περιφερειακής οικονομίας, σημαντικοί σύμβουλοί μας
στην αναπτυξιακή στρατηγική μας.
Αξίζουν ένα μπράβο όλοι οι εκπρό-

σωποι των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου μας».
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος
Κιούσης μαζί με τον πρόεδρο του
Δ.Σ Κρωπίας, Νικόλαο Γιαννάκο,
την γραμματέα του Δ.Σ, δημοτική
σύμβουλο Αγγελική Λειβαδίτου
και μελών του δημοτικού συμβουλίου, Αγγελική Μαρκαντώνη, Κώστας Κιούσης, παρευρέθηκαν, το
Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, στα εγκαίνια της Έκθεσης. Την δεύτερη
μέρα επισκέφθηκαν την έκθεση οι
αντιδήμαρχοι, Θοδωρής Γρίβας
και Ανδρέας Ντούνης.
Στο Δημοτικό εκθετήριο έλαβαν
μέρος 12 επιχειρήσεις του Κορωπίου : Μαρία Χελιώτη «Πέλκιζα»
(οίνοι), Κτήμα Βασιλείου(οίνοι),
Αγροτικός Oινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου Α.Σ.Κ (οίνοι),Νικολού
Οινοποιήσεις
(οίνοι),
Δάβαρης Αντώνης-Αμπελουργική
Οινοποιητική (οίνοι), Σταματίου
(οίνοι),
Κτήμα
Αναγνώστου
(οίνοι), Mανώλης Κωστάκης & ΣΙΑ
«Χρυσή Μέλισσα»(Μέλι),Βισβίκης
Βάϊος (μέλι),
IDEAL
S.A
Mavrides-Chimos Οlives (βρώσιμες ελιές), Δήμας –Μαράκης &
ΣΙΑ ΕΕ «ΕΝΕRGAEA», (Ελαιόλαδο), Μελισσοκομία Παλαιοχώρι 1100 (Προϊόντα Κυψέλης,
Βασιλαράς Πέτρος, Μπερτάκη
Ναταλί).
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«Η "αξιοπιστία" του κυρίου Ζούτσου, βουλιάζει στα λύματα των βόθρων της Παλλήνης»
Για τρίτη συνεχόμενη προεκλογική περίοδο, "εξαγγέλλεται" από τον κύριο Δήμαρχο η... πανομοιότυπη "υπόσχεση"
για "το τέλος των βόθρων"...!
Η πρώτη ήταν το 2010, όταν υποσχόταν με "σιγουριά" για
το τέλος της θητείας του το 2014, την ολοκλήρωση του
δικτύου αποχέτευσης...
Η δεύτερη ήταν το 2014, όπου με περισσό θράσος αυτή
την φορά, υποσχέθηκε και πάλι "το τέλος των βόθρων",
με χρονικό ορίζοντα και πάλι το τέλος της θητείας του, το
2019...!
Η τρίτη και πιο "δυσώδης", από τα "αρώματα" των βυτιοφόρων που "συμπορεύονται" με τις δύο προηγούμενες θητείες και εξακολουθούν να εκκενώνουν τους βόθρους που
θα... "θα έδινε τέλος" ο κύριος Ζούτσος, είναι η τρέχουσα
προεκλογική περίοδος, δηλαδή το 2022...!!!

Η τρίτη κατά σειρά...
Και μπορεί να ξεγέλασε τους δημότες της πόλης τις δυο
προηγούμενες, αλλά αυτή τη φορά, ένα είναι σίγουρο:
Μαζί με "αξιοπιστία" του, στα λύματα των βόθρων της
Παλλήνης θα βυθιστεί και η πολιτική του καριέρα ως Δημάρχου.
Η αναξιοπιστία, τα "αρώματα" και η παρουσία των βόθρων
στην πόλη, το επιβεβαιώνουν... Οριστικά και αμετάκλητα...!
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἐρυσιπατρίας*
ἄρχεσθαι
&
Πατριδολύµης*
παύεσθαι
«Δεν πρέπει να κρίνουμε τους ανθρώπους απ’ αυτά που
δεν ξέρουν, αλλά απ’ αυτά που ξέρουν και κυρίως από
το πώς τα ξέρουν».
«Είναι πιο εύκολο να πει κανείς καινούργια πράγματα
παρά να συμφιλιώσει αυτά που ήδη έχουν λεχθεί».
(Βωβενάργκ, 1715 - 1747, Γάλλος Γνωμικογράφος)

«Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε λάθη, αλλά το καθήκον να τα διορθώνουμε».
(Πιερ ντε Ρονσάρ, 1524-1585, Γάλλος αναγεννησιακός ποιητής).

«Το να μη διορθώνει κανείς τα λάθη του είναι Μεγάλο
Λάθος».
(Κομφούκιος, 551-479, Κινέζος φιλόσοφος)
ΛΑΟΣ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΣ ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΑΝΙΩΜΕΝΟΣ
ΛΑΟΣ ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΑ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ
«ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ»
Η μεγαλύτερη (1766 στίχοι) και ίσως η τελειότερη από τις
τραγωδίες του Ευριπίδη. Γράφτηκε το 409 ή 408 π.Χ.
κατά τα τελευταία χρόνια της διαμονής του ποιητή στην
Αθήνα. Αποτελούσε τριλογία με τις τραγωδίες “Οἰνόμαος” και “Χρύσιππος”. Όταν πρωτοδιδάχθηκε, ο Ευριπίδης έλαβε τα δευτερεία. Το δράμα επιγράφεται έτσι από
το Χορό που αποτελείται από Φοίνισσες, γυναίκες από
τη Φοινίκη, τις οποίες έστειλαν οι Αγηνορίδες ως ακροθίνια (= απαρχές, το εκλεκτό και άριστο μέρος καρπών ή
λείας αφιερωμένο στους θεούς), της άλωσης της Τύρου
προς το Μαντείον των Δελφών, για να υπηρετήσουν το
θεό Απόλλωνα. Το πώς ευρέθησαν στη Θήβα το διηγούνται αυτές οι ίδιες στην Πάροδο (στ. 202-260). Βλέποντας
οι “Φοίνισσες” τη Θήβα πολιορκημένη από τους Αργείους
εκφράζουν την ανησυχία τους. Οι “Φοίνισσαι” είναι το
μόνο δράμα που περισώθηκε από την ευριπίδεια τριλογία.
Ο μύθος των “Φοινισσών” ήταν ήδη γνωστός στους δυο άλλους τραγικούς (Αισχύλο και Σοφοκλή) αλλά ο Ευριπίδης
διασκεύασε αυτόν και προσπάθησε έτσι να αναζωπυρώσει
το ενδιαφέρον του κοινού προς την παλιά υπόθεση.
Η Ιοκάστη (= ἡ τά ἴα = μενεξέδες, βιολέτες + κάζω, μέλλ.
κάσω = στολίζω, κοσμώ, άρα η όμορφη ως μενεξές/βιολέτα ή η στολισμένη με μενεξέδες) έπεισε το γιο της Πολυνείκη να εισέλθει στην πόλη υπόσπονδος και να
συζητήσει με τον αδελφό του, Ετεοκλή, για την εξουσία.
Αφού αυτός συζήτησε με τη μητέρα του για την πατρίδα,
υπόσχεται στον Ετεοκλή πως θα απομακρύνει το στρατό
του απ’ τη χώρα, με τον όρο να τηρηθούν τα συμπεφωνηθέντα, ήτοι να βασιλεύει ο καθένας τους διαδοχικά από
ένα χρόνο. Την πρότασή του επιδοκιμάζει ο Χορός, αλλά
ο Ετεοκλής την απορρίπτει λέγοντας ότι ο Πολυνείκης
έπρεπε να κλείσει τη συμφωνία χωρίς τα όπλα· διαφορετικά φαίνεται ότι αυτός εκβιάστηκε.
Η Ιοκάστη προσπαθεί μάταια να πείσει το γιο της, να αποδεχθεί τη δίκαιη πρόταση του Πολυνείκη, αυτός όμως
μένει άκαμπτος και διατάζει τον αδελφό του να φύγει
από την πόλη για να μη τον φονεύσει. Ο μάντης Τειρε-
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σίας (από το ρήμα τείρω = κατατρίβω, ταλαιπωρώ, στενοχωρώ, βασανίζω, καταβάλλω) προμηνύει στον Κρέοντα
(από το Κρείων -οντος = αρχηγός, άρχων, κύριος· ρήμα
κραίνω = άρχω, εξουσιάζω, είμαι αρχηγός) ότι το μέλλον
της πόλης είναι δεινόν. Το θέσφατον απαιτεί να θυσιάσει
ο Κρέων το γιο του, τον Μενοικέα (από το μένω + οίκος,
διότι δεν εγκατέλειψε την πατρίδα του αλλά θυσιάστηκε
γι’ αυτήν) χάριν της πατρίδος. Υποκρινόμενος ότι θα
απέλθει στους Δελφούς, ο Μενοικέας αυτοκτονεί. Οι Θηβαίοι φονεύουν τους στρατηγούς των πολιορκητών και
τα δύο αδέλφια ετοιμάζονται να μονομαχήσουν. Η δυστυχισμένη μητέρα μαζί με την κόρη της την Αντιγόνη (από
το αντί + γένος, αντίθετη στη γενιά της) σπεύδει στον
αγώνα αλλά βρίσκει αυτούς θανάσιμα πληγωμένους. Ο
Πολυνείκης ανασαίνοντας ακόμη λέγει στη μητέρα του
αξιολύπητα λόγια παρακαλώντας την να του κλείσει τα
μάτια και να τον θάψει. Αλλά η Ιοκάστη όταν αντικρίζει
τους δυο γιους της νεκρούς, παίρνει απ’ αυτούς το ξίφος
και αυτοκτονεί. Αφού παραλαμβάνει την εξουσία, ο
Κρέων διατάζει τον Οιδίποδα (από το οἰδάω/οἰδέω = φουσκώνω, είμαι πρησμένος + πούς -δός, άρα ο Φουσκοπόδης)
να φύγει απ’ τη χώρα. Ακόμη διακηρύσσει ότι ο Ετεοκλής
θα ταφεί με τιμές μέσα στην πόλη, ενώ ο Πολυνείκης θα
μείνει άταφος εκτός ορίων της χώρας, όπως ήταν συνήθεια
για τους προδότες, και θα τιμωρηθεί με θάνατο όποιος τολμήσει να θάψει ή συλήσει τον νεκρό. Η Αντιγόνη όμως αρνείται να αποδεχθεί τις αποφάσεις του τυράννου, φιλονικεί
μαζί του και κατανεύει να παντρευτεί τον Αίμονα (από το
αἷμα - αἱματώδης ή αἵμων -ονος = δαήμων = ειδήμων, έμπειρος), αλλά ακολουθεί με ευσέβεια μεγάλη τον πατέρα
της, ο οποίος της προλέγει ότι πρόκειται να αποθάνει στον
Κολονό (είναι η συνέχεια των δύο τραγωδιών του Σοφοκλή
“Οἰδίπους Τύραννος” και Οἰδίπους ἐπί Κολονῷ”.
Αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη σημασία που είχε αυτή η “από
σκηνής” διδασκαλία για τους ακροατές/θεατές, καθώς
ακόμη διαδραματιζόταν επί της ευρείας και πραγματικής
σκηνής του Ελληνικού Κόσμου, η φοβερή και ζωντανή
Τραγωδία, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος.
Όπως η Σπάρτη και η Αθήνα, έτσι και ο Ετεοκλής και ο
Πολυνείκης έμπηξαν/κάρφωσαν ο ένας στο στήθος του
άλλου αδελφοκτόνο ξίφος και πάνω στα πτώματά τους
ξεψύχησε η μητέρα τους Ιοκάστη, όπως και η μητέρα της
Αθήνας και της Σπάρτης Ελλάς, θανάσιμα ήδη πληγωμένη
από τον αδελφοκτόνο - εμφύλιο πόλεμο και η οποία
έμελλε μετά από λίγο να πέσει νεκρή στη Χαιρώνεια (338
π.Χ.) και στην Κόρινθο (146 π.Χ.).
Οι “ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ”, του Ευριπίδη έχουν την ίδια περίπου υπόθεση
με τους “Ἑπτά ἐπί Θήβας” του Αισχύλου αλλά είναι πολύ
εκτενέστερες και πλουσιότερες σε επεισόδια. Ο Ευριπίδης
συγκέντρωσε σε μια τραγωδία υλικό που άλλοι ποιητές είχαν
χρησιμοποιήσει σε πολλές τραγωδίες. Αλλά εκεί που πρωτοτύπησε ήταν στην οικονομία του δράματος. Στους “Ἑπτά ἐπί
Θήβας”, ο Χορός συνίσταται από Θηβαίες παρθένες, οι οποίες
έντρομες κατέφυγαν στους βωμούς των θεών. Ο Ευριπίδης
χρησιμοποίησε παρθένες από τη Φοινίκη, οι οποίες πέρασαν
από τη Θήβα καθώς στέλνονταν στους Δελφούς.
Η καινοτομία του αυτή δεν ήταν πολύ επιτυχής, γιατί η οδός
των ερχομένων διά θαλάσσης στους Δελφούς (στ. 202) δεν
οδηγούσε διαμέσου της Θήβας. Έδινε όμως το πλεονέκτημα
στον ποιητή τα χορικά άσματα, το αναφερόμενο στον Κάδμο
(στ. 638-689) και την Σφίγγα (στ. 1019-1066) να συσχετίζονται με το πρόσωπο του Χορού.
Στον Αισχύλο δεν μετέχουν της πράξεως ούτε η Ιοκάστη
ούτε ο Οιδίπους, ενώ ο Ευριπίδης, σε αντίθεση με την παράσταση του Σοφοκλή, παριστάνει αυτούς να ζουν ακόμη
στη Θήβα και καρπώνεται κατάλληλα την παρουσία τους για
να δημιουργήσει πιο συγκινητικές σκηνές. Ο ποιητής με τους
νεωτερισμούς/καινοτομίες που εισήγαγε και με την τέχνη
της γλωσσικής παράστασης κατέστησε το δράμα πιο πλούσιο, πιο συγκινητικό και συγχρόνως περισσότερο ταιριαστό
στην αίσθησή μας.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ “ΦΟΙΝΙΣΣΩΝ”
Τραγωδία “ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ” είχε συνθέσει και ο Φρύνιχος,
τραγικός ποιητής του 5ου αιώνα π.Χ., της οποίας η υπόθεση είναι η ίδια με αυτή των “Περσών” του Αισχύλου.
Επίσης για τον κωμικό ποιητή Στράττιν τον Αθηναίο που
άκμασε το 420-390 π.Χ., δραματικό ποιητή της “Μέσης”
αττικής κωμωδίας, αναφέρεται στο Λεξικό του “Σούδα”
ότι μια από τις 14 ή 15 κωμωδίες του ήταν οι “ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ”,
αλλά και ο Αριστοφάνης (445-386) συνέθεσε παρόμοιο
έργο, αμφότεροι ίσως για να παρωδήσουν την ευριπίδεια
τραγωδία.
Ο Πόπλιος Παπίνιος Στάτιος, 45-96, Ρωμαίος ποιητής
από τη Νεάπολη, μιμήθηκε τον Ευριπίδη στο επικό του
ποίημα “Θηβαΐς”, με υπόθεση την εχθρότητα των αδελφών Ετεοκλή και Πολυνείκη, σε 12 βιβλία. Χρειάστηκε 12
χρόνια για να συνθέσει το έργο του. Αλλά και ο Λούκιος
/ Λεύκιος Ανναίος Σενέκας ο Νεώτερος, 4 π.Χ. - 65 μ.Χ.,
Ρωμαίος πολιτικός, ρήτορας δραματουργός και στωικός
φιλόσοφος, έγραψε τραγωδία ‘ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ”, που διασώθηκε αποσπασματικά. Από τους νεότερους, χρησιμοποίησε το μύθο ο Βιτόριο Αλφιέρι, 1749-1803, Ιταλός
ποιητής, δραματουργός με τίτλο: “Polinice” (1781).
ΕΚΚΛΗΣΗ (ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

«Μή ποιήσητε ἑτερόφθαλμον την Ἑλλάδα”
Η Μεγαλοψυχία των Λακεδαιμονίων
«ἀλλά μήν ὅτι τήν ἐναντίαν» μετά τόν Πελοποννησιακόν
πόλεμον κατακρατήσαντες ίσχυρῶς οἱ Λακεδαιμόνιοι
τῶν Ἀθηναίων προέθεντο ψῆφον περί τῶν Ἀθηναίων
τοῖς ἰδίοις συμμάχοις ὥστε ἀποκρίνασθαι ἕκαστον τί
βούλεται παθεῖν τούς Ἀθηναίους. Εἶτα Εὔανθός τις Θηβαῖος ἐψηφίσατο τήν μέν πόλιν αὐτῶν κατασκαφῆναι,
τήν δέ χώραν µηλόβοτον (= έρηµη) γενέσθαι, ἵνα
ἐκεῖ νέµωνται τά πρόβατα τῶν Βοιωτῶν. οἱ δέ Φωκεῖς
ὄντες καί αὐτοί τότε ὑπό τούς Λακεδαιµονίους
ἀντέλεξαν, συµβουλεύοντες µή ἑτερόφθαλµον τἠν
Ἑλλάδα ποιῆσαι, αἰνιττόµενοι δύο ὀφθαλµούς εἶναι
τῆς Ἑλλάδος τήν τε Ἀθηναίων πόλιν καί τήν Λακεδαιµονίων. Καί οὕτω πεισθέντες οἱ Λακεδαιµόνιοι
οὐ κατέσκαψαν λοιπόν τήν πόλιν.
(Σχόλια στο “Λόγο 19”, του Δημοσθένη, 165α.1 - 165α.10, από το
έργο του: “Περί της Παραπρεσβείας”, § 65, 8).
――――――
* Ἐρυσιπατρία: η προστασία, η διαφύλαξη, η υπεράσπιση της πατρίδας, των εδαφικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η ακεραιότητα των
εθνικών συνόρων. Παράγεται από το επίθετο ὁ, ἡ ἐρυσίπατρις ιδος = ο υπερασπιζόμενος την πατρίδα του και τα ζωτικά της συμφέροντα. Ετυμολογείται από το ρήμα ἐρύοµαι και εἰρύοµαι
(ιωνικά) µέλλ. ἐρύσοµαι = σώζω, φυλάττω, προστατεύω, υπερασπίζω, αποκρούω + ἡ πατρίς -ίδος ή ἡ πάτρα / πάτρη -ης.
Σχηματίστηκε αναλογικά προς τα: ἐρυσίβιος (προσωνυμία Απόλλωνος), ἐρυσιβία (προσωνυμία Δήμητρος), ἐρυσινηΐς -ίδος (= η
φυλάττουσα και σώζουσα την ναῦν = άγκυρα), ὁ, ἡ ἐρυσίπτολις ιδος (= η προστατεύουσα, η υπερασπίζουσα την πόλιν, προσωνυμία της Αθηνάς, φύλακας της πόλεως, πολιούχος).
«Πότνι’ Ἀθηναίη, ἐρυσίπτολι, δῖα θεάων, ἆξον δή ἔγχος Διοµήδεος». (= Όμηρος, “ΙΛΙΑΣ”, Ραψωδία ΣΤ΄, στ. 305-306)
(= Σεβαστή Αθηνά, προστάτιδα του κάστρου μας, θεά ξεχωριστή, σπάσε
το κοντάρι του Διομήδη).
Αυτή είναι η δέηση / προσευχή της καλλιπαρείου (= με τα ωραία μάγουλα) Θεανώς, ιέρειας της Αθηνάς, κόρης του Κισσέα, γυναίκας του
αλογοδαμαστή Αντήνορα, που απευθύνει προς τη θεά Αθηνά για να
απομακρύνει από τα τείχη της Τροίας τον Διομήδη, γιο του Τυδέα,
άγριο κονταρομάχο. Αξιοσημείωτη εδώ η μεγάλη θρησκευτικότητα
των Ιδεολατρών Προγόνων μας.
* Πατριδολύμη: ο όλεθρος, ο αφανισμός, η εξολόθρευση, η καταστροφή, η βλάβη, η κακοποίηση, η κακομεταχείριση της πατρίδας.
Παράγεται από το ουσ. ἡ πατρίς -ίδος + το ουσ. ἡ λύμη -ης =
όλεθρος, καταστροφή, βλάβη, ζημία· από το ρήμα λυμαίνομαι = καταστρέφω, βλάπτω, αφανίζω. Άλλα παράγωγα: λυμαντήρ - ῆρος
= καταστροφέας, λυμαντήριος = ολέθριος, καταστρεπτικός και λυμεών - ῶνος = καταστροφέας, διαφθορέας, εκμεταλλευτής.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος
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«Όλοι μαζί “Αλλάζουμε” το Κορωπί»
Με κεντρικό σύνθημα: «Όλοι μαζί Αλλάζουμε το Κορωπί», πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, η
πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της δημοτικής παράταξης στο Δήμο Κορωπίου
«Αλλάζουμε» με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Διονύση Κερασιώτη,
και νυν δημοτικό σύμβουλο, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.
Την εκδήλωση άνοιξε ο επικεφαλής
της αντιπολίτευσης από το 2011-2014
και αρχηγός της τότε Δημοτικής Κίνησης Κορωπίου «Αναγέννηση» Αριστείδης Γκίκας, ο οποίος τόνισε πως
το Κορωπί πρέπει να προχωρήσει
μπροστά και να ξεφύγει επιτέλους από
παρωχημένες πολιτικές που το κρατούν
στάσιμο τα τελευταία 9 χρόνια.
Η Ανεξάρτητη Δημοτική παράταξη Κορωπίου “Αλλάζουμε” ανακοίνωσε το
πρόγραμμά της μέσω του υποψηφίου
τους Διονύση Κερασιώτη, ο οποίος
ανάπτυξε τις θέσεις, το όραμα και τα
σχέδια της παράταξης για το Δήμο.
Μίλησε για «το χρονίζων θέμα της αποχέτευσης» και δεσμεύτηκε για την
ανάπλαση του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ του Κορωπίου τονίζοντας ότι:
«Θα ολοκληρώσουμε το έργο της αποχέτευσης με γοργούς ρυθμούς… Θα δημιουργήσουμε υποδομές για να
σταματήσει η κυκλοφοριακή συμφόρηση
με Δημοτικό υπόγειο parking σε κεντρικό σημείο…».
Ο Διονύσης Κερασιώτης αναφέρθηκε
ακόμη στην πεζοδρόμηση του κεντρικού τμήματος του Κορωπίου και υποσχέθηκε ότι η κάθε γειτονιά θα έχει τον
δικό της δημοτικό σύμβουλο, που θα
την εκπροσωπεί και που θα μεταφέρει
τα προβλήματά των κατοίκων απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεσμεύτηκε για την επιτάχυνση των
έργων που αφορούν την ολοκλήρωση
σχεδίων πόλης σε Αγία Μαρίνα, Κίτσι,
Καρελλά, και Δυτικό Κορωπί.
Παρουσίασε το πρόγραμμα για την
Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου
σημειώνοντας ότι θα διεκδικήσουν τη
διαχείριση των παραλιών του Κορω-

πίου, με στόχο την Ανάπλαση & Αξιοποίηση της Λουμπάρδας με αθλοπαιδιές, εγκαταστάσεις αναψυχής καθώς
και αξιοποίηση των ιαματικών νερών.
«Η κατασκευή Πεζοδρομίων στη Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας και ο Παραλιακός
Πεζόδρομος Λουμπάρδας-Αγίας Μαρίνας είναι δυο από τα πιο σημαντικά
έργα που θα φέρουν πίσω τον κόσμο και
τους Κορωπιώτες στις θάλασσες της περιοχής».
Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης εκπρόσωποι από το Κίτσι ο Γιάννης Γκιούλης, από την Αγία Μαρίνα ο Γιάννης
Καρπούζας και από τον Καρελλά ο
Μιχάλης Λοΐζος. οι οποίοι αναφέρθηκαν επιγραμματικά στα προβλήματα
των περιοχών.

νόμευσης σε περιοχές με αυξημένη παραβατικότητα και κλοπές.
Στην υγεία και στην ενίσχυση του
Κέντρου Υγείας Κορωπίου σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

Στην προάσπιση της ποιότητας ζωής,
στην ενίσχυση παραγωγής και απασχόλησης και στην παραγωγική ανασυγκρότηση του Δήμου.
Στην συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση.
Στις ενεργειακές υποδομές.
Στις οικονομικές ελαφρύνσεις των δημοτών με μειώσεις Δημοτκών Τελών
& Τελών Ύδρευσης.
Στη διαχείριση των απορριμμάτων
σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυτα
ανακύκλωσης στην πηγή.
Στην πολιτική προστασία για πλημμύρες, σεισμούς & δασικές πυρκαγιές.
Στην ασφάλεια και διαρκή πίεση στο
κεντρικό κράτος για αύξηση της αστυ-

Διονύσης Κερασιώτης τόνισε ότι η
παράταξη είναι καθαρά αυτοδιοικητική, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις γι’
αυτό και στο συνδυασμό συμμετέχουν
άτομα όλων των πολιτικών αποχρώσεων, που σέβονται τους δημοκρατικούς θεσμούς, και που έχουν
οργανώσει ένα δομημένο πρόγραμμα
για την περιοχή του Κορωπίου.
Κάλεσε δε τους συμπολίτες του, να
στηρίξουν τον αγώνα, με σκοπό την
έξοδο του Κορωπίου από τη στασιμότητα.
Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση μιας πρώτης ομάδας υποψηφίων
και κέρασμα.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
Αθηνά Κιούση, η οποία όπως έχει δηλώσει δεν εκτίθεται εκ νέου ως επικεφαλής
της
παράταξης,
γιατί
οικογενειακοί λόγοι που προέκυψαν
την εμποδίζουν. Θα είναι όμως υποψήφια στο συνδυασμό με επικεφαλής τον
Δ. Κερασιώτη του οποίου εξήρε το
ήθος και την εργατικότητά του.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο

Λιβαθινός και Εθνικό Θέατρο
«Τίμων ο Αθηναίος», και Χρήμα
Ένα τεράστιο Τ στο βάθος της σκηνής. Τίμων. Αντεστραμμένη απεικόνισή του, στην προέκταση της σκηνής,
κι ανάμεσα η πλήξη της χλιδής. Μια μπανιέρα πολυτελείας, και ο Τίμων μέσα, και μόνος. Η μοναξιά και η έλλειψη αγάπης. Όλη η εικόνα φωτισμένη με ένα μπλε της
απόστασης, που σε μαγνητίζει και σε παγώνει (του Κοβαλτίου, που αναφέρει και η αγαπημένη μου Ειρήνη Πανούση, η οποία με παρέσυρε στο μαγικό κόσμο των
εικόνων). Ζωγράφιζε και μας καθήλωνε ο σκηνοθέτης,
εξιστορώντας μας τα πάθη του Ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που τα έδωσε όλα. Ο Τίμων ο Αθηναίος. Όλα, γιατί
το ιδανικό του, ήταν το Μεγάλο, η προσφορά, και η πίστη
του στη Φιλία και την Αγάπη ήταν Μεγαλειώδης. Και τον
έδωσαν βορά στους κλέφτες, στους τοκογλύφους,
στους κάθε λογής απατεώνες.
Στους «φίλους» προστρέχει όταν τα χάνει όλα, και δεν
υπάρχουν. Από αυτούς που ευεργετήθηκαν ζήτησε, και
δεν του έδωσαν. Παρακολουθούσαμε άφωνοι την, βήμα –
βήμα πτώση του Ανθρώπου. Γέμιζε η ψυχή του μίσος για
το Ανθρώπινο γένος. Και αποσύρθηκε στη μοναξιά του.
Διαχειρίστηκε, ο σκηνοθέτης, έννοιες πανανθρώπινες,
διαχρονικές και επίκαιρες. Το χρήμα και η διαχείρισή
του. Η απληστία των ανθρώπων, που τους κάνει απάνθρωπους. Την εξουσία που τους δίνει το χρήμα και άλλα
τόσο επίκαιρα!
Οι ηθοποιοί στην παράσταση, κινήθηκαν γρήγορα και με
συντονισμό, σε εναλλασσόμενες εικόνες. Η κ. Σαββίδη
ξεχώρισε για τη σοβαρότητα που προσέγγισε τον ρόλο,
και κράτησε, μέχρι το τέλος, το ενδιαφέρον του κοινού.
Ο κ. Ανδρέου δεν έδωσε την κορύφωση, πριν από την
πτώση. Και η παράσταση είχε κενά. Το κείμενο επίσης,
άφηνε ασαφή τα κίνητρα της φιλανθρωπίας του Τίμωνα.
Άφηνε ασαφή τα κίνητρά του, για την ασυλλόγιστη διαχείριση των χρημάτων του. Από την παράσταση έφευγες με μια γεύση ανικανοποίητου, και ακάλυπτου, σε
πολλά θέματα.
Όμως η ΕΒΔΟΜΗ δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με τον Τίμωνα το μισάνθρωπο, όπως μας λέει ο Λουκιανός. Ο κ. Πέτρος Ιωαννίδης καθηγητής φιλόλογος,
εθελοντής αρθρογράφος της “7ης” έχει αφιερώσει τρία
άρθρα, στον Τίμωνα τον Μισάνθρωπο, με αφορμή το
χρήμα, τη διαχείρισή του και την αχαριστία.
Συγγραφέας: Ουίλλιαμ Σαίξπηρ - Τόμας Μίντλτον,
Σκηνοθέτης: Στ. Λιβαθινός.
Έφη Κανακουσάκη
ηθοποιός - σκηνοθέτης
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6ος Πανελλήνιος
Ψηφιακός Διαγωνισμός
«Λέμε ΌΧΙ στο Σχολικό
και Διαδικτυακό
Εκφοβισμό»
Για 6η συνεχόμενη χρονιά το Διεθνές Κέντρο
Ολυμπιακής Εκεχειρίας από κοινού με το
British Council, διοργανώνει τον Πανελλήνιο
Ψηφιακό Διαγωνισμό «Λέμε ΌΧΙ στον Σχολικό
και Διαδικτυακό Εκφοβισμό».
Ο
Διαγωνισμός
πραγματοποιείται
σε όλα τα Δημοτικά
και Γυμνάσια σχολεία της χώρας και
απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ & ΣΤ’
δημοτικού και Α’, Β’
και Γ’ Γυμνασίου.
Φέτος θα δοθεί έμφαση στο φαινόμενο του
διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying), μιας
διαφορετικής μορφής σχολικού εκφοβισμού,
αφού επειδή η παρενόχληση διαδραματίζεται
στο διαδίκτυο, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στον
έλεγχο της τεχνολογίας και της επικοινωνίας.
Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να
ευαισθητοποιήσει, αλλά και να βοηθήσει τους
μαθητές ηλικίας 10 έως 15 ετών να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην
καταπολέμηση των κοινωνικών παθογενειών,
όπως ο ρατσισμός και ο σχολικός εκφοβισμός.
Οι μαθητές επιλέγοντας μία θεματική ενότητα
με βάση τις αρχές της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
και έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις
επικοινωνιακές τους δεξιότητες, καθώς μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν,
ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν την κριτική τους
ικανότητα και τους προβληματισμούς τους
απέναντι σε ένα μείζον κοινωνικό φαινόμενο,
αυτού του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
των συμμετοχών είναι την Τρίτη 26 Μαρτίου
2019. Η εκδήλωση για τη βράβευση των καλύτερων συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 2 Απριλίου 2019 στο Μουσείο Ακρόπολης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, τους όρους και τη φόρμα συμμετοχής θα βρείτε
www.olympictruce.org και www.britishcouncil.gr.

ΕΒΔΟΜΗ

“Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς ποίηση”
Ω, τι όμορφα είναι να αισθάνομαι
ποιητής ότι είμαι
και ας μην είμαι.
Παύλος Τζιβανίδης

Παγκόσμια Ημέρα Ποιησης
21 Μαρτίου
Τον Οκτώβριο του 1999, η Γενική Διάσκεψη της UNESCO στο Παρίσι ανακήρυξε και καθιέρωσε την 21η Μαρτίου ως
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Το σκεπτικό
της απόφασης βασίσθηκε στην ιδέα ότι η
Ημέρα της ποίησης θα ενδυναμώσει την εικόνα της ποίησης στο ευρύτερο κοινό,
ούτως ώστε η ποίηση να μη θεωρείται
πλέον περιττή τέχνη, αλλά μια τέχνη, η
οποία σε συνδυασμό και σχέση με άλλες
τέχνες, όπως τη Μουσική, το Χορό, το
Τραγούδι κ.α., θα συνεισφέρει στην κοινωνία να βρει και να ισχυροποιήσει την
ταυτότητά της.
Υπογραμμίστηκε ότι οι διάφορες ποιητικές
αναγνώσεις, αναφορές και άλλες εκδηλώσεις μπορούν να συμβάλλουν στη περαιτέρω κοινωνικοποίηση του ζωντανού
θεάματος και να αποτελούν αιτία και
αφορμή για την ενίσχυση των δεσμών της
ποίησης με τη φιλοσοφία και τις άλλες
πνευματικές αναζητήσεις του ελεύθερα
σκεπτόμενου πολίτη.
**Αξίζει όμως να σημειωθεί όλως ιδιαιτέρως, ότι η κινητήριος δύναμις γι’ αυτή την
απόφαση ήταν ελληνικής έμπνευσης και
επινόησης.
Το 1998, η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων
έλαβε την απόφαση να καθιερώσει την
21ηΜαρτίου (εαρινή ισημερία) ως Ημέρα
της Ποίησης.
Η συγκυρία όμως των διεθνών παραμέτρων ήταν ευνοϊκή για μια “Παγκόσμια
καριέρα”.
Ως Πρέσβυς της Ελλάδος στην ΟΥΝΕΣΚΟ
το 1999 υπηρετούσε ο καταξιωμένος και
διεθνώς αναγνωρισμένος συγγραφέας
μας, Βασίλης Βασιλικός, ο οποίος προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες και αναγκαίες
διμερείς
και
πολυμερείς
διπλωματικές παραστάσεις προς τα κράτημέλη και προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο
ΟΥΝΕΣΚΟ και πέτυχε να υπερψηφισθεί η

ελληνική πρόταση και να κηρυχθεί η 21η
Μαρτίου Ημέρα της Ποίησης. Έτσι δε να
δικαιωθεί η ιστορική αναφορά του μεγάλου Ντελακρουά ότι “Δεν υπάρχει τέχνη
χωρίς ποίηση”.

Τι είναι όμως ποίηση;
Να απαντήσω αντίστροφα; Τι δεν
είναι ποίηση; Δεν υπάρχει τίποτα
στον κόσμο που δεν είναι ποίηση.
Όλα είναι ένα ποίημα. Κάθε τι
είναι ένα ποίημα, ξεχωριστό και
όλα μαζί κάνουν την ποίηση, δηλαδή, την πραγματο-ποίηση.
Ποίηση όμως στην καθημερινή
της διάσταση, στη βιωματική της
αναφορά;
Είναι η συνεχής αγωνία, προσπάθεια, στιγμιαία ηδονή, απογοήτευση, θρίαμβος, δικαίωση, ύβρις,
μια βαθιά εισπνοή και εκπνοή, η
βάσανος της σύγκρισης και της
αβεβαιότητας, αλλά και η απόλαυση της ελεύθερης πτώσης. Το
αισώπειο βασανιστήριο να κουβαλάς λέξεις, να τις εναποθέτεις και
συγχρόνως να γκρεμίζονται στον
Καιάδα της φαντασιοκοπίας, να
ακούς τη σιωπή των ήχων, των
φθόγγων, την κατάρα και ευχή
του μέλους.
Να μπαίνεις στη σπηλιά και να
τραβάς έξω την εικόνα, με προσοχή να μη σου ξεθωριάσει το είδωλο. Να βυθίζεσαι στο σκοτάδι
για να βγάλεις το φως.
Η ποίηση είναι η ά-πιστη γυναίκα
που σε απατά όταν της είσαι πιστός και είναι πιστή όταν την απατάς. Είναι το δέντρο που δίνει
ίσκιο και καρπούς όταν το πετροβολάς και φυλλορροεί όταν το
φροντίζεις και το χαïδολογάς.

Ποίηση είναι και οι τέσσερις εποχές μαζί και καμιά από μόνη της.
Είναι οι πέντε αισθήσεις μαζί,
σύνθετα και αντίθετα. Το λυκόφως στο βόρειο σέλας που στον
ίδιο χρόνο γίνεται και εωθινό
ευαγγέλιο.
Ποίηση είναι ο ανεμοστρόβιλος
που σε παίρνει και σε σηκώνει, σε
πετάει απο δώ και απο κεί, σε
αποσυνθέτει και σε αφήνει να πέσεις, να προσγειωθείς και πάλι απ’
την αρχή, μέχρι να καταλάβεις ότι
όλα είναι ένας (φαύλος;) κύκλος.
Η ποίηση δεν δίνει απαντήσεις,
γεννά μόνο ερωτήματα, και μέσα
από την επώδυνη λειτουργία, γίνεσαι πιο συνειδητός, πιο δυνατός,
πιο
απλόχερος
και
απλόχωρος με τον εαυτόν σου, με
τη ζωή.
Είναι η (π)οίηση το ταξίδι του
Εγώ προς το Εμείς και Εσείς;
Χρίστος.Ε. Κοντοβουνήσιος
π.Πρέσβυς
Στέπα-Βάκανα-Β.Καζακστάν-2008
***

Τα χαμένα Ποιήματα
Απελπισμένα, μάταια ζητώ
εκείνα τα παλιά μου ποιήματα
που γλίστρησαν στη λήθη
ξεχάστηκαν και χάθηκαν.
Αμπαρωθήκαν σε λευκώματα
από τα χρόνια πια κιτρινισμένα.
Αδιάβαστα μες τα συρτάρια
εκείνων των ωραίων κοριτσιών.
Aπόσπασμα από την ποιητική συλλογή
του Δημήτρη Καρούση “Τα ενδοσκο
πικά των Φωτοτρόπων”,
Εκδόσεις Σκαραβαίος 2018.

Καταργούνται οι μετακινήσεις Αστυνομικών
από τα Α.Τ. της Νοτιοανατολικής Αττικής
Μετά από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Γιώργου βλάχου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για τις αποσπάσεις
Αστυνομικών από τμήματα της Νοτιοανατολικής Αττικής προκειμένου να ενισχύσουν τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΜΑΤ), η αρμόδια Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη, απάντησε
ότι ήταν μικρή η ανταπόκριση από τα Αστυνομικά Οργανα για να μετακινηθούν. Μόνο 12 ζήτησαν τη μετακίνησή
τους, εθελοντικά.
Ανακοίνωσε συγκεκριμένα η Υπουργός: «Η ανταπόκριση ήταν μικρή, δηλαδή για όλη αυτήν την ιστορία για
την οποία έγινε και η φασαρία τελικά δώδεκα αστυνομικοί ζήτησαν να μετακινηθούν εθελοντικά και αποσπάστηκαν στις αντίστοιχες διευθύνσεις» ενώ στην ερώτηση του Γ. Βλάχου για το εάν έχει σταματήσει η συγκεκριμένη διαδικασία, η Ολγα Γεροβασίλη διευκρίνισε στη δευτερολογία της ότι: «Στο κομμάτι της ερώτησής σας
–για να το κλείσουμε- μετακινήθηκαν δώδεκα εθελοντικά. Σταμάτησε η διαδικασία, δεν υπάρχει πια τέτοια διαδικασία σε εξέλιξη. Έχει σταματήσει ήδη. Επομένως, δεν μπαίνει ζήτημα υποστελέχωσης».

ΕΒΔΟΜΗ
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Ο ΕΝΟΠΛΟΣ ΔΩΣΙΛΟΓΙΣΜΟΣ
και η “Αναίμακτη” απελευθέρωση
Τα γεγονότα του Κορωπίου 9/10/1944
47 νεκροί - 400 σπίτια και καταστήματα στην πυρά
Ήρθε στα χέρια μας το βιβλίο των Θωμά Πρόφη - Μ. Λυμπεράτου, με τίτλο “Ο ΕΝΟΠΛΟΣ
ΔΩΣΙΛΟΓΙΣΜΟΣ και η “Αναίμακτη” απελευθέρωση”, που αναφέρεται στα γεγονότα του
Κορωπίου, στην αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων στις 9 Οκτωβρίου 1944.
Για τα γεγονότα του Κορωπίου έχουμε γράψει κατά καιρούς, αφού είναι μνήμες που μένουν
άσβεστες στον κόσμο που τα έζησε, στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εκείνη τη
ζοφερή ημέρα, αλλά και στις στάχτες που απέμειναν και τα θυμίζουν.
Οι στάχτες που έδωσαν το έναυσμα και το δίνουν μέχρι σήμερα να τις αναμοχλεύουν οικείοι, θεσμικά όργανα, μελετητές και ειδικοί για να βγει ένα πόρισμα, του ποιος έκαψε τελικά το Κορωπί.
Για το θέμα έχουν πραγματοποιηθεί ημερίδες στο Κορωπί, και η τοπική κοινωνία ακόμη δεν
έχει κατασταλάξει τί και πώς τελικά έγινε, αφού για το θέμα υπάρχουν δύο απόψεις. Το
παρόν βιβλίο παρουσιάζει μέσα από γεγονότα, ντοκουμέντα, αφηγήσεις τη μία διάσταση,
της συμμετοχής δωσιλόγων και ταγμάτων, που πολλές φορές σε όλη την επικράτεια έγιναν
πιο SS από τους ίδιους τους SS.

Δυστυχώς, η εσωστρέφεια των φορέων της τοπικής
εξουσίας προσβάλλει την ιστορία του τόπου. Όπως
επί σειρά δεκαετιών έχουν φροντίσει να κάνουν και
όλοι εκείνοι που είχαν «σοβαρούς» λόγους, ιδιοτελείς ωστόσο, να το κάνουν.
Και επέβαλαν στο Κορωπί και στους ανθρώπους του
να πιστεύουν πως οι ...Γερμανοί ήταν η αιτία των συμφορών τους. Κι αυτούς να καταριούνται ή τους ΕΛΑΣίτες («κουκουέδες» τους αποκαλούν) που, δήθεν,
προκάλεσαν!
Και, φυσικά, οι Γερμανοί είναι αυτοί, που ως κατοχική
διοίκηση δημιούργησαν, επέτρεψαν και διευκόλυναν
την εκδήλωση τρομοκρατίας από Έλληνες σε βάρος
Ελλήνων. Οι Γερμανοί είναι αυτοί που ενέταξαν τα
ελληνόφωνα “εθνικιστικά” σώματα και ομάδες στους
κατοχικούς κατασταλτικούς μηχανισμούς της Βέρμαχτ (Τάγματα Ασφαλείας, Ειδική Ασφάλεια, Μηχανοκίνητο, εθνικιστικές ομάδες κλπ.) και αναλόγως
τους χρησιμοποίησαν. Όπως ευθύνη έχουν και οι πολιτικοί εκπρόσωποι της αστικής τάξης (Πάγκαλος, Γονατάς, Σοφούλης κ.ά.) που τροφοδότησαν το μίσος
στρέφοντας Έλληνες εναντίον Ελλήνων, ξεθάβοντας
από το παρελθόν του μεσοπολέμου το διχασμό (Βενιζελικοί – Βασιλικοί) μετατρέποντας τον σε Εθνικισμό – Αντικομμουνισμό».

Αφήνουμε όμως να μας τα πουν οι συγγραφείς μέσα από το συνοπτικό κείμενο που συνοδεύει το βιβλίο.
«Η “Ενοπλος Δωσιλογισμός” αποτελεί την κορυφαία
εκδήλωση του “δωσιλογισμού” στην Ελλάδα. Ένα
φαινόμενο που αγγίζει χιλιάδες Έλληνες πολίτες που
στελέχωσαν τις (παρα)στρατιωτικές οργανώσεις που
ιδρύθηκαν ή υποστηρίχθηκαν απόλυτα από τις Γερμανικές Αρχές και εντάχθηκαν στους ναζιστικούς μηχανισμούς καταστολής της αντίστασης ως προέκταση
του γερμανικού στρατού.
Λίγους μήνες πριν την Απελευθέρωση το φαινόμενο
έλαβε τραγικές διαστάσεις, αφού τα “ένοπλα δωσιλογικά” σώματα αντκατέστησαν σχεδόν πλήρως τα
κατοχικά στρατεύματα και τα SS στο τρομοκρατικό
τους όργιο κι ανέλαβαν, κατ’ αποκλειστικότητα σχεδόν, το “βαρύ” έργο της εκτέλεσης αντιποίνων σε
βάρος αμάχων (μπλόκα, έφοδοι, εκκαθαρίσες συνοικιών, κλοπές, καταστροφές υποδομών κλπ.).
Το «Κάψιμο του Κορωπίου» στις 9.10.1944 με τους
47 νεκρούς αμάχους και την πυρπόληση 400 οικιών
και καταστημάτων, εντάσσεται στη χρονική περίοδο
της Απελευθέρωσης αλλά και στις “επιχειρησιακές
δραστηριότητες” του “ένοπλου δωσιλογισμού”. Το ότι
μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό, σημαίνει πως η συγκάλυψη – από πολλές μεριές – είναι
πλήρης και αριστοτεχνικά μεθοδευμένη.
Αυτή τη μεθόδευση επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν οι ιστορικές έρευνες στις οποίες έχουν αποδυθεί τοπικοί ερευνητές τα τελευταία χρόνια.
Η προσπάθεια διαστρέβλωσης της ιστορίας δεν είναι
σημερινό φαινόμενο. Ούτε αφορά μόνο τα γεγονότα
του Κατοχικού Κορωπίου. Δεν εξειδικεύεται ούτε
ταυτίζεται με τόπους και ανθρώπους. Η διαστρέβλωση είναι διάχυτη, αφού αυτοί που την διαπράττουν είναι άνθρωποι που είτε συμμετείχαν, είτε

εξακολουθούν να συμμετέχουν σε γεγονότα, είτε
απλώς τα καταγράφουν. Η διαστρέβλωση, συνεπώς,
θα εξακολουθεί να γίνεται – και γίνεται. Όσο πιο χαλαρός θα είναι ο προοδευτικός, δημοκρατικός κοινωνικός χώρος, όλοι αυτοί οι γκαιμπελίσκοι
διαστρεβλωτές, κατ’ επάγγελμα ή μη («επικοινωνιολόγους» τους λέμε σήμερα), θα προσπαθούν να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος προκειμένου να
αλλοιώσουν την ιστορία, να λειάνουν όλες τις αιχμηρές (γι’ αυτούς και το περιβάλλον που υπηρετούν)
πλευρές και να εξαφανίσουν χρονικές περιόδους, γεγονότα ή πρόσωπα, που ιστορικά αποκαλύπτονται
από την επιστημονική έρευνα.
Σ’ αυτούς, τους κάθε λογής παραχαράκτες, κυριαρχεί
το ψέμα και η αλλοίωση, η διαστρέβλωση και η μυθοπλασία. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η αλλοίωση
και, δι’ αυτής, ο έλεγχος του παρελθόντος. Να θυμηθούμε και να κατανοήσουμε τα όσα και σήμερα διαχέονται στη βάση αυτού του ...περίφημου “όλοι μαζί
τα φάγαμε”, αφού με μια και μόνο φράση έχει δημιουργηθεί μια ενοχική μνήμη σε δέκα εκατομμύρια
Έλληνες, με συνέπεια όλα να θεωρούνται – και, δυστυχώς, αδιαμαρτύρητα – “δεδομένα” και “αυτονόητα”.
Όμως, για την Ιστορία τίποτα δεν είναι “δεδομένο
και αυτονόητο”.
Πρώτος τοπικός καταγραφέας μιας σοβαρής παραποίησης της τοπικής ιστορίας παραμένει ο Σταύρος
Παπανικολάου (1947) και ακολουθεί η Βασιλική
Λέκκα-Χατζή που επαναλαμβάνει εμπλουτισμένη την
ίδια παραποίηση. Στην ίδια γραμμή τάσσεται και η
«Ομάδα Ιστορικής Έρευνας» αδιαφορώντας για τα
όσα νεότερα στοιχεία έχουν αποκαλύψει.

O Θωμάς Πρόφης είναι γέννημα θρέμα Κορωπιώτης,
αφου γεννήθηκε και ζει εκεί. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας με την εξειδίκευση του Πολιτικού
Μηχανικού Αεροπορικών εγκαταστάσεων. Υπηρέτησε σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις. Επιβραβεύθηκε με την απονομή των Διακρίσεων Ευδόκιμης
Διοίκησης Στρατιωτικής Αξίας και του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικα. Απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής Πολέμου.
Μετά την αποστράτευσή του ασχολήθηκε και ασχολείται με την ιστορική έρευνα.
Το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις “Ταξιδευτής”, σελ.
320, σχήμα 17Χ24.
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ΕΒΔΟΜΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Τo Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος διευρυμένο με παράρτημα Ρομά,
παρέχει ολιστική υποστήριξη
στους κατοίκους του Δήμου,
μέσω ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του
κοινωνικού αποκλεισμού και
κάθε μορφής διακρίσεων καθώς
και την προώθηση στην απασχόληση.
Ο στόχος της συγκεκριμένης
δομής είναι η παροχή πλέγματος
κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών και η υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

ΑΔΑ: 6ΣΥΩΟΕΙΜ-ΘΟΓ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00
Τηλέφωνο: 22920 26570
Fax: 22920 26512
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
ΤΕΥΧΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αρ. Πρωτ. : 1065/22.03.2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (ΔΕΥΑΤΗΛ)
προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
προϋπολογισμού
1.499.405,49 € πλέον ΦΠΑ.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής με συντελεστή βαρύτητας
τόσο για την τεχνική όσο και για
την οικονομική προσφορά.
Το σύστημα τηλεμετρίας περιλαμβάνει ένα (1) σύστημα αυτοματισμού,
τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης που αποτελείται από
τα παρακάτω μέρη:
• Είκοσι δύο (22) Τοπικούς Σταθμούς (ΤΣ) αντλιοστασίων/ γεωτρήσεων του δικτύου Ύδρευσης της
ΔΕΥΑΤΗΛ,
• Δέκα εννέα (19) Τοπικούς Σταθμούς Δεξαμενών (ΤΣΔ) του δικτύου
Ύδρευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ,
• Τριάντα ένα (31) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης

ώστε να αποφευχθεί η διασπορά
πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές
ομάδες πληθυσμού.
Το Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος ξεκίνησε τη λειτουργία του τον
Οκτώβριο του 2017 και εντάχθηκε λειτουργικά και οργανικά
στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
Στελεχωνεται από 3 Κοινωνικούς Λειτουργούς, 1 Σύμβουλο
Απασχόλησης, 1 Επισκέπτρια
Υγείας, 1 Εκπαιδευτικό και 1
Διαμεσολαβητή που παρέχουν
υπηρεσίες όπως:

(ΤΣΕΡΠ) του δικτύου Ύδρευσης της
ΔΕΥΑΤΗΛ,
• Τρεις (3) Τοπικούς Σταθμούς Υπολειμματικού Χλωρίου (ΤΣΥΧ) του
δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ,
• Τριάντα τρεις (33) Τοπικούς Σταθμούς Πίεσης (ΤΣΕΠ) του δικτύου
Ύδρευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ,
• Ένα (1) Σύστημα Επικοινωνιών
Διαχείρισης Εσωτερικού Δικτύου
Ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) όπου θα
συνδεθούν πιλοτικά 600 υφιστάμενοι οικιακοί υδρομετρητές στο πλαίσιο της προσομοίωσης της
λειτουργίας των δικτύων και τον
υπολογισμό και εύρεση των διαρροών σε πραγματικό χρόνο,
• Ένα (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου
(ΚΣΕ),
• Ένα (1) Περιφερειακό Σταθμό
Ελέγχου (ΠΣΕ),
• Φορητό Σταθμό Ελέγχου (ΦΣΕ),
• Παράδοση σε θέση πλήρους και
κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
• Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και
απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα
λειτουργία του για διάστημα τριών
(3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και
Εκπαίδευση του προσωπικού της
Υπηρεσίας και τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος
Το αντικείμενο της σύμβασης που
προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των
διατάξεων του Ν4412/16.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων
συμβάσεων
(CPV):
32441100-7 και 32441200-8.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της η οποία αναλύεται σε δέκα πέντε (15) μήνες για
την παράδοση – εγκατάσταση του
εξοπλισμού και τρεις (3) μήνες για

την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και
τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο
Νο 1 της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014 - 2020», με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. Οικ.2190/15-032018 του Υπουργού Εσωτερικών και
έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5001786.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω του ΠΔΕ κατά ποσό ενός
εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα
εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πέντε
ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών
(1.499.405,49 €) με ΣΑΕ: E2751 και
Κωδικό : 2018ΣΕ27510023 και από
ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΤΗΛ κατά
ποσό τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά
ευρώ και τριάντα δύο λεπτών
(359.857,32 €), οι οποίοι ίδιοι πόροι
θα καλύψουν το ΦΠΑ της πράξης.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η
30/04/2019 και ώρα 13:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μετά
από κανονική προθεσμία τουλάχιστον
35 ημερών από την (επόμενη) ημερομηνία αποστολής της περίληψης της
διακήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε.
Λαύριο, Μάρτιος 2019
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΤΗΛ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και
Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα
αποσκοπούν στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη
των ωφελουμένων.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών
διασυνδέει τα ωφελούμενα
άτομα με επιμέρους φορείς και
υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές
οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την
εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Ο δρόμος για την Περιφέρεια
περνάει από τις… ΗΠΑ;
Τα χνάρια του… Τσίπρα φαίνεται να ζήλεψε ο Γιώργος Πατούλης, και τρέχει
στις ΗΠΑ για να πάρει το «χρίσμα» του Περιφερειάρχη Αττικής. Εναγωνίως
προσπαθεί να πάρει έγκριση και χρίσμα από το αμερικάνικο παράγοντα. Τα ίδια
έκανε και η Ρένα Δούρου όταν έτρεχε στην ορκωμοσία του Ομπάμα, αλλά και
το 2018 για «επαφές με μέλη της Γερουσίας και του Κογκρέσσου».
Καιρό τώρα, άλλωστε, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ διαγκωνίζονται για το ποιος είναι ο καλύτερος «ντίλερ» των αμερικάνικων συμφερόντων και ποιος θα προσελκύσει
περισσότερες «επενδύσεις» καταστροφής του περιβάλλοντος μας για την
ωφέλεια των αμερικάνικων γεωστρατηγικών σχεδιασμών και των αμερικάνικων
επιχειρήσεων.
Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε! Αφήνουμε στον Πατούλη και τη Δούρου τον
διαγκωνισμό για μια… σέλφι με τον όποιο πρόεδρο των ΗΠΑ και τα τσιράκια
του. Ο λαός άλλωστε γνωρίζει πολύ καλά τα δεινά που συνεπάγεται η πρόσδεση στο άρμα των ΗΠΑ και των «συμμάχων» τους.
ANTIKAΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα: Μελετών & Έργων
Κουντουριώτη 1, Λαύριο
Ταχ. Κώδικας: 195 00, Λαύριο
Πληροφορίες: Σ. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
Τηλ: 22993-20230
Fax: 22990-67900
Λαύριο, 20.03.2019
Αρ. Πρωτ: 4449
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου της προμήθειας
και τοποθέτησης οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς Ο.Τ. 219,
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα
από
οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης (με στρογγυλοποίηση)
ανέρχεται σε 130.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%), το οποίο αναλύεται ως:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
104.838,00 €
Φ.Π.Α. 24%:
25.161,12 €
ΣΥΝΟΛ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
130.000,00 €
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής
οικονομικού έτους 2019, στον ΚΑ
30-7135.010 με τίτλο «προμήθεια

και τοποθέτηση οργάνων παιδικής
χαράς στο Ο.Τ. 219 της ΔΕ Κερατέας».
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
από την υπογραφή της και για ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημέρες. Προβλέπεται δικαίωμα χρονικής παράτασης μέχρι
και τρεις (3) μήνες από τη λήξη της
σύμβασης, με τους ίδιους όρους της
αρχικής, ύστερα από συμφωνία των
συμβαλλομένων μερών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 21 Μαρτίου 2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 23 Μαρτίου 2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 15 Απριλίου 2019
Συστημικός Αριθμός: 72123
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν
προσφορά για το σύνολο των
ειδών του προϋπολογισμού των ζητουμένων ειδών.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους εγγύηση συμμετοχής, το
ύψος της οποίας υπολογίζεται επί
της προϋπολογισθείσης δαπάνης,
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
για ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 2%, ήτοι 2.096,76 €.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, το

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
του
ανωτέρω,
θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λαυρεωτικής,
www.lavreotiki.gr.
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα
Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1,
Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ.
Μαργαρίτη (τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0
69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr) και
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας,
Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 37, Κερατέα), αρμόδιος υπάλληλος: κος Στ.
Ζερβουδάκης (τηλέφ. επικοινωνίας:
22993 20 230, fax: 2299 0 67 900,
mail:zervoudakis.stavros@0135.syz
efxis.gov.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό
τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
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στα πεταχτά
Επικίνδυνα προϊόντα διακινούνται
μέσω διαδικτύου
Ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμακών), προειδοποιεί
ότι τα προϊόντα, που διακινούνται μέσω διαδικτύου,
ARTROVEX, SUGANORM, RECARDIO, PSORIMILK,
BIORETIN, GEMODERM, TINEDOL, BACTEFORT, NICOIN,
FORTE LOVE, ALCOBARRIER, HONDROCREAM, DIETONUS, EROGAN, EL-MACHO, ONE TWO SLIM,
CHOKOSLIM/CHOCOLATE SLIM, WELLTOX, REVOMUSCLE, BLACK-MASK, VALGOSOCKS, VALGUS PRO, COLLAMASK, MACHOMAN, VARICOBOOSTER, MAXISIZE,
HAIR MEGASPRAY, FITOSPRAY, TONUS ELAST δεν
έχουν αξιολογηθεί από τον ΕΟΦ ως προς την ασφάλεια και
την αποτελεσματικότητα που προβάλλουν.

Διακινούνται μέσω διαδικτύου ως φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής, ή καλλυντικά
χωρίς να διαθέτουν σχετική έγκριση του ΕΟΦ (ως φάρμακα) και χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί ή πιστοποιηθεί
βάσει των κείμενων διατάξεων (ως συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα).
Στις ιστοσελίδες μέσω των οποίων προωθούνται τα ανωτέρω προϊόντα δεν υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας του
υπεύθυνου κυκλοφορίας αυτών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα προβάλλονται με θεραπευτικές ενδείξεις
παραπέμποντας σε φάρμακο, ενώ δε διαθέτουν σχετική
έγκριση του ΕΟΦ.
Ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην προμηθεύονται προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές του διαδικτύου.
Οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε
ιστοτόπους που ο καταναλωτής καλείται να αποστείλει
συμπληρωμένη φόρμα επικοινωνίας ή να επικοινωνήσει με
κάποιο τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς να γνωρίζει τα πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για
την κυκλοφορία του εκάστοτε προϊόντος.

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης,
για διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών
Κίτσι, Αγ. Μαρίνα, Λαγονήσι, Βάρη, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTEITAI άτομο για την κουζίνα, με ή χωρίς προϋπηρεσία για κατάστημα pizza fan στη Βούλα.
Πληροφορίες τηλ. 6944773836

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΥΤΑ

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

ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑ
ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΝΑΝΟ
ΜΠΕΛΖΑΜΙΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΗ)
ΔΑΦΝΕΣ
ΤΗΛ. 6993969543 κος Βασίλης
Προηγούνται σχολεία

Μνημόσυνο
Την Κυριακή 24 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ.
τελούμε ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου (έναντι Ασκληπιείου Βούλας) αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία για την ανάπαυση της ψυχής του
πολυαγαπημένου μας
Συζύγου, Πατέρα, Παππού & Αδελφού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα, 20/03/2019
Α.Π. 4413
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Β΄ Ανάρτησης της Πράξης
Εφαρμογής της επέκτασης του
σχεδίου πόλης Κερατέας)
Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων των περιοχών Β’ Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής να λάβουν
γνώση της Πράξης Εφαρμογής,
όπως αναρτάται βάσει της υπ’
αριθμ. 1/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ άρ
πρωτ. 17279/ 13.03.2019 εγγράφου

της Περιφέρειας Αττικής.
Η Β΄ ανάρτηση των πινάκων και
διαγραμμάτων της Πράξης Εφαρμογής θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών –
Σουνίου 37, Κερατέα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους σε διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.
Όσοι εκ των ιδιοκτητών εμπίπτουν
στο άρθρο 7 του από 14/06/1993
Π.Δ ΦΕΚ 648/Δ/1993, (υποχρεώσεις και ωφέλειες ιδιοκτησιών από
συμμετοχή σε διάνοιξη οδών εκτός
σχεδίου πόλης) παρακαλούνται να
προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος

Πτυχιούχος - Διπλωματούχος πιάνου και Θεωρίας
μουσικής, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον, περιοχή
Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη και Γλυφάδα.
ΟΛΓΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ 6936966646.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

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

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 κυρίες για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Διαθέτει Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 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 όπισθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμπορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο
ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική.
Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ΨΙΛΙΚΩΝ στη Βούλα. Πληροφορίες στο τηλ. 210 8955.620
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)

ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

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

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

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

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

Ανάθεση υπηρεσιών υγείας σε εργαζόμενους
Με δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Υγείας
(γραφείο αν. υπουργού) ενημερώνει
ότι «μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση C-260/17)
που δικαίωσε την Ελληνική Κυβέρνηση
και έκρινε ότι είναι πλήρως συμβατή
με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο η νομοθεσία
για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης των
Νοσοκομείων και όλου του δημόσιου
τομέα σε εργαζόμενους και όχι εργολάβους, η Ολομέλεια του Συμβουλίου
της Επικρατείας με την απόφαση
68/18-3-2019 απορρίπτει πλέον οριστικά τις αιτήσεις αναστολών που
είχαν καταθέσει οι εργολάβοι, αφού
είχε προηγουμένως ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή του και απορρίπτοντας την χορήγηση αναστολής των
διαδικασιών πρόσληψης που είχαν
προηγηθεί.
Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στο πλαίσιο πρότυπης δίκης (ν. 3900/2010) που
σημαίνει ότι είναι δεσμευτική για όλα
τα κατά τόπους Διοικητικά Εφετεία
που είχαν χορηγήσει αναστολές υπέρ
των Εργολάβων παγώνοντας τις διαδικασίες για την ανάθεση των υπηρεσιών αυτών στους εργαζόμενους.

Έτσι, πλέον επίσημα ανοίγει ο δρόμος
σε όλα τα Νοσοκομεία της Επικράτειας για την ολοκλήρωση της σύναψης συμβάσεων εργασίας, που θα
εξοικονομήσουν δημοσιονομικούς πόρους και θα διασφαλίσουν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων
σε αυτούς τους πολύπαθους τομείς.

ζομένων στον τομέα της Υγείας, που
έχουν κι αυτοί σήμερα κάθε λόγο να
πανηγυρίζουν μαζί μας την επιτυχία
αυτή. Μιας πολιτικής επιλογής τέλος,
που όλα αυτά τα χρόνια πολεμήθηκε
λυσσαλέα από τα οικονομικά εργολαβικά συμφέροντα και τους πολιτικούς
τους φίλους στην αντιπολίτευση.

Με βάση την απόφαση αυτή του ΣτΕ,
το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», στο
οποίο αφορούσε η πρότυπη δίκη μετά
από προσφυγή των εργολάβων, προχώρησε ήδη στην κατάθεση σχετικής
Προκήρυξης στον ΑΣΕΠ για ατομικές
συμβάσεις για τις 165 συνολικά θέσεις
εργασίας στους τομείς σίτισης-εστίασης και φύλαξης.
Ταυτόχρονα, έχουμε κάθε λόγο να κατακλυζόμαστε από αισθήματα ικανοποίησης και δικαίωσης για το θεσμικό
επιστέγασμα μιας πολιτικής επιλογής
που κάναμε από τις πρώτες κιόλας
ημέρες που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Μιας επιλογής που
στόχευε ανοιχτά αφενός στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και
των φορολογουμένων πολιτών και
αφετέρου στην εργασιακή κανονικότητα και σταθερότητα χιλιάδων εργα-

Με τις εξελίξεις αυτές στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι «ό,τι
λέμε το κάνουμε», ενώ όσοι πόνταραν
όλο αυτόν τον καιρό σε διαδικαστικές
και δικαστικές καθυστερήσεις για να
συνεχίσουν να πλουτίζουν εις βάρος
δημόσιων πόρων υπό την προστασία
των πολιτικών τους φίλων, μόλις «έχασαν»!
Καλούμε τις Διοικήσεις όλων των υγειονομικών Μονάδων της χώρας που
στον ένα ή τον άλλο βαθμό χρησιμοποιούν ακόμα εργολαβικές εταιρείες
στους τομείς καθαριότητας, σίτισης
και φύλαξης να προβούν άμεσα στις
προβλεπόμενες διαδικασίες (ή να ολοκληρώσουν από το σημείο που υποχρεώθηκαν να σταματήσουν) για την
προκήρυξη θέσεων εργασίας και εργασιακές συμβάσεις με εργαζόμενους
στους τομείς αυτούς.

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

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Τι γίνεται όταν ο πόνος οφείλεται στους νεφρούς;
Πόνος στη μέση
Ο πόνος στη μέση είναι κάτι που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Οκτώ στους δέκα ενηλίκους θα πονέσουν κάποια στιγμή της ζωής τους στη
μέση, θα εκδηλώσουν δηλαδή οσφυαλγία. Πιο ευάλωτοι
είναι οι παχύσαρκοι και όσοι κάνουν βαριές εργασίες,
αλλά η οσφυαλγία παρουσιάζεται ακόμη και σε λεπτούς
ή γυμνασμένους ανθρώπους.
Ο πόνος χαμηλά στη μέση μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά,
στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό συμβαίνει επειδή η
μέση δεν έχει ασκηθεί και οι κινήσεις είναι άπειρες.
Ακόμα και αν έχετε βιώσει πόνο και οι κινήσεις σας όταν
σκύβετε ή πιάνετε ή σηκώνετε πράγματα ψηλά είναι περιορισμένες, η πιο συνηθισμένη αιτία αυτού του τραβήγματος είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε τους μυς της
πλάτης σε δραστηριότητες στις οποίες δεν έχετε συνηθίσει, όπως η μετακίνηση βαριών αντικείμενων ή η ενασχόληση με την κηπουρική.

πόνος φλεγμονώδους αιτιολογίας είναι συνήθως σταθερός, ενώ αυτός που οφείλεται σε απόφραξη έχει αυξομειούμενη ένταση, η οποία ακολουθεί τις περισταλτικές
κινήσεις της αποχετευτικής μοίρας (κωλικός του νεφρού).
Συχνά ο νεφρικός πόνος επεκτείνεται προς τον ομφαλό
ή το σύστοιχο λαγόνιο βόθρο. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι
σε περίπτωση απόφραξης, η οξύτητα του πόνου σχετίζεται κυρίως με την ταχύτητα εγκατάστασης της απόφραξης και λιγότερο με το βαθμό διάτασης. Έτσι, παθήσεις
που εξελίσσονται βραδέως και οδηγούν σε βαθμιαία διάταση της νεφρικής κάψας προκαλούν ελάχιστο ή καθόλου πόνο. Τέτοιες παθήσεις είναι οι όγκοι, η χρόνια
πυελονεφρίτιδα, οι κοραλλιοειδείς λίθοι, οι πολυκυστικοί
νεφροί κ.λπ.

Τι γίνεται όταν ο πόνος οφείλεται στους νεφρούς;
Οι νεφροί είναι δύο, ένας αριστερός και ένας δεξιός.
Έχουν σχήμα κυαμοειδές (σαν φασόλι), βρίσκονται στα
πλάγια της σπονδυλικής στήλης, στο ύψος των Θ12 – O3
σπονδύλων και στηρίζονται στους μεγάλους ψοΐτες μύες,
στο οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα. Δεν είναι τελείως κατακόρυφοι αλλά οι επιμήκεις άξονές τους συγκλίνουν προς τα
επάνω. Έχουν μήκος 11–12 cm, πλάτος 6–7 cm και πάχος
3–4 cm. Το βάρος τους είναι περίπου 150 γρ.
O δεξιός νεφρός βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από τον αριστερό γιατί πιέζεται από το ήπαρ το οποίο βρίσκεται ακριβώς από επάνω του.
Ο πόνος στη μία ή και τις δύο πλευρές του κορμού, κοντά
στο σημείο που βρίσκονται τα νεφρά, οφείλεται συνήθως
σε δυσλειτουργία των συγκεκριμένων οργάνων ή του ουροποιητικού. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν όμως είναι ότι ο
πόνος μπορεί να «ακτινοβολεί» από κάποιο άλλο ζωτικό
όργανο, υποδεικνύοντας κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα
υγείας.
Ο πόνος εντοπίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις μεταξύ του τελευταίου πλευρού και του οστού της λεκάνης
και προς τα πίσω, κοντά στην οσφυϊκή μοίρα (δηλαδή τη
μέση).
Εάν δεν είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργίας των νεφρών,
ο πόνος μπορεί να οφείλεται σε θλάση των μυών της πλάτης, κάταγμα στη σπονδυλική στήλη κ.ά.
Τυπικά, ο νεφρικός πόνος εντοπίζεται στη σύστοιχη με
τον πάσχοντα νεφρό πλευροσπονδυλική γωνία και κάτω
από τη 12η πλευρά. Προκαλείται από απότομη διάταση
της νεφρικής κάψας λόγω φλεγμονής ή απόφραξης. Ο

Ο πόνος στους νεφρούς εντοπίζεται χαμηλά στη μέση και
συνήθως είναι ετερόπλευρος αν και μπορεί να εντοπίζεται
και στις δύο πλευρές.
Συχνότερα ο πόνος στους νεφρούς εκδηλώνεται σαν κολικός και οφείλεται σε απόφραξη της ροής των ούρων, συνήθως από κάποια πέτρα (λίθο), που εντοπίζεται ψηλά
προς τον νεφρό.
Στην περίπτωση της νεφρολιθίασης ο κολικός του νεφρού
είναι ένας πολύ έντονος πόνος ο οποίος αυξομειώνεται
σε ένταση. Συνήθως συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως τάση για εμετό, εμετό και αιματουρία. Μπορεί
επίσης να υπάρχει πυρετός και ο πόνος να αντανακλά
προς τον μηρό.
Άλλη συχνή αιτία που προκαλεί πόνο στους νεφρούς είναι
η ουρολοίμωξη που έχει επεκταθεί προς τα πάνω (πυελονεφρίτιδα). Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής εκτός από
τον πόνο εμφανίζει υψηλό πυρετό με ρίγος, καταβολή,
εμετούς και κάποιες φορές σύγχυση. Τα ούρα είναι θολά,
μπορεί να μυρίζουν, να περιέχουν αίμα και να εμφανίζεται
πόνος στην ούρηση. Συνήθως προηγούνται κοινά συμπτώματα ουρολοίμωξης (κυστίτιδας), όπως συχνουρία και κάψιμο ή τσούξιμο στην ούρηση.
Ο τυπικός κολικός του νεφρού αρχίζει συνήθως σαν αί-

σθημα βάρους στη νεφρική χώρα, αλλά σύντομα εξελίσσεται σε οξύ άλγος με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την απουσία συγκεκριμένης αναλγικής θέσης. Πολλές φορές
συνυπάρχει εφίδρωση, ναυτία, έμετοι ή μετεωρισμός. Ο
πόνος μπορεί να υποχωρήσει αυτόματα και να επανεμφανιστεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Οξύς οσφυϊκός
πόνος από απότομη διάταση της νεφρικής κάψας μπορεί
να παρατηρηθεί και από υποκάψιο αιμάτωμα ή και νεφρική
ισχαιμία εξ αιτίας αρτηριακού εμφράκτου ή φλεβικής
θρόμβωσης.
Η διαφορική διάγνωση του νεφρικού πόνου θα πρέπει να
γίνεται από ενδοπεριτοναϊκές παθήσεις, συνηθέστερα
φλεγμονές ή ρήξεις ενδοπεριτοναϊκών οργάνων. Προς
την κατεύθυνση αυτή σημαντική βοήθεια προσφέρει το
ιστορικό και η κλινική εξέταση.
Η λιθίαση του ουροποιητικού εμφανίζεται κλινικά σαν
οξύς πόνος, ο γνωστός μας κολικός, δηλαδή πόνος στην
οσφυϊκή χώρα με αντανάκλαση στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα και στα έξω γεννητικά όργανα. Ο ασθενής που πονά
κινείται χαρακτηριστικά συνεχώς μη μπορώντας να βρει
ανακούφιση σε καμία θέση.
Γενικά ένας ασθενής με πέτρα στο ουροποιητικό μπορεί
να εμφανίσει τα ακόλουθα συμπτώματα:
• Πόνο στην πλάτη και στα πλάγια της κοιλιάς που επεκτείνεται μπροστά και χαμηλά στις βουβωνικές χώρες και
τα γεννητικά όργανα και έρχεται κατά κύματα
• Ναυτία, έμετο
• Τσούξιμο στην ούρηση
• Αιματουρία
• Συχνουρία
• Πυρετό με ρίγος, αν συνυπάρχει ουρολοίμωξη
Οι περισσότεροι λίθοι περνούν απαρατήρητοι μέχρι να
προκαλέσουν έντονη συμπτωματολογία. Άλλες φορές
ανακαλύπτονται τυχαία στα πλαίσια απεικονιστικού ελέγχου για αιματουρία ή κάποια άλλη πάθηση
Όταν τα νεφρά μας αδυνατούν να φιλτράρουν τις άχρηστες ουσίες από το αίμα μας, τότε αυτό ονομάζεται οξεία
νεφρική ανεπάρκεια.
Συμπτώματα:
- Μειωμένη παραγωγή ούρων
- Αιματουρία (αίμα στα ούρα)
- Κατακράτηση υγρών, η οποία προκαλεί οίδημα στα
πόδια, στους αστραγάλους
- Υπνηλία - Δύσπνοια - Μεταλλική γεύση στο στόμα (από
την αύξηση της ουρίας στο αίμα) - Κόπωση - Σύγχυση Ναυτία, ζαλάδα και δυσκολία στη συγκέντρωση - Πόνος
ή/και «πλάκωμα» στο στήθος - Επιληπτικές κρίσεις ή κώμα
(σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις)
Κωνσταντίνου Λούβρου, M.D., medlabnews.gr
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Επιτυχίες του Γ.Σ.
Γλυφάδας - Στίβος
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 2019
Ο αθλητής του Γυμναστικού
Συλλόγου Γλυφάδας - Στίβος, Νίκος Λάμαρης συμμετείχε στους Βαλκανικούς
αγώνες βετεράνων κλειστού
στίβου που διεξήχθησαν
στην Κωνσταντινούπολη και
κατέκτησε 4 αργυρά μετάλλια (στο άλμα σε μήκος, στα
60μ, στο άλμα τρπλούν και
στην
σκυταλοδρομία
4χ200μ).

4η Η Αλεξάνδρα Μέγα
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
''Special Olympics''
Η αθλήτρια Αλεξάνδρα Μέγα κατέκτησε την 4η
θέση στα 100μ με νέο ατομικό ρεκόρ 19''.11, στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Special Olympics που διεξάγεται στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων Abu Dhabi.

ΕΒΔΟΜΗ

Δανοί μαθητές εθελοντές σε προσφυγικές δομές
και γνωριμία με τη θάλασσα στο Ν.Α.Ο.Β.
Τα μπάνια άρχισαν!! Όχι για τους περισσότερους
εξ ημών αλλά για τους μαθητές και τους καθηγητές
του σχολείου Mariager Efterskole της Δανίας.
Ο ΝΑΟΒ διοργανώνει εδώ και 4 χρόνια για το
σχολείο αυτό, μια ημερίδα γνωριμίας με τη
θάλασσα. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ιστιοπλοϊα τριγωνου και ανοικτής θαλάσσης καθώς
και την ιστιοσανίδα. Οι πιο γενναίοι κάνουν και
μπάνιο στη θάλασσα παρόλο που η θερμοκρασία
του νερού είναι αρκετά χαμηλή.
Οι μαθητές του Mariager Efterskole έρχονται κάθε
χρόνο στη χώρα μας για να βοηθήσουν οργανώσεις
φροντίδας προσφύγων. Ο καθηγητής τους, Klaus
Rasmussen, πιστεύει πως τα παιδιά πρέπει να
μάθουν να προσφέρουν στον συνάνθρωπο και
να μην είναι απαθείς. Για την εργασία και το χρόνο
που προσφέρουν ο κ. Rasmussen ανταμείβει τους
μαθητές με αυτή τη ημερίδα.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE
Σε αποπνικτικό τοπίο
Τα έκτροπα και η βία, ως αποτέλεσμα της κόντρας συμφερόντων που διεξάγεται στο έδαφος του ελληνικού εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου με «βιτρίνα» τις ομάδες
και τον ποδοσφαιρικό ανταγωνισμό, στιγμάτισαν ένα ακόμη
ντέρμπι της Super League. Αποδεικνύουν δε στην πράξη ότι
παρά τους νέους νόμους, τις «καινοτομίες» (αναδιάρθρωση
κ.λπ.) και τις μεγαλοστομίες της εκάστοτε κυβέρνησης
αλλά και των ποδοσφαιρικών φορέων, το φαινόμενο δεν
πατάσσεται όσο η ουσία του όλου προβλήματος, που είναι
η επιχειρηματική δράση και οι πάσης φύσης ανταγωνισμοί
στο έδαφος του ποδοσφαίρου, μένει στο απυρόβλητο.
Το νέο επεισόδιο του ίδιου «έργου» ήταν το ντέρμπι μεταξύ
Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ για την 25η αγωνιστική. Ο αγώνας δεν τελείωσε ποτέ και αμαυρώθηκε από
επεισόδια μεταξύ οπαδών των γηπεδούχων και της αστυνομίας. Μάλιστα ο Γερμανός διαιτητής της αναμέτρησης,
Μάρκο Φριτς, διέκοψε δύο φορές τον αγώνα. Την πρώτη
στο 5ο λεπτό, όταν χούλιγκανς εισέβαλαν στον αγωνιστικό
χώρο και επιτέθηκαν στον πάγκο των «ερυθρολεύκων», με
τους τελευταίους να καταγγέλλουν χρήση μαχαιριού. Η
δεύτερη σημειώθηκε στο 70' και ενώ ο Ολυμπιακός προηγούνταν 1-0 (Γκερέρο 53'), καθώς η ατμόσφαιρα τόσο
στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις κερκίδες έγινε αποπνικτική εξαιτίας της χρήσης δακρυγόνων στον περιβάλλοντα

Μια (…αδιάκοπη) αλητεία
Τα όσα συνέβησαν μέσα κι έξω από το Ολυμπιακό
στάδιο κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός
- Ολυμπιακός μπορεί να προκαλούν οργή και αηδία,
αλλά καμμιά έκπληξη. Για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε ότι η “εξυγίανση” του ελληνικού ποδοσφαίρου
(και όχι μόνο) πάει χέρι - χέρι με τον “εξυγιαντικό”
χαρακτήρα των κάθε λογής “εξυγιαντών”.
Πέντε λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού, οπαδοί του Παναθηναϊκού εισέβαλαν στο γήπεδο και
επιτέθηκαν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ταυτόχρονα “κύριοι” που φαίνονται στο βίντεο να διαθέτουν επίσημες διαπιστεύσεις εισόδου στον
αγωνιστικό χώρο άρχισαν να επιδεικνύουν τις πυγμαχικές τους ικανότητες... καταγγελίες μιλούν
ακόμα και για μαχαίρια που βγήκαν από τους “καλούς” αυτούς...φιλάθλους!
Οι “ομορφιές” αυτές δεν είναι παρά το αποκορύφωμα γεγονότων όπως η εισβολή αλήτων σε
αγώνα ΠΟΛΟ γυναικών(!) στο Παπαστράτειο, οι
επιθέσεις ακόμα κι εναντίον γυναικών από συμμορίες άλλων οργανωμένων αλητών στο Περιστέρι,
αλλά και περιστατικών που αφορούν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και στο Μπάσκετ.
Άλλωστε δύο ώρες πριν το ντέρμπι ποδοσφαίρου,
το μπασκετικό παιχνίδι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε ποτέ.
Κατά τα λοιπά η ηλιθιότητα ορισμένων να παίρνουν
το μέρος των “ντοπαρισμένων” χουλιγκάνων ή των
ευηπόληπτων παραγόντων της Α΄ή της Β΄Ομάδας,
συνεχίζεται. Το ίδιο συνεχίζεται και η επιδοτούμενη - από το ίδιο το σύστημα που ελέγχει το ποδόσφαιρο - αλητεία. Πρόκειται για “επιδότηση” που
δεκαετίες τώρα, δεν έχει γνωρίσει καμμία διακοπή.

χώρο του ΟΑΚΑ από την αστυνομία, η οποία προχώρησε
επίσης σε συλλήψεις και προσαγωγές.
Οι δύο ομάδες μετέβησαν στα αποδυτήρια την ώρα που οι
περισσότεροι φίλαθλοι είχαν αρχίσει να αποχωρούν, και μετά
από διαβουλεύσεις ο Φριτς αποφάσισε την οριστική διακοπή.
Η απόφαση προκάλεσε τα παράπονα του Παναθηναϊκού, που
ζητούσε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ενώ καταδικάζοντας τα
όσα συνέβησαν έκανε λόγο για «μικρή μειονότητα που δεν
σεβάστηκε κανέναν». Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν βαριά τιμωρία, αφαίρεσης έως και 6 βαθμών.

BASKET LEAGUE
Το ντέρμπι και οι κοκορομαχίες
Το πρωτοφανές γεγονός του κλεισίματος του φύλλου
αγώνα για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα γραφεία του
ΕΣΑΚΕ, παρούσας σύσσωμης της ομάδας των «πρασίνων»
και σε βάρος των «ερυθρολεύκων» (με σκορ 20-0), σημάδεψε την 20ή αγωνιστική της Basket League. Ο αγώνας δεν
διεξήχθη εξαιτίας της ενέργειας της ΚΑΕ Ολυμπιακός να
μην εκδώσει εισιτήρια και να μην αγωνιστεί, ως διαμαρτυρία για την απόρριψη του αιτήματός της να οριστούν ξένοι
διαιτητές στο ντέρμπι (στάση την οποία ο Ολυμπιακός τηρεί
από τον ημιτελικό Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ, όταν αποχώρησε
στο ημίχρονο διαμαρτυρόμενος για τη διαιτησία).
Η επιλογή της διοίκησης του ΣΕΦ να μην ανοίξει τις πόρτες,
σε συνδυασμό με το φόβο ότι ακόμα και η τυπική παρουσία
των διαιτητών και της ομάδας του Παναθηναϊκού στο κλειστό στάδιο θα μπορούσε να σταθεί αφορμή να προκληθούν
έκτροπα, οδήγησε τη διοργανώτρια αρχή στην απόφαση να
κλείσει το φύλλο αγώνα στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ. Ο Ολυμπιακός κινδυνεύει με νέα τιμωρία.

Κόντρα υφυπουργού - Ομοσπονδίας
Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η κόντρα της κυβέρνησης και της
Ομοσπονδίας μπάσκετ (ΕΟΚ), με αφορμή την απουσία του
προέδρου της τελευταίας, Γ. Βασιλακόπουλου, από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή
στο υφυπουργείο Αθλητισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων με
τον αγώνα και η οποία σημαδεύτηκε από τις κόντρες των διοικούντων των «αιωνίων». Απαντώντας στις κατηγορίες του
υφυπουργού, κύκλοι της ΕΟΚ υπενθύμισαν ότι το πρωτάθλημα της Basket League διέπεται από τους κανονισμούς και
τις πειθαρχικές διαδικασίες του ΕΣΑΚΕ και σημείωσαν πως
αυτή τη στιγμή απαιτείται ψυχραιμία και σύνεση.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Κυπελλούχος ο Ολυμπιακός
Τον τίτλο του κυπελλούχου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών
κράτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός
επικρατώντας της ΑΕΚ στον τελικό που έγινε στην Πάτρα
με 23-13.
Ολυμπιακός: Κρητικός, Τζηράς 10, Καραμπουρνιώτης 1, Λέμος 2,
Μούγιτς, Ρέινα 2, Κανδύλας, Σανίκης 3, Μπούμπαλο, Κόντης, Λιάπης
1, Τσιλιμπάρης, Αρσιτς, Αραπακόπουλος 2, Χάλαρης, Τσίλης 2.

«Εφυγε» ο Θ. Γιαννακόπουλος
Σε ηλικία 88 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, ιστορικός παράγοντας του Παναθηναϊκού
και συνιδιοκτήτης της ΚΑΕ από το 1992 μέχρι το 2012
μαζί με τον αδελφό του, Παύλο, που επίσης «έφυγε» λίγους μήνες πριν.
Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν η ΕΟΚ, ο
ΕΣΑΚΕ, η Ευρωλίγκα, το σύνολο των ομάδων της Basket
League και άλλοι αθλητικοί φορείς.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΕΚ: Γεωργιάδης, Ζαμπούνης 4, Νικολαΐδης, Συγγάρης, Μπάλαζ,
Ραντούλοβιτς, Αλβανός, Μπάγιος 1, Γιάκομπσεν 4, Παπαδιονυσίου
3, Δομπρής, Μυλωνάς 1, Νταρσουλάντ, Αργυρού, Παλεβίτσιους,
Βραζάλιτσα.

ΠΟΛΟ
Πρωταθλήτρια νέων γυναικών η ΝΕ Πατρών
Σε μια σημαντική επιτυχία έφθασε η ΝΕ Πατρών, η οποία
αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας στην κατηγορία των
Νέων Γυναικών στο πόλο επικρατώντας του Ολυμπιακού με
11-8, στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 17/3. Η ομάδα της
Πάτρας έχανε αρχικά με 5-1, αλλά έκανε κατόπιν την ανατροπή.

ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2019
Οι αντίπαλοι της Εθνικής
Ομάδες που θεωρούνται στα μέτρα της θα αντιμετωπίσει η
Εθνική ομάδα μπάσκετ τον Αύγουστο στη φάση των ομίλων
του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας, όπως προέκυψε από
την κλήρωση που πραγματοποίησε η FIBA. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κληρώθηκε στον 6ο όμιλο, με αντιπάλους τη Βραζιλία, το Μαυροβούνιο και τη Νέα
Ζηλανδία. Στη φάση των «16» προκρίνονται οι δύο πρώτοι
και τοποθετούνται σε νέο όμιλο μαζί με τις ομάδες που θα
προκριθούν από τον 5ο όμιλο, όπου δεσπόζει η παρουσία
των ΗΠΑ, ενώ υπάρχουν ακόμα η Τουρκία, η Τσεχία και η
Ιαπωνία. Μετά τον β' γύρο αρχίζουν οι αγώνες νοκ άουτ.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Στον τελικό του Ευρωπαϊκού η Κορακάκη
Ενα ακόμα χρυσό μετάλλιο στην καριέρα της θα διεκδικήσει σήμερα Σάββατο (12.30 ώρα Ελλάδας) στην σκοποβολή
η Αννα Κορακάκη, η οποία προκρίθηκε στον τελικό στο αεροβόλο πιστόλι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Κροατία. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια διεκδικεί
το μετάλλιο που δεν έχει ακόμα στη συλλογή της, καθώς
στα 10 μ. στο αεροβόλο πιστόλι έχει πάρει τόσο Ολυμπιακό
μετάλλιο όσο και μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Η Κορακάκη συγκέντρωσε 575 βαθμούς και προκρίθηκε ως
7η στον τελικό. Ως 1η προκρίθηκε η Βερόνικα Μαγιόρ από
την Ουγγαρία, με 578 βαθμούς.

SUPER LEAGUE
«Στον αέρα» η αναδιάρθρωση
«Στον αέρα» βρίσκεται και πάλι το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων, μετά τις χτεσινές
εξελίξεις μεταξύ Super League και υφυπουργείου Αθλητισμού. Αρχικά συνεδρίασε το ΔΣ της Λίγκας, παρουσία και
εκπροσώπων του συνδρομητικού καναλιού που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος, και αποφασίστηκε να ζητηθεί νέα συνάντηση για το θέμα με τον
υφυπουργό Αθλητισμού Γ. Βασιλειάδη. Λίγο αργότερα
όμως επισημάνθηκε από πηγές του υφυπουργείου ότι δεν
συντρέχει λόγος νέας συνάντησης, καθώς όλος ο σχεδιασμός έχει συζητηθεί από το περσινό καλοκαίρι. Θυμίζουμε
ότι το σημείο - «αγκάθι» μεταξύ κυβέρνησης και Super
League είναι η επιμονή της δεύτερης για πρωτάθλημα 16
ομάδων και όχι 14, όπως προβλέπεται στο κυβερνητικό
σχέδιο, ενώ ακόμα δεν έχει έρθει η τροπολογία για τη δημιουργία της Super League 2.

Eπίδοξοι ΗΓΕΜΟΝΕΣ διεκδικούν ηγεμονίες:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Πόσοι είναι προπαιδευμένοι;
Ένας τοπικός «Ηγεμόνας»
μιλάει για τον «ΗΓΕΜΟΝΑ»
του Μακιαβέλλι σχολιασμένο
από τον ΜEΓΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ
De Profundis
Μία, εκ βαθέων ομιλία από το δήμαρχο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (3Β), Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου, στην παρουσίαση του βιβλίου
«Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ του Μακιαβέλλι, των εκδόσεων
Σκαραβαίος στην αίθουσα «Ιωνία».

Ομιλία του ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3Β

Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
“Eνα μοναδικό, εξαιρετικό θέμα.
Παρουσιάζεται ένα βιβλίο από
ένα πάρα πολύ εκλεκτό πάνελ*
ανθρώπων. Θα μου επιτρέψετε
με τη δική μου ματιά να πω δυο
κουβέντες, γι’ αυτήν τη μοναδική και διαχρονική, δουλειά
μιάς αμφιλεγόμενης, αλλά κατά
το μάλλον ή ήττον σημαντικής
προσωπικότητας, αυτής του
Ν. Μακιαβέλλι.
Ο Ηγεμόνας, αν και γράφτηκε
στις αρχές του 16ου αιώνα,
χωρίς αμφιβολία είναι το πιο
επαναστατικό έργο του Μακιαβέλλι, κυρίως γιατί
γράφτηκε με πάθος.
Ο Μακιαβέλλι είναι μια προσωπικότητα που απασχόλησε πολύ τους φιλοσόφους, τους ιστορικούς, αλλά και τους πολιτικούς όλων των
εποχών, μετά το θάνατό του, όλους αυτούς τους
αιώνες που πέρασαν. Οι απόψεις γι’ αυτόν ακροβατούσαν ανάμεσα στην εικόνα του διαβολικού
πολιτικού και του θεωρητικού της μοντέρνας
απολυταρχίας.
Αν και το έργο του περιγράφει την εποχή του,
την εποχή που γράφτηκε, αξίζει να διαβαστεί,
γιατί ο Μακιαβέλλι είναι ένας μεγάλος τεχνίτης,

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

τόσο της καθαρής πολιτικής, όσο και του πάθους και της ορμής γι’ αυτά που γράφει.”

Ο Ηγεμόνας, δεν είναι απλά ένα βιβλίο·
είναι «σχολείο»!
Σχολείο για πολιτικούς, για συμβούλους, για τεχνοκράτες, για διπλωμάτες, για στρατιωτικούς.
(σ.Σ. για Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους).
O “Hγεμόνας” αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο,
ένα χρήσιμο οδηγό για όσους επιθυμούν να κατακτήσουν ή να διατηρύσουν κάποια ηγεμονία.
Εργο κλασικό λοιπόν και αξεπέραστο, αν σκεφτούμε ότι γράφτηκε 5 αιώνες πίσω, μέσα σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες από τις
σημερινές, και φαντάζει τόσο σύγχρονο και τόσο
επίκαιρο. Ο Μακιαβέλλι μέσω
του έργου του δίδαξε πολιτική οικονομία και πολιτική φιλοσοφία.
Πέραν του καλού και του κακού.
Η σημαντική έκδοση που παρουσιάζεται εδώ, με τους σχολιασμούς του Μεγάλου Ναπολέοντα
Βοναπάρτη, μια εξαιρετικά σπάνια και μοναδική έκδοση, βλέπουμε πως ο Ναπολέων, ο
Μέγας Ναπολέων αναγνώριζε
πως ο Μακιαβέλλι τον βοήθησε
πάρα πολύ στις πολιτικές του,
στις αποφάσεις του, στις στρατηγικές του επιλογές, και γι’ αυτό του αναλογεί
μερίδιο της δόξας του! Της δόξας του Ναπολέοντα.
Ο Ναπολέων λοιπόν συνειδητοποίησε πως
ούτε τα τείχη, ούτε τα κάστρα σώζουν τον
Ηγεμόνα, γιατί όλα τα κάστρα, συνήθως
πέφτουν από μέσα.
Μόνο η αγάπη προς το λαό και η αγάπη απ’
το λαό μπορεί να τον σώσει.
Εχει δίκιο λοιπόν ο Ζαν Ζακ Ρουσώ που ισχυρίζεται πως ο Μακιαβέλι προσποιούμενος ότι
διδάσκει τους βασιλείς, δίδαξε τους λαούς.

Δεν πρόκειται για μία ακόμη έκδοση του γνωστού
έργου. Όλο το έργο το σχολιάζει επανειλημμένα
και επί σειρά ετών – από όταν ήταν Στρατηγός,
Ύπατος, Αυτοκράτορας ή εξόριστος – ο Ναπολέων
Βοναπάρτης. Αυτή είναι η σημαντική ιδιαιτερότητα
της παρούσας έκδοσης. Ο Ναπολέων είναι κοντά
μας – μόλις 200 χρόνια και κοντά στις πρακτικές
και τις αντιλήψεις της σύγχρονης πολιτικής.
Κυκλοφορεί και σε ειδική, συλλεκτική, περιορισμένη
αριθμητικά, δερματόδετη έκδοση.

* Αναφέρεται στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής
Βύρωνα Πολύδωρα, στον Πανεπιστημιακό Καθηγητή
της Πολιτικής Φιλοσοφίας Θεόδωρο Γεωργίου, στον
πρώην και πρώτο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
του τέως Δήμου Βούλας Δημήτρη Ράπτη και στον
επίσης πρώτο Αντιδήμαρχο του Δήμου Βούλας και
εκδότη Κώστα Βενετσάνο.
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Ποσειδώνος 12, Βούλα
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Ο HΓΕΜΟΝΑΣ του Μακιαβέλλι

Σχολιασμένος από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη

• Σπύρος ΠΡΟΒΙΔΑΣ,
Βασ. Παύλου 65Α, Βούλα

• ΙΑΝΟΣ α.ε., Σταδίου 24, Αθήνα
• Τσάνας - Δημόπουλος ο.ε.,
Μαυρομιχάλη 1, Αθήνα
• ΣΠΑΝΟΣ Κώστας - Βιβλιοφιλία,
Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα

