
22ο €

Τί κρίνεται στις
δημοτικές εκλογές στο ΔΗΜΟ
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης;

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

Αρχή άνδρα δείκνυσι, Βίας ο Πριηνεύς1

l Περιβάλλον  l Ασφάλεια

l  Καθαριότητα  l  Ανακύκλωση

l  Πολιτισμός l  πολιτισμός

l  Πολιτισμός και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το διακύβευμα των επερχόμενων ιδίως δημοτικών

εκλογών είναι ταυτόσημο, αλλά και διαφορετικό

συγχρόνως από Δήμο σε Δήμο.

Αλλού προέχουν τα έργα υποδομής και λειτουργικής

βελτίωσης, αλλού οι εντάξεις στο

σχέδιο πόλεως και οι χρήσεις γης,

αλλού τα σχολικά κτήρια, η καθαριό-

τητα και η διάθεση των απορριμμά-

των κ.λπ....

Αλλά και το θέμα της ασφάλειας

είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μετά

την ποσοτική και ποιοτική έκταση –

έκρηξη, πρέπει να πω – της εγκλημα-

τικότητας τα τελευταία 25 – 30, χρό-

νια.

Στην ΑΣΦΛΑΕΙΑ, σε ορισμένες ιδιαίτερα περιοχές θα

συμπεριλάβω, εκτός των παράνομων πράξεων του

κοινού Ποινικού Δικαίου, και τις ... «νόμιμες» πράξεις

των αρχών χάριν ιδιωτικών συμφερόντων, όχι βε-

βαίως, χωρίς ιδιοτέλεια των αρχόντων!

Στα ιδιωτικά συμφέροντα, διευκρινίζω ότι συμπερι-

λαμβάνονται, δυστυχώς, και φορείς δημοσίου χαρα-

κτήρα, όπως – να το πούμε «έξω απ’ τα δόντια» - η

εκκλησία.

Αλλά πολύ φοβούμαι, και είναι κοινή πεποίθηση

πλέον, πως οι άρχοντές μας ξεχνούν ή και αγνοούν

– αν δεν τη γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια –

την αρχαία σοφία:

«Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι:
1ον, ότι ανθρώπων άρχει, 2ον ότι κατά νόμους άρχει
και  3ον ότι ουκ αεί άρχει.

Αγάθων 450-400 π.Χ.

Αυτά φαίνεται πως είναι παρωχημένα και ...ρομαν-

τικά, για τους «ρεαλιστές «ηγεμόνες» μας, στους

οποίους συμπεριλαμβάνω και τους δημοτικούς μας

άρχοντες! (όχι όλους).                 Συνέχεια στη σελ. 2

TO ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ
των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Τιμητική διάκριση 

του Κώστα 
Βενετσάνου

γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σελίδα 8

 
 

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε
στην πρώτη συνάντηση και γνωριμία 

με τους υποψηφίους του συνδυασμού
την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 

και ώρα 11 το πρωί στο Riviera Coast
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα

ΕΚΛ. ΚΕΝΤΡΟ: Λ. Κων/νου Καραμανλή & Ασκληπιού 1, Βούλα
Τηλ: 210 8950444 | Κιν: 697 4491050
E-mail: ask@kymaenomenonpoliton.gr 

www.kymaenomenopoliton.gr

Τη “Μεγάλη Εβδομάδα” 
η δημοπρασία για τις 
παραλίες της Βούλας

Δημοπρασία για

τη μίσθωση των

παραλιών 

του  Κάμπινγκ,

της Α’ πλαζ  

του “Ειρηνικού” 

και Β’ πλαζ στη

Βούλα
Σελίδα 13
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Παρακαλώ τους αγαπητούς αναγνώστες να διαβάσουν

το εμπνευσμένο άρθρο του καθηγητή της πολιτικής φι-

λοσοφίας Θεόδωρου Γεωργίου (σελ. 8) και ιδιαίτερα

την παράγραφο στην οποία τονίζει ότι «υπάρχουν δύο
μοντέλα ανάπτυξης και διακυβέρνησης τα οποία συν-
δέονται μεταξύ τους: το μοντέλο της ανάπτυξης, που
θεμελιώνεται στην οικιστική και την πολεοδομική
μνήμη του τόπου και το μοντέλο της ουσιαστικής δη-
μοκρατικής διακυβέρνησης».
Αυτή η παράγραφος, αγαπητοί αναγνώστες, τα λέει

ΟΛΑ. Και δεν θα μπορούσα να προσθέσω τίποτα εγώ,

ούτε και να την αναδιατυπώσω διαφορετικά.

«Ο άλλος δρόμος, καταλήγει ο Θ. Γεωργίου, είναι ο
δρόμος της επενδυτικής ανάπτυξης, ο οποίος δια-
σταυρώνεται με το δρόμο της απολυταρχικής διακυ-
βέρνησης».

Κι εδώ θέλω ν’ ανοίξω μια παρένθεση, παράδειγμα

προς απέχθεια και αποφυγή του τελευταίου δημοτικού

συμβουλίου της Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και

πάμπολλων βέβαια προηγούμενων: Ο Δήμαρχος 3Β, με

την πειθαρχημένη συνεπικουρία του Προέδρου του

Δ.Σ. Νίκου Ψαλλίδα, έχει μετατρέψει το δημοκρατικό

βήμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε... άμβωνα προνο-

μιακού μονολόγου!

Ή, επειδή χρησιμοποίησα θρησκευτική ορολογία,...  σε

«πασαρέλα» «επηρμένης εξουσίας» και «εκχύλισμα
(...) νόθων συμπλεγμάτων υπεροχής και αυτοϊκανοποί-
ησης μύχιων πόθων για υπέρβαση της μετριότητας»,
κατά τον Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημο2.

Εξηγούμαι: Μιαν αναφορά ενό φύλλου χάρτου Α4, συ-

νολικού χρόνου ...ρητορικής ανάγνωσης 6 λεπτών, που

απευθυνόταν στο Δήμαρχο, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και

στους δημοτικούς Συμβούλους, δεν την ανέγνωσε ο

Πρόεδρος, για προφανείς λόγους, ο δε Δήμαρχος...

έδωσε την αυτάρεσκη, υβριστική και ιταμή απάντησή

του αγορεύοντας, υβρίζοντας, ειρωνευόμενος και ψευ-

δόμενος (η απόκρυψη της αλήθειας, είναι ψεύδος) επί

18 τουλάχιστον λεπτά!

Αυτή είναι η απολυταρχική διακυβέρνηση που χαρα-

κτηρίζει το δήμαρχο 3Β και τον “δεδομένο” του Πρό-

εδρο  του Δ.Σ. του εν λόγω τριώνυμου δήμου (η

αναφορά  μετά ταύτα, όπως είχε προεπισημανθεί, δη-

μοσιεύεται στη σελ. 16). Για να μη μου ξεφύγει όλη η

αλήθεια να σημειώσω ότι ο Πρόεδρος διάβασε με ορ-

γίλον ύφος – δεν κατάλαβα γιατί – μόνον την τελευ-

ταία παράγραφο της αναφοράς. Αυτήν ακριβώς με την

οποία εδίνετο η δυνατότητα αποκατάστασης της δημο-

κρατικής νομιμότητας και της ισότιμης αντιμετώπισης

των τιμώμενων  νεκρών. 

Να πω επίσης, ότι δεν «έτυχα» εγώ μόνον αυτής της

διακριτικής, ασεβούς και ιταμής μεταχείρισης, αλλά

είναι σύνηθες φαινόμενο και για άλλους δημότες, ώστε

ευλόγως να χαρακτηρίζεται ως «πάγια τακτική» και κυ-

ριαρχική αντίληψη!

Να λοιπόν ένα κύριο διακύβευμα των επερχόμενων

δημοτικών εκλογών:

Η απολυταρχική διακυβέρνηση ή η ουσιαστικά δημο-

κρατική;

Αλλά για ουσιαστική δημοκρατική διακυβέρνηση, προ-

απαιτείται η διαμόρφωση δημοκρατικών χαρακτήρων.

Έχω δε προμηθεύσει ότι η καθιέρωση της απλής ανα-

λογικής θα διαμορφώσει με τον καιρό δημοκρατικούς

χαρακτήρες, αφού περάσουμε ένα διάστημα εξαγο-

ρών, εκβιασμών και πιέσεων, κατάλοιπα των αυταρχι-

κών χαρακτήρων που έχουν διαμορφώσει αιώνες απο-

λυταρχίας και εξάρτησης. Μέχρι τότε;

Μέχρι τότε πέφτει μεγάλο βάρος, για την επιβράχυνση

του χρόνου προσαρμογής, στους πολίτες. Στους δημό-

τες ψηφοφόρους που πρέπει να επιλέξουν, όχι τα χα-

μογελαστά «καλά γνωστά μας παιδιά», που μας

κτυπούν «φιλικά» την πλάτη και μας τάζουν «λαγούς

με πετραχήλια», αλλά ακέραιους και έντιμους χαρα-

κτήρες και ικανούς και αυτάρκεις, αυτόφωτους και ομι-

λούντες δημοτικούς συμβούλους, που δεν προσδοκούν

τίποτε άλλο παρά την προσφορά στην πόλη τους και

την πλέον υπεύθυνη διαχείρισης της εμπιστοσύνης που

θα τους περιβάλλει η αμερόληπτη ψήφος των συμπο-

λιτών τους.

Ένα σημαντικότατο διακύβευμα, ιδιαίτερα για τους πα-

ράλιους δήμους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το

δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης είναι οι χρήσεις

γης, ιδιαίτερα των παραλιών – μετά μάλιστα τον πρό-

σφατο νόμο για τον αιγιαλό και την παραλία, που ...χτί-

ζει μέσα στο νερό! Οι παραλίες από αρχαιοτάτων

χρόνων ήταν res nulus – res omnium (= πράγματα κα-

νενός – πράγμα όλων) κοινόχρηστες και «εκτός συναλ-

λαγής»! Όχι για εκμετάλλευση επιτηδείων και

απόλαυση μόνο των εχόντων (και ωφέλεια των μεσο-

λαβητών, αιρετών συνήθως, διαχειριστών.

Ιδιαίτερα για το Δήμο 3Β σημαντικότατο ενδιαφέρον

έχει η εκκλησιαστική περιουσία, μετά μάλιστα την

εκλογών Γενικού Δ/ντή της εκκλησιαστικής περιουσίας,

ως Μητροπολίτη της περιοχής.

Ευτυχώς επί του προκειμένου ο Δήμαρχος Γρηγ. Κων-

σταντέλλος, ασχέτως όποιων υπονοιών, έχει πάρει επί

του προκειμένου ορθή θέση.

Μένει να αποδείξει, με δημοκρατικές διαδικασίες κι «ανοι-

χτά χαρτιά» ότι αυτό που λέει και δείχνει το εννοεί.

Η πορεία, οι αιρετοί που θα εκλεγούν και οι επαγρυ-

πνούντες δημότες θα δείξουν.

―――――――
1. Βίας ο Πριηνεύς: (625-540 π.Χ.), ένας από τους 7 σοφούς

της Αρχαιότητας.

2. Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδης ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (1927-

2013), www.attikisnikodimos.gr 

To διακύβευμα

H αποκομιδή απορριμμάτων και ο
Δήμος ΒΒΒ Σελ. 6

Ανταποδοτικά Αστέρα και άλλα από
τα 3Β Σελ. 7

Κοινωνία - Πολίτευμα - Σύνταγμα -
Εκλογές Φαίδρα Φραγκομανώλη - ΚοκκόλαΣελ. 9

Ερωτηματικά για τα νεκρά δελφίνια! Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Ενιαία η Ελληνική Γραφή
Κων/νου Κορμιράντζου Σελ. 14

Επειδή άγνοια σκοτώνει Σελ. 15

Κατά το δοκούν ισότητα και νομιμότητα

στα 3Β Σελ. 21

Οξεία αντιπαράθεση Μητροπολίτη Καρπε-

νησίου και Δημάρχου ΒΒΒ Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη
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O άνθρωπος της τρίτης ηλικίας, αισθάνεται

ότι δεν προσφέρει και δεν είναι χρήσιμος

και αναγκαίος.  Για μας είναι πολύ 

χρήσιμος και πολύ σημαντικός.

Μπορεί να μας διδάξει με την εμπειρία

του, μέσα στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων

(ΚΑΠΗ), που διαθέτει ο Δήμος Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης και στις τρεις Ενότητες: Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη.

Επίσης, ο κάθε ηλικιωμένος, μπορεί να ωφεληθεί,

στα  ΚΑΠΗ, μέσα από τις δράσεις που διαθέτει,

για υγεία, αναψυχή αλλά και πολιτισμό.

Θα πει όμως και παραμύθια στα παιδιά μας!

ΚΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψήφιος Σύμβουλος Ενότητας Βουλιαγμένης

Τηλ. 6944 747474 - krezosnikos@gmail.com - Facebook 

Δράσεις και εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ
με αγάπη στην τρίτη ηλικία

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ                                         

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

“ξεκίνημα”
Τηλ.: 2106625165  Κιν.: 6936119671

Σας προσκαλούμε το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 και ώρα 10.30 – 14.00, 

στη ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ στο “ΞΕΚΙΝΗΜΑ”.

Πασχαλινό BAZAAR Αλληλεγγύης
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ με Λαζαρίνες, Βάγιες και Χελιδονίσματα 

που μας ταξιδεύουν στην Παράδοση  (τα έσοδα για τη ΓΑΛΙΛΑΙΑ)

Ώρα 12.00: Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τιμούμε τον 

Εμπνευστή και Δημιουργό της “ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ”, Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη 

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο και  τους εθελεοντές της ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

Η Παρουσία, όλων μας, τιμητική για το Δεσπότη ''της καρδιάς μας''...

Με τιμή

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΑΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κοιν.Λειτουργός-Παιδοψυχολόγος Δάσκαλος – Περιβαλλοντολόγος

Στιγμιότυπα από τη δράση του, στο “Ξεκίνημα” και στη “Γαλιλαία”
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“Zooberry”
Παράσταση κωφών

Η ομάδα του Θεάτρου Κωφών Ελλάδος μετά από ένα χει
μώνα βαθιάς αναζήτησης πάνω στα έργα του Άντον Τσέχοφ,
ξυπνά. Ωσάν την αρκούδα από το χειμέριο ύπνο της, και συ
νειδητά επιλέγει να εμβαθύνει, να φλερτάρει και να πραγ
ματευτεί την έννοια της «αόρατης αναπηρίας». 
Ο καθένας μας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί, παρόλο που

αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες
δεν αρκεστήκαμε να μείνουμε στη “φυ
λακή“ μας ούτε και σε ένα μνησίκακο
σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύω
σης. Ενωθήκαμε και απαντάμε με μια
παράσταση και ένα χαμόγελο: «Θέ
λουμε ανοιχτό το Θέατρο»

Η παράσταση Zooberry είναι βασισμένη στο μονόπρακτο
«Αρκούδα» του Άντον Τσέχοφ. Αποτελεί μια συνεργασία
κωφών και ακουόντων καλλιτεχνών με πικάντικο και ρη
ξικέλευθο χιούμορ έναντι στις υπερβολές του καιρού μας.
Παίζουν αλφαβητικά: Μαρία Δαμασιώτη, Πάνος Κάτσης, Σταύρος Λένα,
Άλκης Μπακογιάννης, Μάρθα Μπάμπη, Ευανθία Πλαχούρα, Αλέξαν
δρος Σιάτρας
Σκηνοθεσία: Ανδριάνα Δακανάλη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιάννης Λατουσάκης
Διερμηνεία: Σοφία Ρομπόλη
Διοργάνωση Παραγωγής: Γεωργία Παλιούρα
Έναρξη παραστάσεων Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή
Ώρα έναρξης 21.15  Διάρκεια: 65 λεπτά
Σαχτούρη 810, Πλατεία Κουμουνδούρου, Αθήνα
Τηλ. Επικ.: 6945390799, κρατήσεις με sms : 6942807774
Γενική Είσοδος: 10€, Φοιτητικό: 7€, Ανέργων: 5€

Βράβευση εθελοντών Κοινωνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου ΒΒΒ

Εκδήλωση αφιερωμένη στον εθελοντισμό διοργανώνει ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπου θα βραβευτούν

πολίτες που στηρίζουν την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη  17 Απριλίου

στις 19.30, στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ», (Λεωφ. Κ. Καραμανλή

18, Βούλα).

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με μουσική πιάνου (σολο) της

Ανδρομάχης Δόριζα,  και στο φουαγιέ θα υπάρχει έκθεση

ζωγραφικής των ζωγράφων Gilda Frumkin, Έφη Πολίτη-Ψωΐ-

νου και Λιλής Κοκκίνη.

ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ 

Tο Εθνικό Αρχαιολογικό Mουσείο  προσκαλεί τους μικρούς

επισκέπτες να πάρουν μέρος στις ειδικά σχεδιασμένες εκ-

παιδευτικές του δράσεις για τις πασχαλινές διακοπές. Με

τις δράσεις αυτές, τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τον ελεύθερο

χρόνο τους, ενεργοποιώντας τη φαντασία και αναπτύσσον-

τας τη δημιουργικότητά τους.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, 

Τηλ: 213214 4800, 213214 4856, 213214 4889 

Email: eam@culture.gr , Ιστότοπος: www.namuseum.gr

"Η ιστορία του Ρεμπέτικου
τραγουδιού"

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας “Υπατία” οργανώνει, την

Κυριακή 14 Απριλίου 2019  βιβλιοπαρουσίαση του συγγρα-

φέα Νίκου Σιδέρη, με τίτλο: "Η ιστορία του Ρεμπέτικου τρα-
γουδιού"... στα γραφεία της (Μικράς Ασίας 3, Βούλα,

παράλληλος της Βασ. Παύλου).

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν με αποσπάσματα όλων των

περιόδων της λαϊκής μουσικής, ο Κιθαριστής Αντώνιος

Έρημος.  Θα υπάρχει και ...κρασάκι.

8ήμερη εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές

Επίσης διοργανώνει εκδρομή στις Δαλματικές ακτές μέσω

Βενετίας στις 6 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, μετά τις εκλογές.

Το κόστος για 8 ημέρες με ημιδιατροφή είναι 550 ευρώ.

Μέλη και μη μπορούν να επικοινωνούν με την Iφ. Αμοργια-

νού στο 6998958059 για κρατήσεις θέσεων.

Η Αθήνα αποτελεί έναν από τους 36 σταθμούς στην παγ-

κόσμια περιοδεία του κορυφαίου τσελίστα Yo-Yo Ma (Γιο-

Γιο Μα) με το Bach Project. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης θα

ερμηνεύσεις τις 6 σουίτες του Μπαχ για τσέλο, χωρίς συ-

νοδεία, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για μία μόνο βραδιά

στις 30 Ιουνίου.

• Ο Aμερικανός, κινεζικής καταγωγής τσελίστας Yo-Yo Ma,

υπήρξε παιδί-θαύμα που ξεκίνησε να παίζει τσέλο στην

ηλικία των 4 ετών, ενώ έκανε την πρώτη του συναυλία

μπροστά σε κοινό στην ηλικία των 5. Στα 7 του χρόνια

έπαιξε τσέλο μπροστά στον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και τον

Τζον Φ. Κέννεντυ και στα 8 του έκανε την πρώτη του τηλε-

οπτική εμφάνιση, σε συναυλία με μαέστρο τον Λέοναρντ

Μπερνστάιν.

• Έχει ερμηνεύσει από κλασικές συνθέσεις μέχρι Astor Pi-

azzola, παραδοσιακές μουσικές από την Κίνα αλλά και τη

Βραζιλία κ.α. Με φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο, έχει

ηχογραφήσει περισσότερα από 90 άλμπουμ και έχει κατα-

κτήσει 18 βραβεία Grammy, ενώ έχει υπάρξει υποψήφιος

για άλλα 27. 

• Το 1998 εγκαινίασε το Silk Road Project, προκειμένου να

προωθήσει τη συνεργασία, την καλλιτεχνική ανταλλαγή και

τη ροή των ιδεών ανάμεσα σε καλλιτέχνες και οργανι-

σμούς από όλο τον κόσμο. Έτσι δημιουργήθηκε το Silk

Road Ensemble.

• Ο Yo-Yo Ma δεν κρύβει την ιδιαίτερη αδυναμία του στον

Μπαχ, το έργο του οποίου θεωρεί ότι καθόρισε τη ζωή του:

«Οι 6 Σουίτες για τσέλο του Μπαχ είναι σταθεροί μουσικοί

συνοδοιπόροι μου. Εδώ και εξήντα χρόνια μου δίνουν έμ-

πνευση, ανακούφιση και χαρά, σε περιόδους άγχους, γιορ-

τής ή απώλειας. Πόση δύναμη έχει αυτή μουσική που

ακόμα και σήμερα, 300 χρόνια μετά τη σύνθεσή της εξακο-

λουθεί να προσφέρει παρηγοριά σε δύσκολους καιρούς;».

• Τον Αύγουστο του 2018 εμφανίστηκε στα Tiny Desk Con-

test της ΝPR Music, μία ξεχωριστή σειρά συναυλιών που

πραγματοποιούνται στον μικρό χώρο των γραφείων της

εταιρείας, με σκοπό τη εξερεύνηση διαφόρων μουσικών

ειδών και τη δημιουργία μιας πιο στενής επαφής του καλ-

λιτέχνη με το κοινό. Εκεί, ο Yo-Yo Ma διηγήθηκε πώς ερ-

μήνευε τη Σουίτα αρ. 1 -που ήταν και το πρώτο κομμάτι που

έπαιξε στη ζωή του- στην ηλικία 4 ετών, αλλά και πώς η

μουσική του Μπαχ τον συντροφεύει σε όλη του τη ζωή. 

Ο Yo-Yo Ma θα ερμηνεύσει τα έργα του Μπαχ:

Σουίτα αρ. 1 σε σολ μείζονα, Σουίτα αρ. 2 σε ρε ελάσσονα,

Σουίτα αρ. 3 σε ντο μείζονα, Σουίτα αρ. 4 σε μι ύφεση μείζονα,

Σουίτα αρ. 5 σε ντο ελάσσονα, Σουίτα αρ. 6 σε ρε μείζονα

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

30 Ιουνίου 2019, 21:00

Mη χάσετε τη συναυλία του Yo-Yo Ma στο Ηρώδειο

ΠΕΡΣΕΣ SHELTER
Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου – Καλαμπόκη

Η «Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου - Καλαμπόκη» παρουσιάζει από

το Σάββατο 30 Μαρτίου το έργο ΠΕΡΣΕΣ SHELTER σε με-

τάφραση Αλ. Βουτζουράκη και σκηνοθεσία Μιχ. Καλαμπόκη. 

Ο λόγος του Αισχύλου συναντάει τον λόγο του Ίψεν, του

Μπύχνερ, του Σνίτσλερ μέσα σε ένα τρομακτικό σύμπαν ολο-

κληρωτικής καταστροφής σε μια κοινωνία που θυμίζει "οικεία

κακά". Οι Αισχύλιοι Πέρσες, η απόλυτη διαχρονική τραγωδία

του ηττημένου, δανείζουν τη φωνή τους σε έναν σύγχρονο

πόλεμο.

Μια παράσταση βασισμένη σε έναν εφιάλτη που μεταφέρεται

στη σκηνή. Ένα πρωτότυπο παιχνίδι υποκριτικής, όπου ο Χορός

των Περσών μετατρέπεται σε σύγχρονους ρόλους, που ισορρο-

πούν ερμηνευτικά μεταξύ του κλασσικού κειμένου και ενός δεύ-

τερου κειμένου που υπονοείται, χωρίς να ακούγεται και

βασίζεται στην πραγματικότητα που βιώνουν. Μέσα σε ένα πυ-

ρηνικό καταφύγιο η κυβέρνηση μιας χώρας διοικεί ένα πόλεμο

που μέρα με τη μέρα χάνεται. Η απειλή για ολοκληρωτική συν-

τέλεια του κόσμου είναι πια εμφανής. Η προπαγάνδα από τα

μέσα μαζικής ενημέρωσης της κάθε μεριάς είναι το μόνο όπλο

που ακόμα δίνει μια αίσθηση ελέγχου της κατάστασης... Ο στρα-

τός έχει εξοντωθεί και οι πληροφορίες από το μέτωπο εντείνουν

τις ήδη τεταμένες σχέσεις και τα συναισθήματα των εγκλωβι-

σμένων αρχηγών. Τρόμος και αγωνία, λογική και παραισθήσεις,

αμφιβολίες και εθνικισμός, αιχμάλωτοι πολέμου και προδότες...

Τζωρτζίνα Καλέργη

“Μαθητές- Αγορητές”
στην Παιανία

O Δήμος Παιανίας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση

για τους μαθητές της Ρητορικής Ομάδας του “Δημο-

σθένειου” Γενικού Λυκείου Παιανίας, που κατέκτησαν

την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρητο-

ρικής Τέχνης “Μαθητές - Αγορητές 2019”.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Απρι-

λίου στις 6 μ.μ. στο Μουσείο Βορρέ.

Πρόκειται για αγώνες επιχειρηματολογίας στην ελ-

ληνική γλώσσα, οι οποίοι απευθύνονται σε μαθητές

Γυμνασίου και Λυκείου όλων των δημοσίων και ιδιω-

τικών σχολείων στην Ελλάδα. 
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Προσκυνηματικές Εκδρομές με

τον Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού Βάρης

Στα Μοναστήρια της Καλαμπάκας

Η Μητρόπολη Γλυφάδας και ο ερός ναός Προφήτου

Ηλιού Βάρης, οργανώνει 2ήμερη Προσκυνηματική

εκδρομή στα Μοναστήρια της Καλαμπάκας, από 30

Απριλίου έως 1η Μαΐου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι μεταφορές, με

πολυτελές λεωφορείο και έμπειρο οδηγό.

Τιμή κατά άτομο σε: Δίκλινο: 95 ευρώ

Επιβάρυνση μονόκλινου 25 ευρώ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στις Κυρίες του Φιλοπτώχου Ταμείου

Εξόφληση: μέχρι 21 Απριλίου 2019

“Η διδασκαλία του 
Επίκουρου με απλά λόγια”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκα-

λεί την  Πέμπτη 18 Απριλίου 2019  στην εκδήλωσή

του με θέμα: «Η διδασκαλία του Επίκουρου με
απλά λόγια».
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου, ιατρός -

Αρθρογράφος στην εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ. Η ομιλία θα

γίνει στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

(Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα (Τηλ. 2108941662,

2108940495).

Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Πρόσκληση στον Ιστορικό

περίπατο της Βούλας

Η Δημοτική Παράταξη του Δήμου 3Β, “Ριζοσπα-

στική Κίνηση Πολιτών” (ΡΙ.ΚΙ.Π), προσκαλεί την

Κυριακή 14 Απριλίου 2019, 11.00 π.μ., στον Ιστο-

ρικό περίπατο της Βούλας, περιόδου 1920 -1974.

Σημείο συνάντησης η κάτω πύλη-είσοδο του

Ασκληπιείου.

Δρόμοι και κτίρια που δεν γνωρίζουμε την ιστορία

τους, μνήμες από την πρόσφατη ιστορία της Βού-

λας, που δεν πρέπει να χαθούν.

Την ξενάγηση θα κάνει ο Λεωνίδας Οικονόμου, αν.

καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ο Ορυκτός πλούτος της
Λαυρεωτικής γης

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το ΚΑΠΗ Λαυρίου, παρου-

σιάζουν την έκδοση Ημερολογίου - Λευκώματος με

τίτλο: Ο Ορυκτός πλούτος της Λαυρεωτικής γης, το

Σάββατο 13 Aπριλίου και ώρα 6 μ.μ. στο Παλαιό Μη-

χανουργείο, Λιμάνι Λαυρίου.

Ένα τριήμερο αφιερωμένο στον χορό, τη μουσική και

το θέατρο εξελίσσεται στο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης με το νομικό του πρόσωπο, ΟΑΠΠΑ, και  τη

συμμετοχή 22 νεανικών ερασιτεχνικών σχημάτων του

Δήμου, το οποίο έχει ξεκινήσει από Παρασκευή 12 Απρι-

λίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 14 Απριλίου στην

αίθουσα «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα). Οι

παραστάσεις, σε όλες τις εκδηλώσεις, ξεκινάνε 7 μ. μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 13 Απριλίου – Ημέρα Μουσικής

1η συμμετοχή «Shallow» (Lady Gaga), «Κύμα» (Μέλισσες),

«Dance with my father» by Celine Dion Ομάδα. με τους Σοφία

Κούρκουλα, Αθηνά Ραμίλο και Γεωργία Δανιηλίδου. (μαθήτριες

του ΓΕΛ Βουλιαγμένης)  

2η συμμετοχή: Ερμής Γεραγίδης
«Το Σύνεφο» (μουσική εμπνευσμένη από την ελληνική θά-

λασσα), «Evergreen» (φθινοπωρινή swing), «Omniah» ( καλο-

καιρινό κομμάτι με τη μπάντα «Ομνια») του Ερμή Γεραγίδη,  ο

οποίος είναι συνθέτης και παραγωγός μουσικής, που δραστη-

ριοποιείται στη Βούλα.

3η συμμετοχή «Μουσικό ημερολόγιο», με τους MDV 
Πέντε πρωτότυπα τραγούδια συνθέτουν μια ιστορία, με τη συ-

νοδεία του πιάνου, του βιολιού, της κιθάρας και του τραγου-

διού από τους «MDV» ένα νεανικό συγκρότημα που

αποτελείται από τους Μαρία Κακαβά, Βασιλεία Μαξακούλη και

Ντανιέλ Κορτέζ. 

4η συμμετοχή: «Άκουσον Men»                                                                                                                                           
«Ain’t no sunshine» (Bill Withers), «Another one bites the dust»

(Queen), «Jailhouse rock» (Elvis Presley), «Break on through»

(The doors), «Immigrant song» (Led Zeppelin), «Highway tune»

( Greta Van Fleet), από τους «Άκουσον Men», ένα μαθητικό -

νεανικό συγκρότημα με τους Γιάννη Νικόδημο, Αριστοτέλη Οι-

κονόμου, Αλέξανδρο Σταρίδη και Νίκο Παπακαλουδούκα.        

5η συμμετοχή: «Mole singers»                                                                                                                                                 
Ένα νεανικό μαθητικό συγκρότημα με rock-funk ήχο με τους

Οδυσσέα Τζιρίτα, Φλάβιο Παπαδόπουλου, Ελένη Ιεραπετρίτη,

Ματθαίο Ιεραπετρίτη.

6η συμμετοχή: Μπάντα από τους Χρυσάνθη Βασιλείου, Ελλίνα

Γερακίτη και Κωνσταντίνο Φουρλάνο. Θα παρουσιάσουν παραδο-

σιακά τραγούδια και μελωδίες από τα νησιά της Ελλάδος, από το

Αιγαίο και το Ιόνιο, τη Βόρεια Ελλάδα και τη Μικρά Ασία.

7η συμμετοχή: «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου» (Γ.

Ζαμπέτας), «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι» (Μάνος Χατζιδά-

κις), «Γαλάζια τριαντάφυλλα» (Θοδ. Μυστιλόγλου), «Ή αγάπη

χίμερα» (Θοδωρής Μυστιλόγλου), «Αντικρυστά» (Γιώργος Θε-

οφάνους), από το εντεχνολαϊκό ρεμπέτικο σχήμα «Τριάμιση

έγχορδα», με τους Θοδωρή Μυστιλόγλου, Αλέξανδρο Πάχο,

Ντομένικο Καπάτο, Πάνο Καραγεώργη και Λίνα Σταμάτη.

Έχουν διακρίσεις σε Διεθνή φεστιβάλ και Πανελλαδικούς Δια-

γωνισμούς.

8η συμμετοχή Σχολική χορωδία 1ου ΕΠΑΛ Βάρης                   
«Ο Μύθος» του Μάνου Χατζιδάκι, «Ο Προσκυνητής» του Αλκί-

νοου Ιωαννίδη, «Της Δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ» του Οδυσσέα

Ελύτη, «Χρυσοπράσινο φύλλο» του Μίκη Θεοδωράκη και «Adie-

mus» του  Karl Jekins, από τη σχολική χορωδία 1ου ΕΠΑΛ Βάρης,

η οποία ιδρύθηκε το 2015 συμμετέχουν γύρω στους 30 μαθητές

με συμμετοχές σε Διεθνή Φεστιβάλ Χορωδιών.

9η συμμετοχή Παιδική χορωδία «Viva Voce»

«Πόσα γράφει η αγάπη» (Δ.Γαλάνη), «California drea-
ming» (Mamas & Papas), «My immortal» (Evanescence) ,από

την παιδική χορωδία «Viva Voce», η οποία ιδρύθηκε το 2011,

ξεκίνησε απ το 3ο Δ.Σ Βούλας και απαρτίζεται από 30 παιδιά

ηλικίας 8-17 ετών με συμμετοχές  σε  συναυλίες και σε Φε-

στιβάλ, βραβεύσεις και διακρίσεις.    

ΗΜΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Κυριακή 14 Απριλίου 2019

1η συμμετοχή «Ερωτόκριτος»                                                   
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το έργο ο «Ερωτόκριτος» του

Βιτσέντζου Κορνάρου με τους Άρτεμη Δανδουλάκη, Γρηγορία

Δανδουλάκη, Ερατώ Λυμπεροπούλου, Ηλία Τριβυζά και Χριστίνα

Γράγκου. Στην κιθάρα ο Ευτύχιος Βαβαγιάκης, στο βιολοντσέλο η

Ερατώ Ροδοπούλου και στο ούτι η Ηλιάνα Φεργαδιώτη. Πρόκειται

για την ερασιτεχνική ομάδα «Δώδεκα» που ιδρύθηκε το 2018 από

τον Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μηλαδέζας-Βάρης.

2η συμμετοχή «Παράνομοι»                                                       
Απόσπασμα από το έργο του Ι.Καμπανέλλη «Παραμύθι χωρίς

όνομα» με τους Αλέξανδρο Σπανό, Μανώλη Γραμμάτικα, Φοίβο

Τσούνη, Χάρη Ζαγοριανό, Αλέξανδρο Πάχο, Αρά Τζανικιάν, Κώστα

Μπαλντούκας, Μιχάλης Κατράς, Νεκτάριος Αθανασίου, Πάνος Κα-

ραγεώργης, Θοδωρής Μυστιλόγλου, Κυριάκος Νικολαίδης, Βασι-

λεία Βογιατζή, Ηρώ Τσιμπριμάνη, Εύη Νάστου και Σοφία Ζοάνου.

Πρόκειται για τη μουσικοθεατρική ομάδα «θεατρικό» από μαθητές

και απόφοιτους του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου  Βούλας.

3η συμεμτοχή «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευρυπίδη                  
Απόσπασμα από την τραγωδία του Ευριπίδη «Ιφιγένεια εν Αυλίδι»

με τους Αλέξανδρο Σπανό, Βασιλεία Βογιατζή, Μαργαρίτα Μαλε-

βίτη, Νεκτάριο Αθανασίου και Ναταλία Κακολίρη. Πρόκειται για ένα

ερασιτεχνικό θεατρικό σχήμα.

4η συμμετοχή: «Οι Ηλίθιοι»                                                        
Απόσπασμα από το θεατρικό έργο του Νιλ Σάιμον «Οι Ηλίθιοι»

με τους Νικολαϊδη Κυριάκο, Γραμμάτικα Μανώλη, Διαλετη Μι-

ρέλα, Νάστου Εύη και Τσιμπριμάνη Ηρώ. Πρόκειται για ένα

μικρό μέρος της μουσικοθεατρικής ομάδας μαθητών και απο-

φοίτων του 2ου Γυμνασίου - Λυκέιου Βούλας, που μέλη της

δραστηριοποιούνται στο χώρο του θεάτρου.

5η συμμετοχή: «Το άρωμα»                                                        
Απόσπασμα από την κινηματογραφική ταινία «Το άρωμα» του Pa-

trick Suskind, που βασίστηκε στο ομώνυμο λογοτεχνικό έργο με

τους Αντωνάκη Ειρήνη,Κατερίνα Γριβά, Αλέξανδρο Λίπε, Ναταλία

Κακολύρη, Ελένη Ιεραπετρίτη, Φοίβο Τσούνη, Ελένη Δρίμα και Δη-

μήτρη Κορδούτη. Πρόκειται για ένα ερασιτεχνικό θεατρικό σχήμα

από μαθητές και φοιτητές του ΒΒΒ.

6η συμμετοχή: «Μαλλί με μαλλί»                                               
Μέρος των χιουμοριστικών σχεδίων του Αρκά από τη σειρά «Μαλλί

με μαλλί» με τους Κατερίνα Κανακάρη, Έλενα Τσαβλίρη, Γεωργία

Βαλσάμη, Αλεξάνδρα Καρβέλα, Αγάπη Κοντού, Φοίβη Κυρμιζό-

γλου.  Η ομάδα αποτελείται από μέλη της θεατρικής ομάδας του

Συλλόγου Γονέων 2ου Λυκείου Βούλας.

Νεανικό Φεστιβάλ με πλούσιο πρόγραμμα

στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Mη Κερδοσκοπικός Σύλλογος

“ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”
Φιλανθρωπικό Πασχαλινό

Bazaar 
Στο “Γυάλινο”  
στη Βάρκιζα 

Σάββατο 13 Απριλίου, 
Ώρες 11:00-20:00

Μοιραζόμαστε λίγο αγάπη με 

Χωριό SOS και ΚΑΑΠ Βούλας 

γιατί είμαστε δίπλα σας! 
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«Κλιματική αλλαγή, 
Βιοποικιλότητα και 

Περιβαλλοντική Ανάπτυξη»

Το «ΜΑΧΩΜΕ» προσκαλεί σε Ημερίδα που διοργα-

νώνει  την Τρίτη 16η  Απρίλη ‘19, στις 7 μμ, στην αί-

θουσα εκδηλώσεων «ΜΑΧΩΜΕ» (Αγ.Κωνσταντίνου

& Γερανίου 47, 1ος όροφος, Ομόνοια), με θέμα:

«Κλιματική αλλαγή, Βιοποικιλότητα και Περιβαλ-
λοντική Ανάπτυξη»

Ομιλητές:

«Κλιματική αλλαγή: περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοι-

νωνικές προεκτάσεις», Φίλης Ιωάννης, Πρώην Πρύτα-

νης του Πολυτεχνείου Κρήτης

«Αστικό περιβάλλον και Βιοποικιλότητα», Πάτσιου Κα-

τερίνα, κτηνίατρος, μέλος Πανελλήνιου Κτηνιατρικού

Συλλόγου

«Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη», Σχίζας Γιάννης,

οικολόγος, μέλος του ΔΣ του ΜΑΧΩΜΕ

Εγγραφές για

απόκτηση καφέ κάδων

Συνεχίζονται οι εγγραφές των κα-

τοίκων της Βουλιαγμένης και της

Μηλαδέζας, για το πρόγραμμα

διανομής καφέ κάδων – Παρατεί-

νεται η προθεσμία.

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, όπως έχουμε γράψει, έχει

ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα δια-

λογής στην πηγή με πρώτο τα Πη-

γαδάκια Βούλας, από την πρώτη

Μαρτίου με ενημέρωση των κατοί-

κων και ειδικούς κάδους.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει το  πρό-

γραμμα για τη χωριστή συλλογή

υπολειμμάτων τροφών από τα νοι-

κοκυριά, αρχίζοντας πιλοτικά τη

διανομή καφέ κάδων στους ενδια-

φερόμενους κατοίκους της Βου-

λιαγμένης και της Μηλαδέζας

Βάρης.

Πολλοί δημότες, κάτοικοι των πε-

ριοχών αυτών (όπως μας ενημερώ-

νει ο Δήμος), έχουν εκδηλώσει το

ενδιαφέρον τους για συμμετοχή

στο πρόγραμμα το οποίο λήγει την

Παρασκευή 26 Απριλίου 2019:

Μπορείτε να τον ζητήσετε μέσω

email στο kathariotita@vvv.gov.gr

τηλεφωνικώς στη Διεύθυνση Κα-

θαριότητας & Ανακύκλωσης – 213

2020002, δηλώνοντας ονοματεπώ-

νυμο, διεύθυνση, αριθμό εξυπηρε-

τούμενων νοικοκυριών και τηλ.

επικοινωνίας.

Με την έναρξη του προγράμματος,

όσοι δήλωσαν ενδιαφέρον θα πα-

ραλάβουν από τον Δήμο τους

καφέ κάδους, όπου θα συλλέγουν

χωριστά τα υπολείμματα τροφών

και μαγειρεμένου φαγητού, ενώ η

υπηρεσία καθαριότητας θα οδηγεί

το υλικό αυτό σε μονάδα κομπο-

στοποίησης για την παραγωγή

εδαφοβελτιωτικού.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα:

http://www.vvv.gov.gr/index.php/en-

vironment-and-planning/waste-and-

recycling/kafe-kadoi

Να θυμίσουμε στους δημότες, ότι

ο δήμος 3Β παράγει εδαφοβελτιω-

τικό (λίπασμα δηλαδή), εδώ και

καιρό, το οποίο αρχικά μοίραζε δω-

ρεάν, αλλά πλέον μπορεί και να

πουλάει. Θεωρείται άριστο λίπα-

σμα για τον κήπο και τα λουλούδια

ή τα κηπευτικά.

Μπρος - Πίσω για το

εργοστάσιο διαλογής

στη Σχολή Ευελπίδων 

Για την εξέλιξη του εργοστασίου

διαλογής απορριμμάτων στο χώρο

της Σχολής Ευελπίδων, ενημε-

ρώσε ο δήμαρχος το Δημοτικό

Συμβούλιο. 

Να θυμίσουμε ότι έχει αποφασίσει

ο Δήμος ΒΒΒ (υπ. αρ. 2/2018) και

συνυπογράψει μνημόνιο με τον τ.

Υπουργό Πάνο Καμμένο, για τη

δημιουργία εργοστασίου διαλογής

απορριμμάτων στη Σχολή Ευελπί-

δων. 

Ο δήμαρχος τότε είχε πει οτι το

εγχείρημα θα χρειαστεί περίπου

πέντε χρόνια μέχρι να φτάσει σε

σημείο υλοποίησης. Πρόκειται για

μονάδα που θα εξυπηρετεί τις

ανάγκες του Δήμου και ότι θα

φέρει τη μελέτη προς συζήτηση

στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια πριν λίγο καιρό, ο

Δήμαρχος ενημέρωσε ότι η μελέτη

που παρουσίασε το ΕΜΠ απορρί-

πτεται, γιατί αφήνει μεγάλο υπό-

λειμμα για ταφή, που ήταν

απαγορευτικό και θα προχωρούσε

σε νέα μελέτη.

Είχε τονίσει μάλιστα τότε (Νοέμ-

βριος 2018)  ότι συνεχίζεται η

έρευνα για μια πιο κατάλληλη τε-

χνολογία που θα αφήνει λιγότερο

υπόλειμα, με τους συνεργάτες του

Δήμου και το Εθνικό Μετσόβιο Πο-

λυτεχνείο. 

Μόλις την περασμένη Δευτέρα

(9.4.19/7η συνεδρίαση) ο δήμαρ-

χος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η νέα

μελέτη αφήνει υπόλειμμα γύρω

στο 32%, αλλά το κόστος δημιουρ-

γίας του εργοστασίου σε σχέση με

τα απορρίμματα που παράγει ο

Δήμος είναι ασύμφορο. Θα μπο-

ρούσε να λειτουργήσει με τη συμ-

μετοχή 2 - 3 άλλων Δήμων, γι’

αυτό και δεν προχωράει πλέον.

Μένει πίσω η προσπάθεια αυτή.

Τόνισε όμως ότι γίνεται επίσπευση

της μεταφοράς των υφισταμένων

υποδομών της υπηρεσίας καθαριό-

τητας, του αμαξοστασίου, του συ-

νεργείου και άλλων στον χώρο της

Σχολής Ευελπίδων.

Και τίθεται το ερώτημα; Δεν θα

πρέπει ένα τόσο μεγάλο θέμα για

την περιοχή, που έχει αποφασι-

στεί σε δημοτική συνεδρίαση και

έχουν υπογραφεί μνημόνια, να

επανέλθει στο δημοτικό συμβού-

λιο για να ακυρωθεί η προηγού-

μενη απόφαση; Επίσης πού είναι

οι Επιτροπές που εργάζονται για

την μελέτη και γιατί δεν παρουσιά-

στηκε αυτή η μελέτη;

Νομίζουμε ότι θα έπρεπε αυτά τα

ερωτήματα να είχαν τεθεί από

τους δημοτικούς συμβούλους,

τουλάχιστον της αντιπολίτευσης.

Διαφορετικά, γιατί να μην κυκλο-

φορεί στην πόλη, ότι είναι προ-

εκλογικό τέχνασμα του

δημάρχου;

Αννα Μπουζιάνη

H αποκομιδή απορριμμάτων και ο Δήμος ΒΒΒ
Πιλοτικά προγράμματα και ανατροπές

Αυτόκλητοι “διακινητές”

της ΕΒΔΟΜΗΣ

Το είδαμε κι αυτό!

Κυριακή αργά το μεσημέρι, περί τις 4.30, σταμάτησε

ΙΧ αυτοκίνητο μπροστά στα γραφεία μας, όπου δια-

τηρούμε δύο σταντ με εφημερίδες και τα άδειασε

και τα δύο, με το κοριτσάκι που έστειλε δύο φορές

για να τις πάρει.

Ο αγαπητός φίλος Bουλιώτης, Θ.Κ., που τον ανα-

γνώρισα και τον πήρα τηλέφωνο, αρχικά μου το

έκλεισε κάνοντας ...παράσιτα.

Τον ξανακάλεσα αλλά ήταν απενεργοποιημένο. 

Αργότερα τον ξανακάλεσα, και απάντησε. Στο ερώ-

τημά μου, “γιατί τις πήρες όλες;”, μου είπε ότι τις

“μοιράζει στη γειτονιά”...

Τον ευχαριστούμε για την εθελοντική του διακί-

νηση, αλλά θα παρακαλέσουμε όλους τους «εθε-

λοντές διακινητές» της ΕΒΔΟΜΗΣ, να έρχονται να

μας τις ζητάνε και να μην αδειάζουν τα σημεία δια-

κίνησης, γιατί τις στερούν από αναγνώστες που πη-

γαίνουν να την βρουν και δεν την βρίσκουν.

Επίσης παρακαλούμε τους αναγώστες, όπου δεν

βρίσκουν την ΕΒΔΟΜΗ, να μας καλούν στο τηλέ-

φωνο 6937153052 ή με μήνυμα ή με mail,

press@ebdomi.com.
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Το Γυμνάσιο 

Βουλιαγμένης με 

υλικά οικιακής χρήσης!

Πολλά τα προβλήματα στην σχολική μονάδα του Γυ-

μνασίου Βουλιαγμένης, με καθημερινές επισκευές και

ξανά και ξανά.

Το ερώτημα έθεσε εκ νέου ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ

Θάνος Ματόπουλος στη συνεδρίαση της 9ης Απρι-

λίου του Δήμου 3Β.

Η απάντηση ήταν ότι τα υλικά που έχουν χρησιμοποι-

ηθεί για την υποδομή του είναι υλικά για οικιακή

χρήση και όχι για σχολική μονάδα. Δηλαδή μία πόρτα

που ανοίγει από 200 παιδιά κάθε μία ώρα δεν μπορεί

να είναι με υλικά οικιακής χρήσης!

Και γεννάται εύλογα το ερώτημα. Ποι;oς σχεδίασε

μια τέτοια μελέτη, ποι;oς την απεδέχθη και εν τέλει

ποι;oς παρέλαβε τη σχολική μονάδα; Υπάρχουν υπη-

ρεσίες που ελέγχουν ή όχι;

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κώστας

Πασακυριάκος, ρώτησε για τις δημοπρασίες που θα

ανοίξουν τη Μεγάλη Τετάρτη και αφορούν τις παρα-

λίες της  Βούλας Α’ μαζί με το κάμπινγκ και Β’ πλαζ.

Λεπτομέρειες στη σελίδα 13.

Tα ανταποδοτικά του

Αστέρα

Η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Σίνα, έθεσε το ερώ-

τημα,  προ ημερησίας, γιατί ο Δήμος μας, πήρε μει-

ωμένα ανταποδοτικά οφέλη από την επένδυση του

Αστέρα Βουλιαγμένης, ενώ άλλοι Δήμοι, φέρνοντας

παράδειγμα το Δήμο Παλλήνης, για πολύ μικρότερη

επένδυση παίρνει πολύ περισσότερα ανταποδοτικά.

Να θυμίσουμε ότι η επένδυση του Αστέρα αγγίζει τα

600 εκατομμύρια ευρώ και τα ανταποδοτικά, τουλά-

χιστον αυτά που ακούσαμε σε δημοτική συνεδρίαση

είναι 600 χιλιάδες ευρώ.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι το μνημόνιο του Αστέρα

για τα ανταποδοτικά είναι σε χρήμα και έργα περίπου

4 εκατομ. ευρώ. «Το μοντέλο που υιοθετήσαμε εμείς,

είναι το μοντέλο που γίνεται στο Ελληνικό».

Χωρίς Δασικούς χάρτες 

πάλι τα 3Β

Συνεχίζεται κανονικά, χωρίς παράταση, η ανάρτηση

των δασικών χαρτών στις περιοχές του Κορωπίου,

Μαγνησίας και Καρδίτσας, και των δηµοτικών ενοτή-

των: α) Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης δήµου Παλλή-

νης, η οποία ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2019

Για άλλη μια φορά, επεσήμανε ο δημοτικός σύμβου-

λος Θάνος Ματόπουλος, δεν είναι μέσα ο Δήμος 3Β.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι προκύπτουν σε δύο σημεία

προβλήματα. Σε 6 από 50 ιδιοκτησίες στην Τάσσιανη

της Βουλιαγμένης και 18 στρέμματα στα Ψαράδικα

στη Βάρκιζα, όπου εμπλέκονται δασικές εκτάσεις  και

“πυκνώσεις” μέσα σε δασικούς χάρτες.

Σημειώνουμε ότι όσον αφορά τις “πυκνώσεις”  έχει

αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και

μάλιστα η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με

την 685/2019 απόφασή της, όπου έκρινε ότι είναι αν-

τισυνταγματικές οι οικιστικές “πυκνώσεις”, που

είχαν ενταχθεί στον ν.4389/16, χαρακτηρίζοντας έτσι

περιοχές αυθαιρέτων μέσα σε δάση, με στόχο την

εξαίρεσή τους από την ανάρτηση των Δασικών Χαρ-

τών και τελικά την τακτοποίησή τους.

Το ΣτΕ λοιπόν έκρινε ότι οι πυκνώσεις δεν εμπίπτουν

ούτε σε πολεοδομημένες περιοχές ή νομίμως υφι-

σταμένους οικισμούς, ούτε σε περιοχές υπό έγκριση

σχεδίων ή υπό οριοθέτηση οικισμών, ενώ δεν προβλέ-

πεται άλλη διαδικασία που θα διασφάλιζε ότι οι εκτά-

σεις αυτές θα συμπεριληφθούν στους οριστικούς

δασικούς χάρτες. 

Περαιτέρω, η εξαίρεση των εκτάσεων αυτών δεν

υπαγορεύεται από κανένα σκοπό δημοσίου συμφέ-

ροντος και είναι απρόσφορη για την επιτάχυνση της

κύρωσης των δασικών χαρτών ή για την ενημέρωση

της Διοίκησης.
Αννα Μπουζιάνη

Συνεχείς διακοπές 

ρεύματος στη Λαυρεωτική

Ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι αγανακτισμένος από τις

συνεχείς διακοπές ρεύματος στην περιοχή και τονί-

ζει σε σχετικό δελτίο Τύπου ότι, λόγω ελλιπούς και

πλημμελούς συντήρησης του δικτύου της ΔΕΗ, αρ-

κετές περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων και

περιοχές του Δήμου Λαυρεωτικής, έχουν βυθιστεί

στο σκοτάδι, επί πολλές ώρες και πολλές ημέρες.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση. Είναι αδια-

νόητο εν έτει 2019, να συμβαίνουν τέτοιας έντασης

και τέτοιας έκτασης βλάβες. Ο Δήμος μας είναι σε

διαρκή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς

για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση της ζημίας

που έχει πλήξει την περιοχή μας.

Σημειώνουν δε καταλήγοντας ότι «Θα ενημερώνουμε

διαρκώς τους πολίτες για όποια εξέλιξη».

"ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”
Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης 

του Φυσικού Περιβάλλοντος και 

του Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β

Μετά την ανακοίνωση του Δημάρχου  Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης στο Δημοτικό Συμβούλιο 8 Απριλίου

2019 ότι ακυρώθηκε οριστικά η προσπάθεια για να

γίνει το εργοστάσιο καύσης σκουπιδιών στον Υμηττό,

αισθανόμαστε δικαιωμένοι για τον αγώνα και τις

προσπάθειες  που κάναμε να ενημερώσουμε τις εμ-

πλεκόμενες Υπηρεσίες και τους κατοίκους για τις

συνέπειες  στο περιβάλλον από την εφαρμογή ενός

τέτοιου σχεδίου.

Ακόμα πιο δικαιωμένοι νιώθουμε που άρχισε η συζή-

τηση  για τη διαλογή στην πηγή και η εφαρμογή της

πιλοτικά, κάτι που από την αρχή προβάλλαμε σαν την

καλύτερη λύση.

Εκτιμούμε ότι η δήλωση αυτή του Δημάρχου πρέπει

να επικυρωθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μπορούμε να υποσχεθούμε στους κατοίκους ότι ο

Σύλλογος «ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ» θα είναι πάντα αντίθετος

και σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση για δραστηριότη-

τες που θα υποβαθμίζουν το περιβάλλον και το χαρα-

κτήρα του βουνού. Το βουνό να παραμείνει ένα

φυσικό τοπίο.

Σύντομα σαν φορέας θα καταθέσουμε πρόταση συμ-

βατή με την ανάδειξη της φυσικής και πολιτισμικής

αξίας της περιοχής.
Βάρη 09 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος Η  Γενική  Γραμματέας

Γ. Δαμανάκης Α. Ντουρλιού

Πληροφορίες: syllogos.archedemus@gmail.com

Δήμος Σαρωνικού

Ανακοίνωση

Σχέδιο Πόλεως στο Θυμάρι Π. Φώκαιας

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων στον οικισμό

Θυμάρι τα εξής:

• Ο Δήμος Σαρωνικού ανέθεσε σε ιδιωτικό Τεχνικό Γρα-

φείο την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση της Πολεοδομι-

κής Μελέτης του Θυμαρίου.

• Στο άμεσο επόμενο διάστημα, συνεργάτες του αναδό-

χου μελετητή θα πραγματοποιούν μετρήσεις στην πε-

ριοχή. Παρακαλούμε για την συνεργασία σας.

Ερωτήσεις και απαντήσεις στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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Οι επικείμενες δημοτικές εκλογές στην πόλη με την

ονομασία: Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

(3Β όπως συνηθίζεται) δεν είναι μία τυπική διεκπεραι-

ωτική εκλογική διαδικασία. Σ’ αυτές τις εκλογές κρί-

νονται δύο μείζονα και θεμελιώδη ζητήματα:

πρώτον, το μοντέλο διακυβέρνησης της πόλης και

δεύτερον, το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής. 

Εξ αρχής τονίζω ότι, μετά τις εκλογές της 26ης

Μαΐου 2019, εισέρχεται η πόλη μας, τόσο ως διοικη-

τική δομή όσο και ως πολιτικός «τόπος» σε μία νέα

φάση συνειδησιακού αυτοπροσδιορισμού, στο βαθμό

που θεσμοθετείται νέο μοντέλο οικιστικής και πολε-

οδομικής ανάπτυξης. Ως πολιτικός φιλόσοφος, θα

μπορούσα να γράψω πολλά για το ζήτημα, αλλά θα

περιοριστώ σε μερικές διαπιστωτικές παρατηρήσεις:

Πρώτον, η ευρύτερη περιοχή, η οποία σήμερα ονομά-

ζεται ΔΗΜΟΣ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κατά

την ιστορική φάση της περιόδου 1950-2010, υιοθέ-

τησε το μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης, το οποίο

ίσχυσε για ολόκληρη την Ελλάδα, με σχετικούς

όρους και περιορισμούς που έχουν να κάνουν με τη

φυσιογνωμία του τόπου. Τις αρχές και τα κριτήρια

του μεταπολεμικού αυτού μοντέλου ανάπτυξης, επε-

ξεργάσθηκαν οι πολιτικές ηγετικές ομάδες εκείνης

της εποχής και εάν συμφωνούν οι ειδικοί επιστήμο-

νες, αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να φέρει το

όνομα: Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μεσολάβησε η

δεκαετής περίοδος της ύφεσης και της οικονομικής

χρεωκοπίας της χώρας (2008-2018) και αυτή τη

στιγμή βρισκόμαστε σε μία φάση πολιτικού αναστο-

χασμού, σχετικά με το πρόβλημα της οικιστικής ανά-

πτυξης της περιοχής. 

Η ιστορική – γεωγραφική – πραγματολογική περιοχή

του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης κατά τα

τελευταία 70 τόσα χρόνια (μετά τον πόλεμο) έχει

«θεσμίσει» στο εσωτερικό της τα μέτρα, τις αρχές και

τα κριτήρια ανάπτυξης, τα οποία δεν μπορούν να

αγνοήσουν οι τωρινές πολιτικές ηγετικές ομάδες.

Αναφέρομαι και στο επίπεδο τοπικής εξουσίας, αλλά

και στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο της

κεντρικής εξουσίας. Επίσης χρησιμοποιώ τον όρο:

«θέσμιση» ο οποίος είναι ο κατάλληλος όρος για να

κατανοήσουμε όλοι, ότι το ιστορικό οικιστικό και πο-

λεοδομικό σύστημα της περιοχής δεν μπορεί να με-

τατραπεί σε «κάτι άλλο» σε σχέση μ’ αυτό που είναι.

Δεν θα μπορούσε να προωθηθεί σχέδιο ανάπτυξης

στην περιοχή μας κατά το πρότυπο του «Ελληνι-

κού», για να αναφέρω μία χαρακτηριστική περί-

πτωση. 

Με άλλα λόγια υποστηρίζω, ότι τα νέα αναπτυξιακά

σχέδια, τα οποία έχουν ως πολιτικό στόχο τους την

«ανακατασκευή» του οικιστικού και πολεοδομικού

συστήματος, δεν μπορούν να συγκρούονται με την

εγγενή, εσωτερική οικιστική μνήμη της περιοχής. Και

όπως αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης, η δεύτερη πα-

ρατήρηση που έχω να κάνω αναφέρεται στο μοντέλο

διακυβέρνησης για την περιοχή μας. Για να επιτευχ-

θεί η προώθηση του αναπτυξιακού μοντέλου, το

οποίο προτείνω, είναι αναγκαία η ενίσχυση της δη-

μοκρατικής οργάνωσης της τοπικής διακυβέρνησης.

Τα δημοκρατικά μοντέλα διακυβέρνησης θα μπορού-

σαν να ισχύσουν στην περίπτωσή μας και αυτά είναι:

τα μοντέλα της επικοινωνιακής δημοκρατίας, της

συμμετοχικής δημοκρατίας, της διαβουλευτικής δη-

μοκρατίας. 

Επειδή στη σύντομη αυτή παρέμβασή μου δεν σκο-

πεύω να κάνω σεμινάριο, θέλω να τονίσω μόνον, ότι

όσο περισσότερο δημιουργικά και παραγωγικά συμ-

μετέχουμε όλοι οι δημότες (και οι αντιπρόσωποι και

οι εκλέκτορες), στις διαδικασίες λήψης των αποφά-

σεων που μας αφορούν, τόσο θα ελαχιστοποιείται η

άσκηση απολυταρχικής διακυβέρνησης από την Δη-

μοτική Αρχή. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο μοντέλα

ανάπτυξης και διακυβέρνησης, τα οποία συνδέονται

μεταξύ τους (ο σωστός θεωρητικός όρος είναι: δια-

μεσολαβούνται) και αυτά είναι: το μοντέλο ανάπτυ-

ξης, που θεμελιώνεται στην οικιστική και την

πολεοδομική μνήμη του τόπου και το μοντέλο ουσια-

στικής δημοκρατικής διακυβέρνησης. Κατά τις επικεί-

μενες δημοτικές εκλογές, όλοι οι δημότες ως

εκλέκτορες δεν αποφασίζουμε για την εγκαθίδρυση

της τυπικής Δημοκρατικής Αρχής, αλλά για το εάν

επικρατήσουν και θα προσδιορίσουν την μελλοντική

πορεία του τόπου μας αυτά τα δύο μοντέλα. 

Εάν λοιπόν εμείς οι ίδιοι οι δημότες, κατά την προ-

σέλευση στην κάλπη, δεν έχουμε αυτή την ιδέα στο

μυαλό μας, δηλαδή την ιδέα της άρρηκτης σύνδεσης

των δύο μοντέλων, πράγμα που τελικά θα καθορίσει

το εκλογικό αποτέλεσμα, τότε δεν θα μπορούμε στο

μέλλον να ανατρέψουμε τις αποφάσεις και τις πρά-

ξεις της τυπικής Δημοτικής Αρχής. 

Ο άλλος δρόμος που θα μπορούσαμε να τον σκιαγρα-

φήσουμε παραστατικά: είναι ο δρόμος της επενδυτι-

κής ανάπτυξης, ο οποίος διασταυρώνεται με τον

δρόμο της απολυταρχικής διακυβέρνησης. Γι’ αυτό

το ζήτημα θα επανέλθω σύντομα. 

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙ-

ΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.     

Τί κρίνεται στις δημοτικές εκλογές στο

ΔΗΜΟ: Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης;

γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

“Ο άλλος δρόμος, είναι ο δρόμος 

της επενδυτικής ανάπτυξης, ο οποίος 

διασταυρώνεται με τον δρόμο 

της απολυταρχικής διακυβέρνησης”. 

Μεγάλη αύξηση κατά 42% σημεί-

ωσαν πέρυσι οι μεταβιβάσεις ακινή-

των, συγκριτικά με το 2017,

καταγράφοντας έντονα σημάδια ανα-

θέρμανσης της κτηματαγοράς. Αυτό

προκύπτει από το Μητρώο Αξιών Με-

ταβιβάσεων Ακινήτων της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από το

οποίο προκύπτει ότι κατά το 2018 ση-

μειώθηκαν περισσότερες από 26.700

αγοραπωλησίες ακινήτων έναντι

18.800 το προηγούμενο έτος.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

τύπου Airbnb και οι πολύ χαμηλές

τιμές των ακινήτων λόγω της κρίσης,

σε συνδυασμό με την εφαρμογή από

1.1.2019 των νέων αντικειμενικών

τιμών συνέβαλαν στη σημαντική αύ-

ξηση των μεταβιβάσεων κατά το προ-

ηγούμενο έτος και κατ επέκταση

στην αύξηση των δημοσίων εσόδων

από την κατηγορία αυτή.

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της

ΑΑΔΕ, οι εισπράξεις φόρων από τις

αγοραπωλησίες ακινήτων αυξήθηκαν

κατά 41% το 2018 με αποτέλεσμα τα

έσοδα αυτά να φθάσουν 232,25 εκα-

τομμύρια ευρώ έναντι 164,62 εκατ.

ευρώ το 2017.

Τον χορό των αγοραπωλησιών έσυρε

ο νόμος Αττικής. Τα συμβόλαια που

υπογράφηκαν πέρυσι ανήλθαν σε

14.291 έναντι 8.532 το 2017, κατα-

γράφοντας αύξηση 67,5%. Από τις

14.291 μεταβιβάσεις στην Αττική οι

5.806 σημειώθηκαν στον δήμο Αθη-

ναίων. Από αυτές οι 4.700 αφορούν

μεταβιβάσεις διαμερισμάτων και μο-

νοκατοικιών.

Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η

Θεσσαλονίκη, με αύξηση αγοραπω-

λησιών που προσέγγισε το 30%.

Ανήλθαν σε 3.089 το 2018 έναντι

2.212 το 2017.

AAΔΕ: Εκτινάχθηκαν 

οι μεταβιβάσεις ακινήτων κατά 42%

λόγω... Airbnb
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Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι «κοινωνικό όν» και ζει σε

κοινωνικές ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά, όπως  είναι η

γλώσσα, η  θρησκεία, τα ήθη και έθιμα, η εκπαίδευση κ.α.,

αναπτύσσει πολιτισμό,  επικοινωνώντας με άλλους λαούς και

δημιουργεί σύγχρονες κοινωνίες,  με νόμους και θεσμούς,

όπως  την οικογένεια, το σχολείο, τη θρησκεία, το κράτος,

τις παρέες, τα ΜΜΕ,  που  είναι ο τύπος, τα βιβλία, το ραδιό-

φωνο, η τηλεόραση, ο κινηματογράφος,  το διαδίκτυο κ.α. και

έτσι προσπαθεί να λύνει τα προβλήματά του!

Η διαδικασία της μάθησης και της μεταβίβασης των γνώσεων,

των αξιών και γενικά των πολιτιστικών στοιχείων, από γενιά

σε γενιά λέγεται κοινωνικοποίηση!

Μέσα στις κοινωνίες  εμφανίζονται και  προβλήματα, όπως η

βία, τα ναρκωτικά, τα ατυχήματα κ.α., τα οποία δημιουργούν

αρνητική επιρροή σε ένα τμήμα της κοινωνίας, παραβιάζουν

τις αξίες και τα κοινωνικά ιδεώδη, δημιουργώντας δυσάρε-

στες καταστάσεις, όπως είναι η φτώχεια, η ανεργία, ο κατα-

ναλωτισμός, η μετανάστευση, ο ρατσισμός κ.α., που πρέπει

να αντιμετωπίζονται με συλλογική δράση ατόμων και ομά-

δων, αλλά και  με κοινωνικά μέτρα της πολιτείας!

Ο τρόπος οργάνωσης και άσκησης της κρατική εξουσίας, κα-

θορίζεται από το πολίτευμα της χώρας, το οποίο έχει πολλές

μορφές όπως είναι:

α)  τα Μοναρχικά πολιτεύματα, τα οποία διέπονται από από-

λυτη μοναρχία, όπου ένας μονάρχης συγκεντρώνει όλες τις

εξουσίες κατ’ απόλυτο τρόπο ή από συνταγματική μοναρχία,

όπου αναπτύσσεται ο συνταγματικός τρόπος!

β)  τα Ολιγαρχικά πολιτεύματα, όπου η αρχή συγκεντρώνεται

σε ολίγα πρόσωπα, όπως είναι τα δικτατορικά καθεστώτα,

που συνήθως είναι στρατιωτικές δικτατορίες, που παίρνουν

με την βία την νόμιμη αρχή, παρά τη θέληση του λαού και

γ) τα Δημοκρατικά (= Δήμος + κράτος) πολιτεύματα, στα

οποία η αρχή και το ανώτατο όργανο της Πολιτείας είναι ο

λαός  με βάσει την αρχή της πλειοψηφίας, που δημιουργήθη-

καν  μετά από σκληρούς αγώνες  και χαρακτηρίζονται:

1ον)  Την άμεση ή συμμετοχική δημοκρατία, όπου ο λαός

ασκεί απευθείας την εξουσία, όπως ήταν στις πόλεις-κράτη

της Αρχαίας Ελλάδας και στις πρώτες Αμερικανικές κοινότη-

τες του 18ου αι., οι οποίες αντέγραψαν την ελληνική Δημο-

κρατία και διακρίνονται σε:

2ον)  Την αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, όπου ο λαός ασκεί

εξουσία μέσω των αντιπροσώπων  του,  δηλαδή των βουλευ-

τών και διακρίνεται σε

― Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία,  που ο Βασι-

λιάς είναι ο αρχηγός του κράτους, όπως είναι στη Μ. Βρετα-

νία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία και Νορβηγία,  

― Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όπου αρ-

χηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και

εκλέγεται από τη Βουλή κάθε 5 χρόνια και κυβερνά μαζί με

την Βουλή, όπως είναι στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην

Γερμανία, και  

― Προεδρική Δημοκρατία, όπου ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης

είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ψηφίζεται από ει-

δικό σώμα εκλεκτόρων και διαθέτει ουσιαστικές  πολιτικές

αρμοδιότητες, όπως είναι στις Η.Π.Α. στην Κύπρο και στη

Ρωσία!

Ο θεμελιώδης νόμος επάνω στον οποίο βασίζεται ολόκληρη

η νομοθεσία της Ελλάδας είναι το Σύνταγμα, το οποίο ψηφί-

στηκε από την Α΄ Εθνοσυνέλευση την 1-1-1822 στην Επί-

δαυρο, με την ονομασία «Προσωρινό Πολίτευμα της

Ελλάδος» και το οποίο μετά από πολλές τροποποιήσεις και

ψηφίσματα κατέληξε, μετά την εξέγερση της  3ης Σεπτεμ-

βρίου 1843 και μετά την ανατροπή του Όθωνα  το 1864, στο

Σύνταγμα της 11ης Ιουνίου 1975, που ισχύει μέχρι σήμερα,

με τις αναθεωρήσεις του 1986, του 2001 και του 2008!!

Οι βασικές αρχές του Συντάγματος είναι:

α) Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, β) Η αρχή του κράτους δι-

καίου, γ) Η αρχή του κοινωνικού κράτους και  δ) Η αρχή της

διάκρισης των λειτουργιών!

Στο Κράτος Δικαίου διασφαλίζονται τα ατομικά και πολιτικά

δικαιώματα και η δικαιοσύνη είναι  αμερόληπτη!

Οι αρχές Δικαίου κατοχυρώνονται σε όλα τα σύγχρονα δη-

μοκρατικά κράτη και διασφαλίζουν την ελευθερία σκέψης

κάθε πολίτη,  την ανεξαρτησία των δικαστών, ενώ κάθε πράξη

οργάνου της εξουσίας πρέπει να είναι σύμφωνη με το Σύν-

ταγμα και τους νόμους του κράτους, το οποίο πρέπει να με-

ριμνά για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, για την υγεία, την

παιδεία, την εργασία, τα επιδόματα, τον πολιτισμό, τις συν-

τάξεις, την μητρότητα κ.α. και εξαίρεση αποτελούν τα μοναρ-

χικά, τα δικτατορικά και τα φασιστικά καθεστώτα!!

Το σύνολο των πολιτών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν

λέγεται εκλογικό σώμα, όπου οι πολίτες έχουν την ίδια υπη-

κοότητα!!!

Οι εκλογές διακρίνονται:

α)  Σε γενικές βουλευτικές, που διεξάγονται κάθε 4 χρόνια

για ανάδειξη κυβέρνησης,

β)  Σε δημοτικές και περιφερειακές, κάθε 4 χρόνια για ανά-

δειξη Δημάρχων και Περιφερειαρχών,

γ)  Σε Ευρωεκλογές, κάθε 5 χρόνια, για ανάδειξη Ευρωβου-

λής και

δ)  Σε Δημοψήφισμα, που προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας,  για σημαντικά ζητήματα και ψηφίζουν με

το «ναι» ή το «όχι»!

Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική, υποχρεωτική, προσωπική,

ίση, καθολική, δηλαδή ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες μαζί και από

το 1952 ψηφίζουν στην Ελλάδα και οι γυναίκες!!!

Ο τρόπος με τον οποίο μοιράζονται οι έδρες στα κόμματα και

στους υποψήφιους βουλευτές λέγεται εκλογικό σύστημα και

υπάρχουν τα παρακάτω εκλογικά συστήματα:

1ον ) Πλειοψηφικό, όπου σε κάθε περιφέρεια εκλέγεται το

κόμμα ή ο υποψήφιος με τις περισσότερες ψήφους και δια-

κρίνεται σε απόλυτη και  σε σχετική πλειοψηφία,

2ον) Αναλογικό, όπου οι έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας

μοιράζονται στα κόμματα και στους υποψηφίους, που συμμε-

τέχουν ανάλογα με τις ψήφους που πήραν και

3ον) Μικτό, όπου είναι συνδυασμός των δύο παραπάνω συ-

στημάτων!!

Για να εκπροσωπηθεί ένα κόμμα στο Κοινοβούλιο,  πρέπει να

πάρει ο υποψήφιος το 3% όλων των ψήφων, ενώ οι ψηφοφό-

ροι πρέπει να είναι άτομα με πλήρη ψυχοσωματική και πνευ-

ματική υγεία και ωρίμανση!!!

Το Κοινοβούλιο ή Βουλή των Ελλήνων, θεωρείται «ναός  της

Δημοκρατίας» και υψώνεται επιβλητικά μπροστά στο Μνημείο

του Άγνωστου Στρατιώτη, στην πλατεία Συντάγματος,  στα

ανάκτορα του Όθωνα, με την προσθήκη ενός ορόφου και  την

κατάλληλη μετατροπή και εκφράζει την βούληση των Ελλή-

νων μέσα από την αντιπροσωπεία των 300 εκλεγμένων βου-

λευτών, που ανήκουν σε διάφορα κόμματα και είναι

υποχρεωμένοι να αγωνίζονται για τα δικαιώματα και συμφέ-

ροντα των Ελλήνων πολιτών!!!

Η δημιουργία της πρώτης ανθρώπινης έννομης  κοινωνίας

δημιουργήθηκε 30.000 χρόνια π.Χ, από τον βασιλιά Φορωνέα,

τον πρώτο νομοθέτη και ιδρυτή του ανθρώπινου πολιτισμού,

ο οποίος ήταν ο γενάρχης των Πελασγών-Ελλήνων  και  γιος

του βασιλιά  Ίναχου και αδελφός της Ιούς, από την οποία προ-

ήλθε το γένος των Ελλήνων-Δαναών, από τον δισέγγονό της

Δαναό, που παλινόστησε από την ελληνική αποικία της Αιγύ-

πτου στην Αργολίδα και ήταν γιος του Βήλου, του θεοποι-

ηθέντα από το Αιγυπτιακό γένος, με το όνομα Βάαλ, ισάξιος

του Δία, ο οποίος  ήταν δίδυμος αδελφός του Αγήνορα, του

ιδρυτή της ελληνικής Φοινίκης και πατέρα της Ευρώπης της

μητέρας του Μίνωα!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η δικτατορία της Τουρκίας
και οι ευρωβουλευτές

οσφυοκάμπτες
Εκλεγμένοι δήμαρχοι καταργούνται, αποτελέσματα

εκλογών δεν αναγνωρίζονται! Οι πρόσφατες αυτο-

διοικητικές εκλογές στην Τουρκία, απέδειξαν περί-

τρανα, ότι είναι ένα κράτος με δικτατορικό καθεστώς,

που ό,τι θέλει κάνει ο ηγεμόνας!

Και ακριβώς γι’ αυτό, θα έπρεπε να την βάλουν στον

“πάγο”, ιδιαίτερα οι Ελληνες Ευρωβουλευτές. 

Ελα όμως, που όχι μόνο δεν την έβαλαν στον πάγο,

αλλά όταν ψήφισαν πρόσφατα στην Ευρωβουλή «ναι

στο πάγωμα της ενταξιακής της πορείας», με με-

γάλη πλειοψηφία, ποιοι φαντάζεστε ότι το καταψή-

φισαν; Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές από τα κόμματα

ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ., & ΠΟΤΑΜΙ.  Να μας ζήσουν οι οσφυο-

κάμπτες...

Το απύθμενο θράσος!
Το ακούμε αυτές τις ημέρες, και μας έχουν ανέβει οι

...κεραίες στο ταβάνι. Συνταξιούχοι βουλευτές των

προηγούμενων δεκαετιών, που ρήμαξαν τη χώρα με

τις κυβερνήσεις που υπηρέτησαν, ζητάνε αναδρομικά

με μηνύσεις, κάποιες τρεις εκατοντάδες χιλιάδες

ευρώ ο καθένας, γιατί - λένε - τους τα κόψανε με τον

ΕΦΚΑ.

Βέβαια δεν είναι σημερινό το θέμα. Εχουν πετύχει

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που

τους δικαιώνει (λύκος λύκου μάτι δεν βγάζει) και

τώρα στρέφονται κατά των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ

που δεν τους τα δίνουν.

Τι λέτε βρε άθλιοι. Δεν βλέπετε ένα λαό που πεινάει,

που κοιμάται στα πεζοδρόμια και στα παγκάκια, που

ψάχνει τους κάδους σκουπιδιών και αντί να έχετε

βρει τρύπα να κρυφτείτε, έρχεστε θρασύτατα και ζη-

τάτε και τα ρέστα; 

Ποιοι κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια; Ποιοι δια-

σπάθησαν το χρήμα του δημοσίου. Πόσα σκάνδαλα

βγαίνουν καθημερινά, που απαλλάσσονται οι διαπλε-

κόμενοι εκλογοπατέρες μας, γιατί έχει περάσει η

πενταετία;

Να τους κάνουμε αφίσα και να αφισοκολήσουμε

όλων τα ονόματα, που έχουν κάνει αγωγή για να τους

μάθει ο κόσμος!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Κοινωνία-Πολίτευμα-Σύνταγμα-εκλογές!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Καλωσορίσματα στα Χελιδόνια

Για ακόμη μια χρονιά γιορτάστηκαν τα «χελιδονίσματα»

από τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας

– Ισμαρίδας & Θάσου σε συνεργασία με την Ελληνική Ορ-

νιθολογική Εταιρία και τη συμμετοχή δημοτικών σχολείων

και νηπιαγωγείων των νομών Ξάνθης και Καβάλας, για το

πρώτο καλωσόρισμα στα χελιδόνια.

Ήρθε η Άνοιξη και μαζί με αυτήν έρχονται και τα αγαπη-

μένα μας χελιδόνια! Έπειτα από το μεγάλο και δύσκολο

ταξίδι τους επιστρέφουν στην Ελλάδα για να φωλιάσουν

και να γεννήσουν τα χελιδονάκια τους.  Στο τέλος του Κα-

λοκαιριού θα επιστρέψουν στην Αφρική, διανύοντας περί-

που 10.000 χλμ.!!!

Στη χώρα μας, έχουμε πέντε είδη χελιδονιών, το Σταυλο-

χελίδονο, το Λευκοχελίδονο, το Μιλτοχελίδονο, το Βρα-

χοχελίδονο και το Οχθοχελίδονο, τα οποία διαφέρουν ως

προς το σχήμα, το χρώμα, τον τρόπο που κάνουν την

φωλιά τους και το μέρος που τα συναντάει κανείς. Το

κοινό είδος που συναντάμε στα σπίτια μας, είναι το Σταυ-

λοχελίδονο.

Όλο το Μάρτιο και την πρωταπριλιά, πραγματοποιήθηκαν

εκδηλώσεις για τα χελιδονίσματα στα δυο Κέντρα Πληρο-

φόρησης του Φορέα Διαχείρισης. 

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα χελιδόνια και τις δυσκο-

λίες που αντιμετωπίζουν στο μεταναστευτικό τους ταξίδι,

μέσα από μια παρουσίαση. Στη συνέχεια έφτιαξαν φωλιές

από πηλό για τους ανοιξιάτικους επισκέπτες. Και τέλος

επισκέφτηκαν τον υγρότοπο όπου, μέσα από τηλεσκόπιο,

παρατήρησαν τα διάφορα είδη πτηνών που ζουν στις λι-

μνοθάλασσες της περιοχής. 

Η φωλιά έχει μεγάλη σημασία για τα χελιδόνια όπως και

για μας τους ανθρώπους το σπίτι μας, το ...κεραμίδι μας.

Λίγο πριν φύγουν για την Αφρική στις αρχές του χειμώνα,

τα μικρά χελιδόνια αρχίζουν να εξοικειώνονται με τη

φωλιά στην οποία γεννήθηκαν. Έτσι, την Άνοιξη, θα επι-

στρέψουν στην ίδια αυτή φωλιά που γεννήθηκαν για να

μεγαλώσουν τα δικά τους μικρά.

Είναι μία πολύ ωραία δραστηριότητα, που μόνο μέσα από

τέτοιες εκδηλώσεις μπορoύν να αποκτήσουν την εμπειρία

της, οι μικροί μαθητές.

http://www.fd-nestosvistonis.gr

Σε διάστημα λίγων μόνο εβδομάδων στην ευρύτερη πε-

ριοχή του Βορείου Αιγαίου έχουν καταγραφεί τουλάχι-

στον 15 νεκρά δελφίνια, ενώ 7 από αυτά εντοπίστηκαν

στις βόρειες ακτές της Σάμου, έχοντας παρασυρθεί από

τους ΒΔ ανέμους, από περιοχές του κεντρικού και του

ΒΑ Αιγαίου. Τρία από αυτά εντοπίστηκαν μόλις τις προ-

ηγούμενες ημέρες.

Αυτή η ανησυχητική αύξηση του αριθμού των δελφινιών

που έχουν βρεθεί νεκρά χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις

ηθελημένης θανάτωσης, αλλά ούτε και σοβαρής ασθέ-

νειας, προκαλεί απορίες για τις αιτίες θανάτου αυτών των

προστατευόμενων θηλαστικών. Η αύξηση των εκβρα-

σμών συμπίπτει χρονικά και χωρικά με τις εκτεταμένες

ασκήσεις του τουρκικού πολεμικού ναυτικού που λαμ-

βάνουν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες στο Αιγαίο.

Συνεπώς αν και απαιτείται χρόνος για να γίνουν οι απα-

ραίτητες αναλύσεις έτσι ώστε να προσδιοριστεί πιθανή

σύνδεση των θανά-

των των δελφινιών

με τις τουρκικές

ασκήσεις, δεν μπο-

ρεί να παραβλεφθεί

αυτή η πρωτόγνωρη

πίεση που δέχονται

τα θαλάσσια είδη και

οικοσυστήματα. Αν

όμως αναλογιστούμε

την ακτογραμμή χι-

λιάδων χιλιομέτρων

της περιοχής, όπου

οι ακτές στο μεγαλύ-

τερο μέρος τους είναι δυσπρόσιτες, ο καθένας κατανοεί

ότι τα νεκρά θαλάσσια θηλαστικά που γίνονται αντιλη-

πτά αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσοστό του πραγματι-

κού αριθμού των νεκρών ζώων. Τα νεκρά δελφίνια που

εντοπίστηκαν ήταν μόνο αυτά που κατέληξαν σε παρα-

λίες ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι συνεχό-

μενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο

Αιγαίο τις προηγούμενες εβδομάδες δεν επέτρεψαν στο

σκάφος του Ινστιτούτο Αρχιπελάγους να έχει την λεπτο-

μερέστερη παρακολούθηση της περιοχής στο ανοιχτό πέ-

λαγος.  

Σύμφωνα με τις αναγγελίες του τουρκικού πολεμικού

ναυτικού, τις προηγούμενες εβδομάδες στις ασκήσεις

στο Αιγαίο συμμετείχαν περισσότερα από 100 τουρκικά

πολεμικά πλοία, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι ξεκι-

νούν νέο κύκλο εκτεταμένων ασκήσεων. Με βάση τα

στοιχεία που δημοσιεύουν, διεξάγονται βολές με τη

χρήση πραγματικών πυρών, καθώς και συνεχόμενη (ανε-

ξέλεγκτη) χρήση σόναρ που προκαλεί έντονη υποβρύχια

ηχορύπανση. Πολυάριθμες διεθνείς επιστημονικές με-

λέτες έχουν αποδείξει ότι η ηχορύπανση από τις συγκε-

κριμένες συχνότητες των σόναρ του πολεμικού

ναυτικού, προκαλούν καταστροφικές συνέπειες στα θα-

λάσσια οικοσυστήματα, κυρίως στα θαλάσσια θηλα-

στικά, αλλά επηρεάζουν ακόμα και τα ψάρια και το

ζωοπλαγκτόν. Έπειτα από την πίεση που ασκήθηκε όταν

αποδείχθηκε ότι μαζικές θανατώσεις κητωδών οφείλον-

ταν στην ηχορρύπανση από σόναρ του πολεμικού ναυτι-

κού, τόσο το ΝΑΤΟ όσο και το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ

και άλλων χωρών, καθώς και το Ελληνικό Γενικό Επιτε-

λείο Ναυτικού έχουν εκδώσει Οδηγίες με αυστηρά μέτρα

για τον περιορισμό των επιπτώσεων που προκαλούνται

στα κητώδη κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Δραματικές

είναι επίσης και οι επιπτώσεις των εκρήξεων στη θά-

λασσα καθώς ακόμα και η μικρότερη έκρηξη προκαλεί

τη θανάτωση εκατομμυρίων οργανισμών σε έκταση χι-

λιομέτρων.

Η πρωτόγνωρη πίεση που ασκείται τις τελευταίες εβδο-

μάδες στα οικοσυστήματα του Αιγαίου κατά τη διάρκεια

των τουρκικών ασκήσεων, προστίθεται στις πολυάριθμες

άλλες ανθρωπογενείς πιέσεις που επίσης διογκώνονται

όπως: η συνεχιζόμενη αύξηση των διερχόμενων πλοίων

και των επικίνδυνων

υλικών που αυτά με-

ταφέρουν χωρίς να

υπάρχει λειτουργικός

μηχανισμός αντιμε-

τώπισης ατυχημάτων,

η υπερσυγκέντρωση

ανθρώπων στις

ακτές του Αιγαίου

χωρίς τις απαραίτη-

τες υποδομές διαχεί-

ρισης απορριμμάτων

και λυμάτων, ο εκτε-

ταμένος διασκορπι-

σμός απορριμμάτων, η εντατική και χωρίς διαχείριση

αλιεία με πρακτικές που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν

επιτραπεί στο Αιγαίο κα. 

Θοδωρής Τσιμπίδης  
Διευθυντής  Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος

Αποστάγματα σοφίας...

Νεκρά δελφίνια στο Αιγαίο προκαλούν

πολλά ερωτηματικά
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

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

Σύλλογος υπαλλήλων την Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Οι χήρες και η αξιοπρέπεια!

Ο Σύλλογος υπαλλήλων την Γενικής Γραμματείας Ισότητας των

Φύλων πληροφορήθηκε την υπόσχεση του πρωθυπουργού

Αλέξη Τσίπρα στους εκπροσώπους των συνταξιούχων αναφο-

ρικά με τις συντάξεις χηρείας:

α) ότι θα επανέλθουν στο 70% αντί του ντροπιαστικού 50% που

ισχύει ( 4387/16), που η ίδια κυβέρνηση είχε νομοθετήσει και

β) ότι θα καταργηθούν οι ηλικιακές προϋποθέσεις για την κα-

ταβολή τους.

Παρότι ο πρωθυπουργός αρνήθηκε τη νομοθέτηση της χορή-

γησης των αναδρομικών των συνταξιούχων -τα οποία δι-

καιούνται σύμφωνα με πρόσφατη γνωμοδότηση του ΣτΕ -

θεωρούμε σημαντικό να προχωρήσει άμεσα στην τροπολογία

σχετικά με τις συντάξεις χηρείας.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι οι γυναίκες, που είναι τα μεγαλύ-

τερα θύματα της συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας και της ανερ-

γίας, υφίστανται επιπλέον διακρίσεις ως ηλικιωμένες και χήρες.

Σε συντριπτικό ποσοστό οι συντάξεις χηρείας αφορούν γυναί-

κες, που μάλιστα περιμένουν ένα χρόνο προκειμένου να αρχί-

σουν να λαμβάνουν το μισό από τις ήδη πετσοκομμένες

συντάξεις των συζύγων τους.

Οι πολιτικές ακραίας νεοφιλελεύθερης λιτότητας που επέ-

βαλλε το καθεστώς των μνημονίων τσακίζουν την αξιοπρέπεια

όλων και για τις γυναίκες γίνονται εξοντωτικές.

Για το λόγο αυτό, απαιτούμε να προχωρήσει άμεσα η κυβέρ-

νηση στην τροπολογία. Επιπλέον, απαιτούμε την υλοποίηση της

υπόσχεσης για τη χορήγηση δώρου εορτών από το 2020 σε

όλους τους συνταξιούχους.

Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  Γεν.Λυκείου Αναβύσσου

Ανάβυσσος, 08/04/2019

Άμεση ανάγκη ανακατασκευής της

στέγης του ΓΕ.Λ. Αναβύσσου

Όπως ενημερωθήκαμε από την Διευθύντρια του ΓΕ.Λ.

Αναβύσσου, κα Αλίκη Ροντογιάννη και διαπιστώσαμε

και οι ίδιοι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη στέγη του

κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Λύκειο.

Τα δοκάρια της κεραμοσκεπής έχουν υποστεί σημαν-

τική φθορά, με αποτέλεσμα η σκεπή να «κάθεται» σε

κάποια σημεία. 

Αυτό, εκτός από τον κίνδυνο της κατάρρευσης, δημι-

ουργεί διόδους για το νερό της βροχής, με αποτέλε-

σμα, λόγω του μεγάλου βάρους και του χρόνου

παραμονής εκεί του λιμνάζοντος νερού, να κινδυνεύει

η στατικότητα της πλάκας της οροφής και να εισχωρεί

η υγρασία στην εσωτερική πλευρά της, προκαλώντας

έως και πτώση σοβάδων στις αίθουσες. 

Να σημειώσουμε, ότι ενώ το ΓΕ.Λ. δέχτηκε τη δωρεά

12 καινούριων Η/Υ από τον κ. Μαρτίνο, στην αίθουσα

του εργαστηρίου τοποθετήθηκαν και είναι σε χρήση των

μαθητών μόνο οι μισοί, διότι η υγρασία και η πτώση σο-

βάδων στην υπόλοιπη αίθουσα, καθιστά αδύνατη και

επικίνδυνη την εγκατάσταση και χρήση των υπολοίπων.

Για τα προβλήματα αυτά, είναι ενήμερη η Τεχνική Υπη-

ρεσία του Δήμου, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία τον

Ιανουάριο του 2019, διαπιστώνοντας τον εγκλωβισμό 2

κυβικών μέτρων περίπου νερού, στην πλάκα του κτι-

ρίου, όπως επίσης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Χαρίτος, με την άδεια του

οποίου, την 26/1/2019, ειδικός τεχνικός διαπίστωσε

την επικίνδυνη φθορά των δοκών στήριξης της κερα-

μοσκεπής. όλα τα παραπάνω, έγιναν κατόπιν ενερ-

γειών της Διευθύντριας του ΓΕ.Λ.

Είναι άμεση ανάγκη να διορθωθεί τώρα το πρόβλημα,

για να αποφύγουμε πιθανά ατυχήματα, αλλά και διότι η

πάροδος επιπλέον χρόνου μπορεί να επιδεινώσει το

πρόβλημα σε σημείο μη αναστρέψιμο. Στην κατεύθυνση

αυτή, ενημερώσαμε με επιστολή μας την 30/03/2019,

τόσο τον Δήμαρχό μας κ. Γιώργο Σωφρόνη, όσο και εκ

νέου τη Σχολική Επιτροπή, ζητώντας να μας απαντή-

σουν εντός μιας εβδομάδας για τις ενέργειες στις

οποίες πρόκειται να προβούν, ώστε να λυθεί το πρό-

βλημα, καθώς θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά

επείγον.

Μη έχοντας λάβει απάντηση, ακόμη και με δεδομένη

την επικινδυνότητα της συνέχισης αυτής της κατάστα-

σης, καλούμε και δημόσια τους υπεύθυνους να ενερ-

γήσουν άμεσα, για την ασφάλεια των παιδιών μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Γενικού Λυκείου Αναβύσσου

Τηλ. 6945936981, e-mail: goneisgelan@gmail.com

Από την ηλεκτρονική μας σελίδα

New Comment:

Δημοτικό λεωφορείο ανύπαρκτο στο Πανόραμα.

Εδώ που πραγματικά ειναι άκρως απαραίτητο, ει-

δικά για τους ηλικιωμένους και τους μαθητές, λόγω

και της μορφολογίας των οδών - ανωφέρειες - κα-

τωφέρειες.

New Comment:

Αγαπητε  Κωστα, ευτυχως που εχουμε  και θα ξα-

ναεέχουμε  Δημαρχο τον  Γρ. Κωνσταντελλο  και

θα το  παλεψει  μεχρι τελους .....!!!!

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ 

Για τα αντισταθμιστικά

οφέλη του Αστέρα 

Βουλιαγμένης

Αγαπητοί Συνδημότες,

Την Δευτέρα 8 Απριλίου, στο δημοτικό συμβούλιο

του Δήμου 3Β, η Δημοτική Σύμβουλος και υποψή-

φια Δήμαρχος ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ έθεσε το ερώτημα,  προ

ημερησίας, γιατί ο Δήμος μας, πήρε μειωμένα αν-

ταποδοτικά οφέλη από την επένδυση του Αστέρα

Βουλιαγμένης, δηλαδή μόνο 650.000 ευρώ, από

την επένδυση των 600 εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι

περίπου 1,1‰.

Σημείωσε δε, η Μαρία Σίνα, ότι σε αντίστοιχη επέν-

δυση που έκλεισε ο Δήμος Παλλήνης για το Κτήμα

Καμπά, για το ύψος των 220 εκατομμυρίων ευρώ,

πήρε ανταποδοτικά οφέλη 6 εκατομμύρια ευρώ,

ήτοι περίπου 3,5%. 

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι από το project του

Αστέρα Βουλιαγμένης, τα ανταποδοτικά που πήρε

ο Δήμος μας, ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ!!

Και ρωτάμε:

Αν έλαβε 4 εκατομμύρια ανταποδοτικά πού είναι,

αφού ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τον

αριθ. απόφασης: 3/2018 (Ημερομηνία: 15 Ιανουα-

ρίου 2018) Επικύρωση Συμφώνου Συναντίληψης με-

ταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ

ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟ-

ΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Δήμου, απεδέχθη από

την επενδύτρια εταιρεία το ποσό των 650.000 ευρώ

σαν ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο μας.

Πέραν ότι το ποσό αυτό είναι  πολύ μικρό και μα-

κριά από τη διεθνή πρακτική των ανταποδοτικών

οφελών, που διεκδικούν οι Δήμοι σε τέτοιες μεγά-

λες επενδύσεις, και το οποίο κυμαίνεται σε ποσο-

στό 3-6%, το ερώτημα είναι πού φαίνονται τα

υπόλοιπα;

Τα 4 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερε ο Κύριος Δή-

μαρχος  τι αντιπροσωπεύουν; Είναι μυστικά κονδύ-

λια; Εισπράχθηκαν και αν ναι, με ποια απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου;

Εντύπωση δε προκάλεσε το γεγονός ότι ουδείς

από τους παρισταμένους Δημοτικούς συμβούλους

σχολίασε η έστω ρώτησε τι έχει γίνει!

Άβουλοι όλοι τους κάτω από τη μπαγκέτα του ΗΓΕ-

ΜΟΝΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ;

Βασίλης Μαμελετζής, Διαχειριστής του forum 

www.facebook.com/groups/3bskeptomenoidimotes

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Με το Συνδυασμό “Δίπλα Σας” ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ 
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Πραγματοποιήθηκε στο Ελ-
ληνικό Κέντρο Τέχνης και Πο-
λιτισμού, εκδήλωση (6/4/2019
στην αίθουσα του Πνευματι-
κού Κέντρου «Γεώργιος Σ.
Σουρλαντζής» του Ι. Ν. Ανα-
λήψεως Κυρίου, με τίτλο:
«Προσωπικότητες του Κορω-
πίου», όπου τίμησαν από το
χώρο των ευεργετών:
{Μήτρο Μερκούρη και τον εγ-
γονό του Κων/νο Μερκούρη,
Σταύρο Παπανικολάου, Δη-
μήτριο Παπανικολάου, Σα-
ράντη Παπασιδέρη, Χρήστο
Λέκκα} από τους επιστήμο-
νες {Δημήτριο Σουρλαντζή,
Νίκο Κοτζιά, Μαρία Μιχαήλ
Δέδε, Γιάννη Παπαγεωρ-
γάκη, Χρήστο Ντούνη, Σω-
κράτη Γκίκα, Νίκο Γκίκα,
Βασιλική Λέκκα –Χατζή,
Γιώργο Οικονόμου, Ελευθέ-
ριο Ντούνη, Κων/νο Πρίφτη,
Δημ. Γκίκα, Σπύρο Λέκκα,
Γιώργο Κόλλια, Βαγγέλη
Αναγνώστου, Στέλιο Μερ-

τίκα, Θωμά Πρόφη}.  Τους
στρατιωτικούς {Θανάση Που-
λάκη-Γιώργο Ντούνη-Κων/νο
Μιχαιρίνα και Θανάση
Ντούνη}  και τους καλλιτέ-
χνες {Φαίδωνα Γεωργίτση,
Μαρία Γαβαλά, Αγγελική
Τσεβά, Καλομοίρα Πιέτρη –
Αυγούστη, Γιάννη Πρόφη,
Γιάννη Θηβαίο, Ελένη Γκίκα,
Μάνο Μαρκαντώνη}.
Το ΕΚΤ&Π έχει δημιουργήσει
μια ομάδα έρευνας ώστε να

προστεθούν και τυχόν άλλα
ονόματα που δεν συμπεριε-
λήφθησαν σ΄ αυτή την πρώτη
παρουσίαση και προτείνει:
1. Να γίνει κατάλογος επι-
στημόνων και καλλιτεχνών,
αυτών που θα μπορούσαν να
βοηθήσουν στην πολιτιστική
ανάπτυξη της πόλης μας.
2.Τα βιβλία των Κορωπιωτών
να είναι σε εμφανές και ξε-
χωριστό σημείο στην Δημο-
τική Βιβλιοθήκη.

3.Να δημιουργηθεί ειδικός
εκθεσιακός χώρος που θα
προβάλλονται τα έργα των
καλλιτεχνών μας
4.Να προταθεί η επαναφορά
της διδασκαλίας της τοπικής
ιστορίας στα σχολεία του Κο-
ρωπίου. 
5.Να τιμούμε τους παλιούς με
εκδηλώσεις ή αγάλματα στις
πλατείες μας ώστε αυτοί να
γίνουν φάρος και παράδειγμα
στις νεώτερες γενιές. 

Ελπίζουμε στον προβληματι-
σμό όλων μας και περισσό-
τερο των υπεύθυνων φορέων.
Την παρουσίαση ανέλαβαν: Η
Αθηνά Κιούση πρώην γυμνα-
σιάρχης και επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
του Δήμου Κρωπίας, η Ελένη
Γκίκα, δημοσιογράφος, λογο-
τέχνης, ποιήτρια και κριτικός,
ο Θωμάς Πρόφης ταξίαρχος
εν αποστρατεία, ιστορικός,
και από την νεώτερη γενιά -
που είναι το μέλλον αυτής
της κοινωνίας, είναι ανάγκη
να γίνουν ενεργοί πολίτες -
και γι΄ αυτό ζήτησαν (όπως
σημειώνουν) τη συμμετοχή
τους στα κοινά οι φιλόλογοι
Έμιλυ Κιούση, Λουκία Φιω-
τάκη, Αφροδίτη Αναγνώστου. 

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Αγαπητοί συμπολίτες,

Μετά από τρεις συνεχόμενες θητείες ως δημοτική σύμ-

βουλος, εκτιμώ ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για το επό-

μενο βήμα. 

Τα προβλήματα των δήμων λύνονται μόνο με πολλή και

ομαδική δουλειά, διάθεση για προσφορά, καλούς συνερ-

γάτες και προσήλωση στο στόχο.

Με γνωρίζετε χρόνια και γνωρίζετε την ποιότητά μου ως

άνθρωπος και ξέρετε ότι δίνω καθημερινό αγώνα για την

επίλυση των προβλημάτων των δημοτών αλλά και για τη

βελτίωση του δήμου γενικότερα. Στόχος μου είναι να βρί-

σκομαι δίπλα στους δημότες ακούγοντας και λύνοντας τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πρέπει να δώσουμε στο

δήμο μας τη θέση που πραγματικά του αξίζει.

Θα ήθελα, κλείνοντας, να επισημάνω, ότι γνώμονας και

προτεραιότητά μου είναι η ανιδιοτελής προσφορά προς

όποιον ζητήσει τη βοήθεια μου, και λαμβάνω χαρά και ικα-

νοποίηση μέσα απ’ αυτήν την προσφορά, που είναι τόσο

πολύτιμη στις δύσκολες μέρες που διανύει η Πατρίδα μας.

Μετά από πολύ σκέψη και παρότρυνση πολλών συμπολι-

τών μας, αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για τη θέση

της Δημάρχου του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

στις επόμενες εκλογές του Μαΐου 2019.

Τόσο εγώ όσο και η ομάδα που βρίσκεται γύρω μου, που

σύντομα θα σας καλέσουμε να τους γνωρίσετε στην πα-

ρουσίαση του προγράμματός μας, είμαστε αποφασισμένοι

να προσφέρουμε, με συνείδηση και αποτέλεσμα.  

Αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα της πόλης μας! 

Δίπλα σας και σας θέλουμε δίπλα μας!

Σας ευχαριστώ,

Μαρία Χόβρη-Σίνα
Υποψήφια Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Τιμήθηκαν Προσωπικότητες του Κορωπίου 

Με το νέo νόμο για την τοπική Αυ-

τοδιοίκηση με το όνομα “Κλεισθέ-

νης”, δίνεται το δικαίωμα σε

πολίτες, που κατείχαν δημόσιες

θέσεις, εφόσον παραιτηθούν έως

το τέλος Απριλίου, να συμμετέ-

χουν στις δημοτικές εκλογές.

Έτσι ο μέχρι χθες, Συμπαραστάτης

του Δημότη στο Δήμο ΒΒΒ, Σωτή-

ρης Ελευθερίου, υπέβαλε την παραί-

τησή του και συμμετέχει σαν

υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος,

στο συνδυασμό του υποψηφίου δη-

μάρχου του Δήμου, Γρ. Κωνσταντέλ-

λου, μετά από πρόσκλησή του.

Ο Σωτήρης Ελευθερίoυ είναι Βου-

λιαγμενιώτης και γι’ αυτό συμμετέ-

χει στην ενότητα Βουλιαγμένης

υποψήφιος για το κεντρικό συμ-

βούλιο του Δήμου ΒΒΒ.

Είναι άνθρωπος που ασχολείται με

τα κοινά, καθ’ ότι έχει θητεύσει επί

σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος

και επικεφαλής παράταξης στο

Δήμο Βουλιαγμένης.

Είναι χαμηλών τόνων και  ως συμ-

παραστάτης του Δημότη κατέ-

βαλλε καλές προσπάθειες, αν και

πολλές φορές βρήκε τις υπηρεσίες

δύσκαμπτες...

Είναι γνώστης των προβλημάτων

της περιοχής· τον γνωρίζουμε δε-

καετίες και του ευχόμαστε καλή

επιτυχία.

Ο Σωτήρης Ελευθερίου παραιτήθηκε από Συμπαραστάτης του Δημότη
Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο ΒΒΒ
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Στην παραχώρηση της «Ακτής Β’ Βούλας»

και της «Α’ Ακτής Βούλας (camping) σε

επιχειρηματικά σχήματα, προχωρά η διοί-

κηση του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης μέσω δημοπρασίας στις 24 Απρίλη.

Την αντίθεσή του σ’ αυτή την εξέλιξη εξέ-

φρασε ο δημοτικός σύμβουλος επικεφα-

λής της Λαϊκής Συσπείρωσης Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης και υποψήφιος Δή-

μαρχος, Κώστας Πασακυριάκος στη συνε-

δρίαση του δημοτικού συμβουλίου

(Δευτέρα 8 Απριλίου 2019) με ερώτησή

του προ ημερησίας.

Ο Κώστας Πασακυριάκος με αφορμή αυτή

την εξέλιξη δήλωσε:

«Οταν είχε έρθει το θέμα για συζήτηση

στο δημοτικό συμβούλιο (26 Σεπτέμβρη

2016), ήμουν ο μόνος που καταψήφισα, εκ-

προσωπώντας τη Λαϊκή Συσπείρωση. Γιατί

βλέπαμε πως αυτό που έρχεται είναι απλά

μία αλλαγή σκυτάλης στο ποιος θα προ-

χωρήσει την παραχώρηση των παραλια-

κών «φιλέτων» σε επιχειρηματικά

σχήματα.

Το λέγαμε και τότε, όταν όλοι πανηγύριζαν

(ή εξέφραζαν κάποιες επιφυλάξεις) για τη

“μεγάλη νίκη” και τη δικαίωση δεκαετιών.

Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.

Ενα μήνα πριν τις εκλογές, έρχεται αυτή

η εξέλιξη.

Στη «Ακτή Β’ Βούλας» οι επιχειρηματίες με

«συνεταίρους» Δήμο και ΕΤΑΔ, θα μοιρά-

ζονται τα κέρδη από το εισιτήριο στην

πλάζ και βέβαια τα κέρδη από τις εμπορι-

κές χρήσεις μέσα στην πλαζ. Από τα κέρδη

των επιχειρηματιών ο δήμος θα παίρνει

ένα προκαθορισμένο ετήσιο μίσθωμα και

θα αποδίδει το 20% στην ΕΤΑΔ.

Στην «Α’ Ακτή Βούλας» (camping) μπορεί

να μην υπάρχει εισιτήριο εισόδου, αλλά οι

εμπορικές χρήσεις και τα όσα θα ζητάνε οι

επιχειρηματίες για τη χρήση των εμπορι-

κών χρήσεων, είναι προφανές ότι αντικει-

μενικά θα λειτουργήσουν ως φρένο για τις

εργατικές λαϊκές οικογένειες, όχι μόνο

της περιοχής αλλά όλης της Αττικής.

Τι έργα περιλαμβάνουν

στην Α και Β πλαζ Boύλας

1. Για την Ακτή Β’Βούλας, συνολικής έκτα-

σης 73.832 τ.μ., στα τεύχη διακήρυξης της

δημοπρασίας προβλέπεται η τμηματική πα-

ραχώρηση της παραλίας, μέσω πλειοδοτι-

κής διαδικασίας για 14 χρόνια (έως το

2033). Οι ζώνες που θα παραχωρηθούν σε

επιχειρηματικά σχήματα είναι:

Ζώνη Α’: Με μίσθωμα προς το δήμο 70.000

το χρόνο. Κατασκευή αναψηκτηρίου και

τραπεζοκαθισμάτων, δύο γήπεδα beach

volley και ρακετών, κτίρια διοίκησης, ομπρέ-

λες και καθίσματα.

Ζώνη Β’: Με μίσθωμα 120.000 το χρόνο.

Αναψυκτήριο, χώρος εκδηλώσεων, πισίνα,

κτίριο πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Ζώνη Γ’: Με μίσθωμα 20.000 το χρόνο.

Εστιατόριο και τραπεζοκαθίσματα.

Η είσοδος στο χώρο θα έχει αντίτιμο (εισι-

τήριο εισόδου), με ελεύθερη είσοδο μόνο

στους δημότες της περιοχής, αλλά όχι σε

όλες τις ζώνες.

Θα δημιουργήσουν κοινόχρηστες ζώνες,

όπου μόνο σ’ αυτές θα είναι ελεύθερη η εί-

σοδος.  

2. Για την Ακτή Α’ Βούλας (κάμπινγκ), συ-

νολικής έκτασης 58.710 τ.μ. στα τεύχη δια-

κήρυξης της δημοπρασίας προβλέπεται η

τμηματική παραχώρηση της παραλίας,

μέσω πλειοδοτικής διαδικασίας. Οι ζώνες

που θα παραχωρηθούν σε επιχειρηματικά

σχήματα είναι:

Ζώνη Α’: Με μίσθωμα προς το δήμο 230.000

το χρόνο. Γυμναστήριο, εμπορικό κατά-

στημα, κάμπινγκ, μαγαζιά, γήπεδα.

Ζώνη Β’: Θερινό σινεμά, κυλικείο, Κοινό-

χρηστοι χώροι.

Ο Κώστας Πασακυριάκος

επεσήμανε

Από κοντά σε όλο αυτό το “σχέδιο αξιοποί-

ησης” και η διοίκηση της Περιφέρειας Αττι-

κής. Αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ, της Περιφέρειας Αττικής, της

ΕΤΑΔ, των επιχειρηματικών ομίλων και

αυτή τη λογική υλοποιεί η διοίκηση του

Δήμου. Πως να μη λέει λοιπόν η κυρία Δού-

ρου ότι εάν ψήφιζε στο Δήμο μας, θα ψή-

φιζε το Γρηγόρη Κωνσταντέλλο; Πώς να

μην αφιερώνει ο Δήμαρχος ολόκληρη σε-

λίδα στον απολογισμό του έργου της Διοί-

κησής του, στην περιφερειάρχη του

ΣΥΡΙΖΑ;

Λογικό είναι, αφού την ίδια αντιλαϊκή πολι-

τική υπηρετούν.

Οχι στις ...ιερές μπίζνες

στη Βουλιαγμένη

Περιοχές της Βουλιαγμένης επισκέφτηκε

(5/4/19) αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπεί-

ρωσης ΒBB, με επικεφαλής τον υποψήφιο

Δήμαρχο Κώστα Πασακυριάκο, συνοδευό-

μενος από τον  ιστορικό, αρχαιολόγο και

συγγραφέα Χρήστο Διονυσόπουλο. Μαζί

τους και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι

Γιώργος Λεντωβάς, Γιάννης Νιτερόπουλος,

Ανδρέας Κολλιαράκης και Κατερίνα Κούρ-

κουλου.

Στο Μεγάλο Καβούρι, στο σημείο που ανα-

καλύφθηκε ο αμαξιτός δρόμος, που κατέ-

ληγε στο αρχαίο λιμάνι (για τη μεταφορά

κυρίως αλατιού), ο Χρήστος Διονυσόπου-

λος μίλησε για τη σημασία του αρχαιολογι-

κού χώρου και περιέγραψε τις προσπάθειες

που έκανε για να αναδειχτούν. Περιέγραψε

σημαντικά βιώματα και εμπειρίες του από

διάφορες θεσμικές και μη θέσεις που κα-

τείχε, ανέλυσε τις αντιλαικές πολιτικές που

εφαρμόστηκαν στην περιοχή μέχρι και σή-

μερα. Πολιτικές, που έχουν ως κέντρο τους

την επιχειρηματική εκμετάλλευση και το

κέρδος εις βάρος του περιβάλλοντος και

των λαϊκών αναγκών. "Οταν συμπίπτουν τα
σχέδια των τοπικών αρχών με τα σχέδια
των επιχειρηματιών της γης, ο κίνδυνος
είναι μέγιστος. Οι δήμαρχοι οφείλουν να
προστατεύσουν τα συμφέροντα των δημο-
τών", είπε χαρακτηριστικά ο Χρ. Διονυσό-

πουλος.

Μετά το τέλος της περιοδείας ο υποψήφιος

Δήμαρχος Κώστας Πασακυριάκος δήλωσε:

"Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει συμφωνήσει με

την Εκκλησία στην απο κοινού εμπορική

αξιοποίηση τμημάτων της φερόμενης εκ-

κλησιαστικής περιουσίας ή και διεκδικούμε-

νων εκτάσεων σε όλη τη χώρα. Η

Βουλιαγμένη φαίνεται πως έχει ξαναμπει

στο μάτι τέτοιων επιχειρηματικών σχεδια-

σμών». 

Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί

Η Λαϊκή Συσπείρωση και ο υποψήφιος

δήμαρχς Κώστας Πασακυριάκος, καλεί

τους πολίτες να σταθούν εμπόδια σ’ αυτά

τα σχέδια και δηλώνει και προς κάθε κα-

τεύθυνση.

«Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνά-
μεις για να ανατραπούν οι σχεδιασμοί
εμπορευματοποίησης «φιλέτων» της πα-
ραλιακής ζώνης».
Καλούμε τους δημότες να αναλογιστούν
τις εξελίξεις που έρχονται. Και να πά-
ρουν θέση και με την ψήφο τους στη
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
Να αγωνιστούν μαζί μας για να ανατρέ-
ψουμε τα σχέδιά τους.
Να αγωνιστούμε μαζί για πραγματικά
ελεύθερη πρόσβαση για όλο το λαό σε
όλες τις παραλίες. Για εμάς και τα παιδιά
μας».

Τη “Μεγάλη Εβδομάδα” η παράδοση

των παραλιών της Βούλας
24 Απρίλη η δημοπρασία
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Ενιαία η Ελληνική Γραφή

Ταύτιση εικόνας, ήχου και νοήματος

στην Ιερογλυφική, στις Γραμμικές, Α, Β 

«Οὐδέ ἀγνοήσας ὁ Ρωμύλος... Εὐάνδρου καί τῶν
ἄλλων Ἀρκάδων εἰς Ἰταλίαν ἐλθόντων ποτέ καί τήν
Αἰολίδα τοῖς βαρβάροις ἐσπειράντων φωνήν».

(Varro, “De Lingua Latina”)

Α. ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ

Ερευνώντας την προϊστορία της ελληνικής Γλώσσας δια-

πίστωσα, ότι υπήρχαν πολλά βιβλία σταθμοί μεγάλων

ερευνητών (Vendris, Chadwick, Hooker κ.λπ. ως εισαγω-

γικά στη ΓΓΑ) αλλά και Νεοελλήνων. Όμως με δέος πα-

ρατήρησα, ότι το καθένα από αυτά είχε πάνω από 20

πίνακες με 70-135 σύμβολα – συλλαβές. 

Γιατί τόσοι πολλοί;

Α. Αναφέρονται σε πέντε βασικές πρωτοελληνικές γρα-

φές, που σχεδόν έχομε αποδεχθή τον αριθμό των συμβό-

λων τους [κατά σειράν αρχαιότητος, Ελληνική

Ιερογλυφική (Evans), Γραμμική Γραφή Α (ΓΓΑ), Δίσκος

Φαιστού (ΔΦ), ΓΓΒ, Αρκαδοκυπριακή (ΑΚ).]

Β. Οι γλώσσες έχουν και ιδεογράμματα (ΓΓΑ και ΓΓΒ) και

γ. Οι συγγραφείς προτείνουν συλλαβάρια (όλα υπό αίρε-

σιν πλην του ΓΓΒ, που είναι σχεδόν διεθνώς παραδεδεγ-

μένο) ή και συγκριτικούς πίνακες.

Για να βάλω τάξη στο χάος, σκέφθηκα να σχεδιάσω πί-

νακα με τετράγωνα και να τοποθετήσω τα αντίστοιχα σύμ-

βολα των άνω πέντε γραφών. Σαν βάση πήρα τη σχάρα –

πρόταση του Vendris με κατακόρυφες στήλες τα διεθνώς

αποδεκτά φωνήεντα (και βασικά της Ελληνικής Γλώσσας)

a, e, I, o, u και οριζόντιες γραμμές τα 12 βασικά σύμφωνα

(ρίξτε μια ματιά μόνο στον πίνακα και ξανά στο κείμενο).

Στον πίνακα υπάρχουν μόνο τα παραδεδεγμένα σύμβολα

της ΓΓΒ. Έτσι η σχάρα έχει 6 φωνήεντα (δύο Α) και 57

συλλαβές, σύνολο 63 φωνητικές αξίες.

Μετά τοποθέτησα στο κέντρο το αντίστοιχο σύμβολο της

ΓΓΒ και επάνω δεξιά το σύμβολο της ΓΓΑ, που πλησιάζει

εμφανώς στο αντίστοιχο σχήμα της ΓΓΒ (αν συγκρίνουμε

με το συλλαβάριο των π. Φωρ, η σύμπτωση είναι 45:63 =

72%, άρα ικανοποιητική. Κάτω δεξιά έθεσα το πλησιέ-

στερο προς την ΓΓΑ ιδεόγραμμα της Ελληνικής Ιερογλυ-

φικής Γραφής (το σύνολό τους είναι 135!). Η ταύτιση με

τον Φωρ είναι μόνο 33% = 21.63. Περίεργο, γιατί μόνο 6

δεν βρήκα, τα δε υπόλοιπα, όπως φαίνονται στον πίνακα

είναι 45 ιερογλυφικές  σφραγίδες του Δίσκου της Φαι-

στού. Το μόνο σύμβολο που δεν μπαίνει στη σχάρα είναι

το xe, αλλά το τοποθέτησα στο we = (γερανός) ως ομοι-

άζουν με σχοινί ανυψώσεως. Τέλος κάτω αριστερά θέτω

τα σύμβολα της Κυπριακής (ΑΚ), αλλά μόνον όσα ταιριά-

ζουν εμφανώς από τα προτεινόμενα στο συλλαβάριο του

Chadwick, δηλαδή 24:55 = 50%. Το πρόβλημα με την ΑΚ

είναι ότι τα σύμβολά της έχουν μεγάλη τυποποίηση και

δεν θυμίζουν εύκολα τα ποικιλόμορφα της ΓΓΒ.

Τελειώνοντας τον πίνακα παρατήρησα την καταπληκτική

ομοιότητα των συμβόλων σε όλα τα τετράγωνα (ταύτιση

εικόνας – ήχου). Και το νόημα; Συμβόλιζαν μήπως κάτι,

όπως το ka που σαφώς είναι η εικόνα της γαλής; Μα τότε

αυτή η συλλαβή είναι η ακροφωνία της  λέξεως γαλή = ka

ri (το k προφέρεται και γ όπως και το r = L. Η φαεινή ιδέα

μετατρέπεται σε κυνήγι λέξεων άλλοτε αναμφισβήτητα

επιτυχημένων, άλλοτε υπό αίρεσιν. Σε μερικές φωνητικές

αξίες δεν κατάφερα να βρω κατάλληλη λέξη (8:63 = 12%).

Ίσως κάποιος φιλόλογος να τις συμπληρώσει ή βελτιώσει.

Πάντως οι αξίες είναι ακροφωνίες των προτεινομένων λέ-

ξεων πλην του da < * δάλτα; Και mi < μαίνη <μαΐνη. Πάν-

τως πιστεύω, ότι στην ορθογραφία και οι αρχαίοι θα

έκαναν κάποια “αβαρία”. Όσο για τα λοιπά σύμβολα και

των 5 γραφών που δεν ετέθησαν στον πίνακα (και είναι

πολλά) είτε ήσαν επαναλήψεις ή κυρίως διαφορετική προ-

φορά συμφώνων (π.χ. Γ = γ, g, J. w).

Σχόλια - Παρατηρήσεις

1 Η πλήρης ταύτιση των συμβόλων κάθε τετραγώνου ως

προς την εικόνα – ήχο και την αποδοχή κοινού ονόματος,

μας δίνει το δικαίωμα να θεωρήσουμε τις πέντε κύριες

πρωτοελληνικές γλώσσες ως ενιαία γλώσσα. Μπορεί να

έχουμε και παραλλαγές ή να βρούμε και αρχαιότερες (π.χ.

Δισπηλιό), αλλά πιστεύω ότι και αυτές θα εντάσσονται

στο σύστημα. Αποτέλεσμα είναι η κατοχή του κλειδιού

για την ανάγνωση της αρχαίας γλώσσας ως ενιαίας. Φυ-

σικά δεν θεωρώ την πρόταση ως τελική (άλλωστε τα κενά

είναι ορατά), αλλ’ εάν η ιδέα είναι σωστή, η ολοκλήρωση

και αποδοχή είναι ζήτημα εργασίας και χρόνου.

2 Ως προς το νόημά τους οι προτεινόμενες ονομασίες

μπορούν εύκολα να ομαδοποιηθούν σε: α. Πράγματα κα-

θημερινής χρήσεως (19)· β. Ζώα ήμερα και άγρια (14)· γ.

Φυτά (10)· δ. Άνθρωπος ή μέρη του σώματος (13) και ε.

Κατασκευές (6). (Τα δύο υπολοιπόμενα είναι ο ρύαξ = ra,

το μόνον από την άψυχη φύση και ο ιός = zo = βέλος; (ή

καμάκι). Η προτίμηση των πρωτοελλήνων σε ονόματα που

ελήφθησαν από τη ζωντανή φύση και τα εργαλεία – κα-

τασκευές τους (αγνοούντων παραδόξως ουράνια και

γήινα φαινόμενα), δείχνει μία νοοτροπία που δεν έχει

ερευνηθεί. Άλλη παρατήρηση είναι, ότι δεν υπάρχει κα-

νένα όνομα, που να θυμίζει πόλεμο. Προβάλλει ένας ειρη-

νικός λαός που λατρεύει την ζώσα ύλη και τα

κατασκευάσματά του, πολύ μακρυά από τον εικόνα που μά-

θαμε του επιδρομέα – νομάδα ή του πειρατή – ναυτικού.

3 Στη μείζονα περιοχή Ευρώπης – Ν.Δ. Ασίας – Β. Αφρικής

στο απώτερο παρελθόν 4 ομάδες γραφών κυριαρχούσαν:

α. Ελληνική (+ Λυκίων, Λυδών κ.λπ.) β. Αιγυπτιακή, γ. ασ-

συριακή (σφηνοειδής) 1 αραμαϊκή 1 («φοινικική» αρα-

βική, εβραϊκή κ.λπ.) και δ. Σανσκριτική (ινδική κ.λπ.). Από

αυτές μόνο η ελληνική χρησιμοποιεί φωνήεντα εξ αρχής

και συνεχώς ως επίσης είναι η μόνη που διαβάζεται από

αριστερά προς δεξιά» (σανσκρ.). Αυτά και μόνον αρκούν

να αποδείξουν την παράλληλη και μοναχική πορεία της

ελληνικής γραφής.

Β. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Είναι το αλφάβητο συνέχεια των πρωτοελληνικών γρα-

φών; Και ποιο αλφάβητο θα συγκρίνουμε με ποια γραφή;

Θα επιλέξουμε το κρητικό ως αποδεδειγμένα πρόγονο

των ελληνικών αλφαβήτων και την ΓΓΒ το κυρίαρχο σύ-

στημα σε όλη την Ελλάδα (ευρήματα έχουμε πλην της

Κρήτης και Πύλου στην Τίρυνθα, Ορχομενό, Θεσσαλία

κ.λπ.). Πριν προχωρήσουμε όμως, θα πρέπει να ξεκαθαρί-

σουμε την αντιστοιχία των συμφώνων της ΓΓΑ και του αλ-

φαβήτου. Τα d, k. m. n. p. s, t, z, έχουν τα άμεσα

αντίστοιχά τους. Για το j προτείνω το Η (i – ju – to = ι-η-

τρός) για το q το Β (qa-si-re-u = βασιλεύς), ως και το Θ

(qe-ra-si-ja = Θηρεσία). Το r είναι και Ρ και Λ. Όσο για το

W = F (Fάναξ) ή Γ (re-ne-we-ta = πενηγέτης). (Όλα από

τον Hooken).

Στον πίνακα  θέτω στη στήλη 4 το κρητικό και στις στήλες

1, 2 και 5 επιλέγω από την ΓΓΒ το πλέον όμοιο σχήμα. Στη

στήλη 3 την υποτιθέμενη ενδιάμεση γραφή την ονομάζω

παλαμήδεια γράμματα, προς τιμήν του ήρωα Παλαμήδη

εφευρέτη των γραμμάτων, της ναυσιπλοΐας κ.ά., φονευ-

θέντος δολίως δύο φορές: Μία από τον Οδυσσέα από

φθόνο κατηγορηθείς ως προδότης και μία από τον Όμηρο,

που ούτε καν τον αναφέρει στην Ιλιάδα (Διόδωρος).

Στην 6η στήλη θέτω αυτούσιες ή ολίγον αλλοιωμένες τις

έννοιες της 5ης και τις συγκρίνω στην 7η με τα ονόματα

των γραμμάτων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Όσο για τις

παρόμοιες ονομασίες των γραμμάτων στη φοινικική –

αραμαϊκή γλώσσα (μεταγενέστερων του 1000 π.Χ.)

«αλεφ», «μπέθ» κ.λπ. δεν ταυτίζονται με αντίστοιχες έν-

νοιες, γιατί απλούστατα ελήφθησαν από την Ελληνική. Η

Ελληνική γλώσσα πρέπει να θεωρείται ένιαία, οι δε πέντε

γραφές ως χρονικές φάσεις της.

Kων/νος Καρμιράντζος

Αρχιτέκτων

ΦΩΝ.   ΓΓΒ   ΠΑΛΑ- ΚΡΗΤΗ
ΑΞΙΑ             ΜΗΔΗ  



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               13  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

«Εικοσιτέσσερις ώρες από τη ζωή
μιας γυναίκας»

Φρόυντ: Τι θέλει μια γυναίκα;  Η ερώτηση αυτή δεν θα απαντηθεί ποτέ,
ούτε και μετά από τριάντα χρόνια έρευνας.

Άνδρας επιχειρεί,  για μια ακόμη φορά, να ερμηνεύσει, και να πε-

ριγράψει  τον εσωτερικό  κόσμο μιας γυναίκας. Από την εποχή,

ακόμη, της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας – θεάτρου, και μέχρι

πρόσφατα, άνδρες προσπάθησαν να διεισδύσουν στα άδυτα του

ψυχισμού της γυναίκας. Υπάρχουν αριστουργήματα  στην παγκό-

σμια  λογοτεχνία, πάνω σ’ αυτό το θέμα.     

Γυναίκα πρωταγωνίστρια λοιπόν, και στο έργο του Στεφάν Τσβάιχ.

Η αλήθεια είναι πως προσέγγισε το θέμα που διαπραγματεύτηκε,

με μεγάλη ευαισθησία. Το έργο του, δεν είναι μονοσήμαντο. Ασχο-

λήθηκε με πολλά είδη γραφής.  Το συγκεκριμένο είναι νουβέλα, η

οποία μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, και στο θέατρο. Σύγχρο-

νος, και φίλος του ο Φρόυντ. Εβραϊκής καταγωγής και εκείνος,

σπούδασε φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο της Βιέννης. Ταξίδεψε

πολύ, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε τότε στην Ευρώπη,

(άνοδος του Χίτλερ, και του Ναζισμού). Αυτοκτόνησε στη Βραζιλία,

μαζί με τη δεύτερη σύζυγο του, γιατί δεν μπορούσε να αντέξει μα-

κριά από την Ευρώπη, την πνευματική του πατρίδα, όπως έγραψε

στην αυτοβιογραφία του.

Το έργο λοιπόν που είδαμε στο θέατρο «ΘΗΣΕΙΟ», (Τουρναβίτου

7 στου Ψυρρή), περιγράφει εικοσιτέσσερις ώρες από τη ζωή μιας

γυναίκας. Και παρ’ όλο που είναι αφηγηματικό, (συνέβη πριν από

είκοσι χρόνια),  με την έξυπνη σκηνοθεσία της Κίρκης Καράλη, και

την εξαιρετική ερμηνεία της Ιωάννας Μαυρέα, απέκτησε μαγεία,

αμεσότητα, και ένταση.  Η συμβολή στην όλη ατμόσφαιρα, της

μουσικής, (Αντώνη Παπακωνσταντίνου) ήταν καταλυτική. 

Κυρία αριστοκρατικής καταγωγής, εύπορη, χάνει τον άνδρα της

στα 42της χρόνια. Από την εναρκτήρια στιγμή, ζούμε μαζί, θεατές

και ηθοποιοί, την ένταση, της διαδρομής προς τη μοναδική, καθο-

ριστική, και κορυφαία εκείνη νύχτα των «είκοσι τεσσάρων ωρών».

Το παιχνίδι στο Καζίνο, δοσμένο με τρόπο συγκλονιστικό. Οι ηθο-

ποιοί όλοι επί σκηνής να δίνουν, με πάθος, την ταχύτητα της μπί-

λιας στη ρουλέτα, την εναλλαγή των χαρτιών ανάμεσα στα

δάκτυλα, και των κρίσιμων λεπτών που περνούσαν, με την κίνηση

των τραπεζιών πάνω σε ρόδες, από την μια άκρη της σκηνής στην

άλλη.  Τη μαγική στιγμή, που  άνοιξε διάπλατα η άλλη πόρτα της

σκηνής, και βρέθηκε με βροχή, κυριολεκτικά στο δρόμο, ο παίχτης

που τα έχασε όλα. Την αποκαλυπτική εικόνα, με την κυρία που τον

ακολούθησε. Την στιγμή που όλες οι αναστολές κάμπτονται. Την

ώρα που αποκαλύπτεται η πεμπτουσία της ζωής. Και η πτώση, «το

μισό», το «λίγο», η «γεύση» που παγώνει στο στόμα, και δεν πάει

ούτε εμπρός ούτε πίσω. Αυτά συμβαίνουν στο θέατρο «ΘΗΣΕΙΟ».

Μια Ιωάννα Μαυρέα συγκλονιστική, έναν Γιώργο Βασιλόπουλο, ως

παίχτη, να πάλλεται και να απολαυάνει το πάθος του, τον κ. Σίφη

Πολυζωίδη εξαιρετικό ακροατή, και όλοι μαζί, συν  τους (Ολυμπία

Σκορδίλη, Άρης Νινίκας) να εμπλέκονται σε ένα χορό έκστασης.

Καλή συνέχεια
Έφη Κανακουσάκη σκηνοεθέτης 

Από τον αναγνώστη Γιάννη Τσόβολο, πήραμε την

παρακάτω επιστολή, που περιγράφει κακώς κείμενα

και αδιαφορία ορισμένων υπηρεσιών για το πώς κά-

νουν τη δουλειά τους, αλλά και της Δημοτικής

Αρχής για τον χώρο του κάμπινγκ Βούλας, που έχει

δημιουργηθεί ένα κανάλι με βρώμικα νερά, που κα-

ταλήγουν στη θάλασσα.

Πινακίδες ...αόρατες

«Αγαπητε Δημαρχε του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-
μένης
Πριν λιγες ημερες συνεργείο, τοποθετησε πινακιδα του
ΚΟΚ στη γωνια των οδων Ματροζου και Σαχτουρη. Θα
σε παρακαλουσα θερμα να δωσεις συχγαρητηρια, ή
ακομη και εύφημο μνεία, στον υπευθυνο του συνεργειου
για το σημειο που επελεξαν να τοποθετηθει η πινακιδα. 
Δημοσιευω φωτογραφια της πινακιδας για να διαπιστω-

σεις την αριστη εργασια και μιας και που εισαι ιπταμενος
εν ενεργεια, αρα εχεις καλη οραση, μπορεις να μου πεις
τι “λέει” η πινακιδα?»

Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία η

εικόνα του Κάμπινγκ Βούλας

Γράφει σχετκά ο αναγνώστης:

«Επισης θα ηθελα να σε ενημερωσω, οτι τα νερα που πε-
φτουν στην θαλασσα απο τον αγωγο που ειναι στον
χωρο του πρωην Camping του ΕΟΤ στη Βουλα, μετά από
χημική ανάλυση, που προκάλεσα εγώ και πλήρωσα, πε-
ριεχουν A) Χλωριουχα 13000, B) Νιτρωδη 44mg/l με οριο
τα 4mg/l, Γ) Νιτρικα 81mg/l με οριο τα 20mg/l,Δ) Θειικα
1700mg/l με οριο τα 1500mg/l.

Η δειγματοληψια εγινε με χαμηλη ροη υδατων και οχι με
ροη χειμάρου, που εχουν οταν πεφτουν στην θαλασσα.
Η ΕΥΔΑΠ σε επιτοπια ερευνα δηλωνει απεριφραστα, οτι
ο αγωγος δεν ειναι δικος της και ως εκ τουτου δεν γνω-
ριζει ποιος τον κατασκευασε και ποτε? 
Η πληρης αναλυση των υδατων εχει δοθει στην υπηρε-
σια περιβαλλοντος του δημου 3Β.

Να εισαι καλα
Ιωαννης Τσοβολος, Δημοτης Βουλας

Σημείωμα έκδοσης: Όταν μας ενημέρωσε ο κ. Τσόβολος για

το “ποτάμι” που λιμνάζει στο χώρο του κάμπινγκ, πήγαμε το

είδαμε και καλέσαμε την ΕΥΔΑΠ, για να δούμε από πού έρ-

χεται. Η ΕΥΔΑΠ ήρθε. Περπάτησαν όλο το χώρο, έψαξαν και

μας ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ στο

χώρο του κάμπινγκ. Μάλιστα υπάρχει ένα φρεάτιο, με ένα

μεγάλο κενό και βάθος, που είναι ανοιχτό και ιδιαίτερα επι-

κίνδυνο να πέσει άνθρωπος μέσα!

Επειδή η άγνοια σκοτώνει!

σημείωση έκδοσης: Επισκεφθήκαμε το σημείο και

είδαμε ότι η πινακίδα, είναι πλήρως καλυμένη από

τα δέντρα, η οποία έχει το σήμα του ποδηλατόδρο-

μου. Επίσης ακριβώς πίσω της(!)  βρίσκεται άλλη πι-

νακίδα, που ενημερώνει ότι απαγορεύεται η

στροφή!!



16 ΣΕΛΙΔΑ - 13  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019                                                                                                                                                                                                  ΕΒΔΟΜΗ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

«Από την ασύστολη προπαγάνδα
στα fake news και τούμπαλιν»

Η ασύστολη προπαγάνδα, τα fake news και η στοχοποίηση

κομμάτων και πολιτικών προσώπων εξαιτίας συλλογικών

πολιτικών επιλογών έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά

τους. Δεν θα απαντήσουμε στις αήθεις επιθέσεις! Είναι

φανερό ότι η απόφαση συμπόρευσης της ΔΗΜΑΡ με τον

ΣΥΡΙΖΑ ενόχλησε πολλούς. Ας γνωρίζουν όμως ότι αυτές

οι επιθέσεις μας δυναμώνουν! 

ΔΗΜΑΡ, Γραφείο Τύπου, 9.4.2019

3 βραβεία για το 3ο ΕΚ 

Αν. Αττικής (Ραφήνας)

Βραβείο - Καλύτερης Συμμετοχής Στη Δράση (1ο Βραβείο)

Βραβείο - Καλύτερης Σκηνοθεσίας 

Βραβείο - Ανάπτυξης Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Για

Την Παράσταση

Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους καθηγητές του σχολείου,

και στους καθηγητές του ΕΠΑΛ Ραφήνας!

Συγχαρητήρια παιδιά για την απίστευτη δουλειά που κά-

νατε όλη τη χρονιά!

Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου Γιάννα Κοκκίνη, Τζα-

βάρα Γεώργιο και Kalipeti Amalia για τον προσωπικό χρόνο

που αφιέρωσαν σε αυτή τη δράση!!! Ευχαριστώ και όλους

τους υπόλοιπους συναδέλφους που διευκόλυναν τη θεα-

τρική ομάδα στη διάρκεια όλης της χρονιάς!

Καρδιά της ομάδας ήταν η Γιάννα Κοκκίνη!!! Γιάννα Κοκ-

κίνη σε ευχαριστώ θερμά! Και πάλι συγχαρητήρια!

Ευχαριστούμε τους διοργανωτές Μαθαίνοντας Επιστήμη

μέσα από το Θέατρογια την ευκαιρία που μας δίνουν κάθε

χρόνο να συμμετέχουμε σε αυτή την αξιόλογη δράση η

οποία καλλιεργεί και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα των

παιδιών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους χορηγούς της ομάδας:

1. Γιώτα Σωτηροπούλου - Γραφίστρια

2. MIKRETTI S.A. - Νέα Μάκρη

Ηλίας Μικρόπουλος - Θεόδωρος Μικρόπουλος

3. Κισλιτζή Νικολέττα

4. Mazzo di fiori / Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος

Αριστείδης Παλιούρας

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

Πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο 2/4/2019,

Αρ.Πρ.12.372

Προς:

1. το Δήμαρχο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο

2. τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του

ιδίου Δήμου κ. Νίκο Ψαλλίδα

3. και δι’ αυτού, τις και τους δημοτικού Συμ-

βούλους

Κοινοποίηση στον τοπικό Τύπο

α: Αδικαιολόγητη παράλειψη – αποφυγή εκτέ-

λεσης Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

– Παράβαση καθήκοντος

Σχετικά:

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

267/1998

2. Απόφαση Δ.Σ. Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης 255/ 25.6.2018

Κύριε Δήμαρχε

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ., Κυρίες και κύριοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με την παραπάνω πρώτη σχετική απόφαση

του δημοτικού Συμβουλίου Βούλας, αποφα-

σίστηκε να τιμηθούν οι αποθανόντες πρω-

τεργάτες, οι σκαπανείς αυτής της πόλης,

Πρόεδροι της Κοινότητας, Γεώργιος Δόγ-

κας, Κων/νος Βουδούρης και Παναγιώτης

Τζάιδας, με την ονομασία τριών πλατειών

που φέρουν ήδη το όνομά τους και την πα-

ραχώρηση οικογενειακών τάφων στο Κοι-

μητήριο της Βούλας.

Και ενώ στους νόμιμους κληρονόμους του

Γ. Δόγκα παρεχωρήθη το 2002 ο οικογενει-

ακός τάφος αρ. 636, στην οικογένεια κλη-

ρονόμων Τζάιδα δεν υπεγράφη η σχετική

σύμβαση προφανώς εκ παραδρομής και όχι

βεβαίως από αδιανόητη και αναίτια πρό-

θεση άνισης μεταχείρισης.

Την παράλειψη αυτή ήλθε ν’ αποκαταστή-

σει χάριν της ισότητας, της δικαιοσύνης και

της νομιμότητας η δική σας απόφαση επι-

καιροποίησης, πέρυσι τον Ιούνιο με την 255

του 2018 ομόθυμη (πλην ενός) απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού έλαβε

υπόψιν του την υπ. Αριθ. 20931/12.6.2018

γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και

την προφορική εισήγηση του Δημάρχου Γρ.

Κωνσταντέλλου. Επί του συγκεκριμένου,

εύλογο τυγχάνει ότι δεν αιτούμεθα τίποτε

περισσότερο, αλλά και ουδέν ολιγότερο

είναι επιτρεπτό απ’ ότι παρεχωρήθη στους

κληρονόμους του Γ. Δόγκα.

Από του παρελθόντος φθινοπώρου, μετά

από συνενόησή μου με τη Νομική Υπηρεσία

(κ. Δημήτρης Γιατράς) προέβημεν εκ μέ-

ρους μου σε σχετικές υποδειχθείσες ενέρ-

γειες (σχετική αίτηση, υπεύθυνη δήλωση)

και επιπροσθέτως υπέγραψα την καταρτι-

σθείσα από τον κ. Γιατρά σχετική Σύμβαση,

μη ολοκληρωθείσα ως πράξη, εν αναμονή

της υπογραφής της και απ’ τον Δήμαρχο ο

οποίος έλειπε σε ταξείδι.

Όλως αιφνιδίως, μετά παρέλευση ικανού

χρόνου, ο κ. Γιατράς ισχυρίσθη ότι απωλέ-

σθη η υπογραφείσα από εμέ σύμβαση, προ-

φανώς ευρισκόμενος εις αμηχανίαν. Μου

προέβαλε επίσης ως ισχυρισμό τής μη

εκτελέσεως της απόφασης του Δ.Σ., την

ύπαρξη «ανωνύμου» ενστάσεως!...

Ολως προσφάτως δε, την Παρασκευή 15

Μαρτίου τ.έ., ο Δήμαρχος σε φιλικό κλίμα,

στο χώρο των Δικαστηρίων της Σχολής

Ευελπίδων, στο Ναό της Δικαιοσύνης, με

διαβεβαίωσε ότι «την υπέγραψα προχθές»

(τη σύμβαση).

Μετά ταύτα επικοινώνησα την Τρίτη

19.3.19 και μετά, τρεις φορές με τον κ. Για-

τρά, ανακοινώνοντάς του αρχικά τη δή-

λωση του Δημάρχου ότι «την έχει υπογρά-

ψει», πράγμα που διέψευσε, δηλώνοντας

άγνοια, και άρνηση ακολούθως του Δημάρ-

χου να συζητήσει μαζί του το θέμα...

Σε επανειλημμένες δε προσπάθειές μου να

επικοινωνήσω με τον ίδιον το Δήμαρχο, δεν

κατέστη δυνατόν παρ’ όλες τις πολλαπλές

κλήσεις, SMS «μηνύματα» (τελευταίο 30

Μαρτίου).

Μένω κατάπληκτος, το ολιγότερον για ασέ-

βεια προς το πρόσωπό μου, αλλά θλίβομαι βα-

θύτατα για το μείζον: για την ασέβεια προς το

νεκρό Κοινοτάρχη Παναγιώτη Τζάιδα, δυο

φορές τιμηθέντα στο αξίωμά του, από το λαό

της Βούλας, και μάλιστα από την πρώτη Κυ-

ριακή της εκλογικής διαδικασίας (τη 2η μετά

την απόλυσή του από τη χούντα και την απο-

κατάσταση της Δημοκρατίας).

Αγανακτώ όμως ως πολίτης, για τη βά-

ναυση και βάρβαρη αντίληψη περί τη δια-

χείριση της εξουσίας, στην ηπιότερη μορφή

ως γραφειοκρατική αβελτηρία ή στη βαρύ-

τερη της μορφή – αρνούμενος να τη δεχθώ

ως υπαρκτή σε σύγχρονους, μορφωμένους

και έξυπνους ανθρώπους και μάλιστα πολι-

τικούς – αυτή, τη διαχείριση και άσκηση της

εκτελεστικής εξουσίας με δεσποτικό αυ-

ταρχισμό, κατά παράβαση κάθε δημοκρατι-

κής και νόμιμης διαδικασίας.

Ελπίζω να σφάλω και να μην ευσταθεί, ιδι-

αίτερα η δεύτερη εκδοχή, και ν’ αποκατα-

σταθεί η δημοκρατική νομιμότητα, της

εκτελέσεως των αποφάσεων του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, και μάλιστα με θετική ει-

σήγηση του ιδίου του Δημάρχου, προτού

αχθεί η παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο

προς ανάγνωση και συζήτηση, ουδέ να κοι-

νοποιηθεί στον τοπικό Τύπο, που δεν είναι

στις προθέσεις και επιθυμίες μου.

Ο Αναφέρων

Κώστας Βενετσάνος

Δημοσιεύουμε παρακάτω «αναφορά» του Κώστα Βενε-

τσάνου, [πρώτου – ιστορικά – Αντιδημάρχου Βούλας

(1983-1986)νμε κύρια αρμοδιότητα την εκπροσώπηση του

Δήμου], που απευθύνθηκε στις 2/4/19 προς το Δήμαρχο

ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και της δη-

μοτικούς συμβούλους, για παράβαση καθήκοντος, μη

εφαρμογής απόφασης του Δ.Σ. Βούλας/1998 – όπου απο-

φασίστηκε να τιμηθούν οι πρωτεργάτες Κοινοτάρχες Γ.

Δόγκας, Γ. Βουδούρης και Παν. Τζάιδας.

Και ενώ στην οικογένεια Δόγκα παραχωρήθηκε ο τάφος

«τιμής ένεκεν» στην οικογένεια κληρονόμων Τζάιδα, δεν

παραχωρήθηκε. (Ο Γ. Βουδούρης είχε λόγω ΣΑΑΚ).

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο τάφος υπάρχει με

αριθμό, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί για να τοποθε-

τηθούν τα οστά του Π. Τζάιδα και της συζύγου του

Eυθυμίας Τζάιδα, μητέρας του Κώστα Βενετσάνου.

Την αδικία και ανισότητα αυτή ήρθε να αποκαταστήσει

πέρυσι τον Ιούνιο το παρών Δημοτικό Συμβούλιο ΒΒΒ

μετά από σχετική θετική εισήγηση του δημάρχου και Νο-

μική Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου με

την 255/2018 απόφασή του, (μετά από αλλεπάλληλες

οχλήσεις των ενδιαφερομένων επί σειρά ετών).

Ο δήμαρχος στη συνεδρίαση της 9/4/19, επικαλούμενος

ανώνυμη ένσταση νομιμότητας(!) μηδέποτε εμφανι-

σθείσα ή επιδειχθείσα στον αναφέροντα, παρ’ όλες τις

συζητήσεις, δηλώσεις, υπογραφές κατάρτιση της συμ-

βάσεως κ.λπ. και τη ρητή δήλωση του Δημάρχου, ότι «την
έχει υπογράψει», αγόρευε επί 20 λεπτά στο τελευταίο

δημοτικό συμβούλιο εκτοξεύοντας ειρωνείες, ψεύδη και

λοιπά ασεβή ρητορικά σχήματα «απαντώντας» σε μια

«αναφορά», η οποία ΔΕΝ αναγνώστηκε, αιτιολογώντας

μάλιστα ότι έγινε για ..προεκλογικούς λόγους!

Γιατί; Δεν είναι υποψήφιος ο Κ. Βενετσάνος.

Εφτασε δε να αμφισβητήσει την συγγένεια του Π. Τζάιδα

με τον Κ. Βενετσάνο, με ένα ανατριχιαστικό σχόλιο

(επειδή δεν είναι φυσικό του παιδί)!

Ακόμη, σαθρή επιχειρηματολογία του Δημάρχου είναι η

αποστροφή του ότι «μετά 37 χρόνια το θυμήθηκε τώρα ο
κ. Βενετσάνος»; (Από το 1998 έως 14 που εντάθηκαν οι

οχλήσεις, έχουν περάσει 15 χρόνια)!

Ο Κ. Βενετσάνος έχει δηλώσει επανειλημμενως και αρ-

θρογραφήσει σχετικά, ότι ΔΕΝ ενδιαφέρεται προσωπικά,

γιατί έχει επιλέξει την καύση*.

Είναι όμως ιερό καθήκον του στη μνήμη, του ανθρώπου

που τον μεγάλωσε και πρόσφερε στην πόλη, να τηρηθεί

η ΙΣΟΤΗΤΑ και η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ εκπαιδευτική ΣΚΟΠΙΜΟ-

ΤΗΤΑ.

*  Για την ιστορία σημειώνουμε ότι είναι ο πρώτος που

έθεσε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Αττικής, το 1985, ως Αν-

τιδήμαρχος, προεδρεύοντος του Κατριβάνου το θέμα της

εκούσιας καύσης των νεκρών).

Κατά το δοκούν ΙΣΟΤΗΤΑ και ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ στo ΔΗΜΟ ΒΒΒ
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Με ερώτησή τους,  προς τους υπουργούς Εσωτερι-
κών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι βουλευτές
του ΚΚΕ  Θανάσης Παφίλης, Γιάννης
Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη και Χρήστος Κατσώτης,
καταγγέλουν την απόπειρα λειτουργίας του ΧΥΤΑ
Γραμματικού, παρά τους απαγορευτικούς όρους
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Γράφουν μεταξύ άλλων
«Σε συνέχεια των επαναλαμβανόμενων βροχοπτώσεων,
μεταξύ άλλων και στην ΒΑ Αττική, παίρνοντας υπόψη
και το απαράδεκτο γεγονός της μεταφοράς για ένα διά-
στημα απορριμμάτων στο ΧΥΤ”Υ” Γραμματικού, επα-
νερχόμαστε για πολλοστή φορά στο ζήτημα της
προφανούς ακαταλληλότητας του χώρου, ως χώρου διά-
θεσης αποβλήτων/υπολειμμάτων. Ήδη μια μεγάλη ποσό-

τητα ρυπασμένων βροχοστραγγισμάτων έχει παραχ-
θεί, μέρος των οποίων, αυτά που πλεονάζουν της χωρη-
τικότητας της δεξαμενής αποθήκευσης, εύλογο είναι να
καταλήγουν μέσω του εφαπτόμενου ρέματος στην
παραλία στο Σέσι και να ρυπαίνουν, συγχρόνως, κατά
τη διαδρομή τους τον υδροφόρο ορίζοντα. Το φαινό-
μενο είναι προφανές ότι επιδεινώνεται και από το γεγο-
νός πως σε συνθήκες στασιμότητας του έργου δεν
διασφαλίζονται οι συνθήκες επαρκούς επεξεργασίας και
όσων ακόμη στραγγισμάτων υποβάλλονται σε επεξεργα-
σία.
Επισημαίνουμε δε και το γεγονός ότι τα διατεθέντα
απορρίμματα - υπολείμματα του ΚΔΑΥ Κορωπίου όπως
έγινε γνωστό - προσομοιάζουν, όπως και των άλλων
ΚΔΑΥ της Αττικής, περισσότερο με σύμμεικτα λόγω
του υψηλού ποσοστού ξένων προσμίξεων που περιέχουν,
σχεδόν το 50% της τροφοδοσίας των ΚΔΑΥ. Συνεπώς
καμία σχέση δεν έχουν, ως προς τη σύσταση και την ποι-
ότητά τους, με τα υπολείμματα της οψέποτε μονάδας
βιοξήρανσης (πολύ λιγότερα και με μεγαλύτερο ποσοστό
αδρανών), για τα οποία είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλον-
τικά ο ΧΥΤ”Υ”, κατά παράβαση, πάντως, πλήθος
περιβαλλοντικών όρων και προϋποθέσεων.

Παραβιάστηκε, ακόμη, και ο απαγορευτικός όρος, που
έθεσε το ΣτΕ όταν είχε αποφανθεί υπέρ της συνέχισης του
έργου (παρακάμπτοντας την αρνητική γνωμοδότηση
της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος -
ΕΥΠΕ), σύμφωνα με τον οποίο ο ΧΥΤ”Υ” Γραμματικού
οφείλει να δέχεται, αποκλειστικά και μόνο, τα υπολείμ-
ματα της οικείας μονάδας βιοξήρανσης. Απαράδεκτη,
έτσι κι αλλιώς, αφού στόχος της ήταν να προετοιμάζει
για καύση μια εισερχόμενη ποσότητα απορριμμάτων
127.500 τον/έτος.

Μα οι παρανομίες δεν σταματούν εδώ:

Όπως είναι γνωστό με την ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432
Β’/15.12.17) μια θαλάσσια περιοχή του Νότιου
Ευβοϊκού έκτασης 521.630 στρ. περιλήφθηκε στο δίκτυο
των περιοχών Νατούρα 2000 ως Ζώνη Ειδικής
Προστασίας - ΖΕΠ (Κωδ. GR2420016, α/α 236). Ο συνυ-
πογράφων την ΚΥΑ αναπληρωτής υπουργός Περιβάλ-
λοντος, περιφρουρώντας για λογαριασμό της
κυβέρνησης μέχρις εσχάτων την καταστροφική για το πε-
ριβάλλον χωροθέτηση του ΧΥΤ”Υ”, φρόντισε να σταμα-
τήσει το βορειοδυτικό όριο της ενταχθείσας περιοχής
λίγα μέτρα πριν την εκβολή στη θάλασσα του ρέματος
που διατρέχει το χώρο. Ενώ μέχρι εκεί το όριο ταυτιζό-
ταν με την ΒΑ ακτογραμμή της Αττικής, επίμαχο σημείο
το όριο αποφεύγει την εκβολή με μια ξαφνική κυκλική
καμπύλη “που βγάζει μάτι”!

Πρόκειται για μια κίνηση απελπισίας, που αποκαλύπτει
άλλη μια φορά το πώς εννοούν και εφαρμόζουν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και οι “οικολόγοι” πολιτικοί του σύμμαχοι τις θε-
ωρίες τους περί προστασίας περιβάλλοντος. Σε κάθε
όμως περίπτωση, η εμφανής αυτή λαθροχειρία καθόλου
δεν τους απαλλάσσει και από αυτές ακόμη τις ελάχιστες,
γενικόλογες και εντέλει υποκριτικές προβλέψεις της ευ-
ρωενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Όπως π.χ. την
υποχρέωση των κρατών-μελών “να αποφύγουν στις ζώνες
προστασίας … τη ρύπανση ή τη φθορά των οικοτόπων,
καθώς και τις επιζήμιες για τα πτηνά διαταράξεις …
επίσης να αποφύγουν τη ρύπανση ή τη φθορά των
οικοτόπων και έξω από τις ζώνες προστασίας” (άρθ. 4,
παρ.4 Οδηγ.79/409/ΕΟΚ).

«Kανένας, ποτέ, δεν βγήκε κερδισμένος, βάζοντάς τα
με το Θεό», αυτή τη φράση μου ‘χε πει – μάλιστα, λίγο

απειλητικά – ο μακαριστός Μητροπολίτης Γλυφάδας

κ.λπ., Παύλος, όταν τον συνεβούλευσα φιλικά, ν’ απο-

δεχθεί αναβολή συζήτησης παραχώρησης - πάλι ακινή-

του περιουσίας -, 5 στρεμμάτων, από το Δήμο Βούλας,

για ανέγερση Μητρόπολης Γλυφάδας κλπ., επί δημάρ-

χου Γ. Μάντεση.

Το ίδιο πάνω – κάτω «συνεβούλευσε» και τώρα ο μα-

κρινός μας Μητροπολίτης Καρπενησίου, Γεώργιος το

Δήμαρχο ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλο, με επιστολή του της

4/4/19, για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας και

την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Γλυφάδας κ.λπ. Αν-

τώνιου, που γράφει:

...«Εν όψει προεκλογικής περιόδου, θέλετε σίγουρα να
δείξετε στους ψηφοφόρους σας το ενδιαφέρον σας για
την περιοχή, γεγονός θεμιτό....» 
Σ.Σ. Καθόλου «θεμιτό», λέμε εμείς. Κατανοητό, μάλι-

στα. Αλλά, ασχέτως προεκλογικής περιόδου, και η εκ-

κλησία, και ο Δήμος και οι εφημερίδες συνεχίζουν να

λειτουργούν. Δεν μπορούμε λοιπόν ν’ απαντούμε στην

όποια κριτική μάς ασκείται μ’ αυτή την εύσχημη, αλλά

καταφανή προσπάθεια απομείωσης του κυρίου θέματος.

(Στο ίδιο βέβαια σφάλμα έχει υποπέσει και ο δήμαρχος).

Και συνεχίζει ο Μητροπολίτης: «Είναι φανερό από τα
λόγια σας (Παραπολιτικά του 90..1 fm) πως δεν επιθυ-
μείτε ως μητροπολίτη σας τον εκλεγμένο (...) και πως
το δεύτερο μεγάλο ενδιαφέρον σας είναι αυτά που
αποκαλείτε “φιλέτα” της περιοχής».
Έμμεσα μάλιστα, στη συνέχεια, του εξαπολύει υποκρυ-

πτόμενη, από άμβωνος απειλή, (για ν’ αποδειχθεί προ-

φανώς πως «ποτέ κανένας δεν κέρδισε, βάζοντάς τα
με το Θεό».
Βέβαια εδώ οι αρχιερείς κάνουν το λάθος να ταυτίζουν

τους εαυτούς τους με το Θεό, ενώ οι ίδιοι έρχονται

συχνά σε σύγκρουση με τα θεϊκά λόγια: «Μη θησαυρί-
ζετε, θησαυρούς επί της γης...», και πολλά – πολλά

άλλα, που τακτικά τα παραβαίνουν κατάφωρα.

Ο Δήμαρχος όμως δεν τα άφησε αναπάντητα. Με μα-

κροσκελή τρισέλιδη επιστολή του, απαντά και δικαιολο-

γεί τους λόγους και τις ενέργειές του, ως προς την

εκλογή του νέου Μητροπολίτη Γλυφάδας κ.λπ., Αντω-

νίου – χωρίς όμως ν’ αποκολλάται, από το γνωστό υπε-

ροπτικό και ασεβές ύφος του, ακόμη κι όταν απευθύνε-

ται σε αρχιερείς, διανθισμένο με ειρωνείες και ιταμό

τρόπο: «...αντιπαρέρχομαι σκοπίμως το ύφος της (επι-

στολής) που δεν συνάδει προς την πνευματικότητα
ενός ιεράρχη και σας ευχαριστώ που ασχολείστε και
πάλι με τη Μητρόπολή μας και τους ιερείς της, έχοντας
προφανώς επιλύσει όλα τα προβλήματα της δικής σας
Μητροπόλεως».

Μπαίνει όμως και στην ουσία του θέματος: «...Οι ανα-
φορές μου στις πρόσφατες Αρχιερατικές Εκλογές και
στην εγκατάσταση στην περιοχή μας του Τιτουλαρίου
Επισκόπου Σαλώνων κ. Αντωνίου ως “εκλεγμένου” Μη-
τροπολίτη Γλυφάδας, αφορούν μόνο τη νομιμότητα της
διαδικασίας εκλογής του, την αντίθετη με τον Καταστα-
τικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είναι και
νόμος του Ελληνικού Κράτους (Ν. 590/1977, άρθρο 25,
παραγρ. 2)».

Και συνεχίζει ο Δήμαρχος ακάθεκτος: «Όσο για τις επι-
διώξεις του εν λόγω Αρχιερέα (του Αντωνίου) στα όρια
του Δήμου μας, έχω προσωπική αντίληψη από την πεν-
τάχρονη θητεία μου, των γνωστών επιχειρηματικών του
ενεργειών, αλλά και των  μεγαλόπνοων  επενδυτικών
σχεδίων του (...)

Σ.Σ. Και επ’ αυτών συμφωνούμε και είμαστε διατεθειμένοι

να συμπαραταχθούμε, ως ανυποχώρητοι συμμαχητές.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Μητροπολίτη Καρ-

πενησίου και του Δημάρχου ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλου δη-

μοσιεύονται στην ηλεκτρονική μας σελίδα:

www.ebdomi.com/άρθρα.

Κ.Β.

«Kανένας, ποτέ, δεν βγήκε κερδισμένος, βάζοντάς τα με το Θεό»

Οξύτατη αντιπαράθεση Μητροπολίτη Καρπενησίου
και Δημάρχου ΒΒΒ

«Απόπειρα λειτουργίας του ΧΥΤΑ Γραμματικού»! 
Παραβιάστηκε, ακόμη, και ο απαγορευτικός όρος, που έθεσε το ΣτΕ
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Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τακτική συ-

νεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, μετά από πρό-

σκληση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής και Προέδρου

του ΣΟΠΠ, Πέτρου Φιλίππου.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη τα θέματα που συζητήθηκαν

αφορούσαν στον απολογισμό  της χειμερινής περιόδου 2018-2019,

το σχεδιασμό και τις δράσεις προετοιμασίας για την αντιμετώπιση

κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών 2019, καθώς και την

εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης  κυκλοφορίας οχημάτων

κατά την καλοκαιρινή περίοδο σε δάση, δασικές εκτάσεις και

άλλες περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, έκανε μια συνοπτική αναφορά στην χειμε-

ρινή περίοδο και στα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν λόγω

βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων κυρίως στα βόρεια του νομού,

εκθειάζοντας ιδιαίτερα  την καλή συνεργασία των εμπλεκόμενων

φορέων. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα επόμενα θέματα σχετικά με την αν-

τιπυρική περίοδο λέγοντας μεταξύ άλλων:

1. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο και

την ευθύνη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Είναι εδώ, έχουν

τον πρώτο ρόλο και τους ευχαριστούμε. Όταν ζητηθεί από το Π.Σ.

συνδρομή, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, μετά από

εντολή της Πολιτικής Ηγεσίας της Περιφέρειας, διαθέτει μηχανή-

ματα ή υδροφόρα οχήματα από το μητρώο εργοληπτών που έχει

καταρτιστεί, όμως τα διαχειρίζεται με δική της ευθύνη η Πυροσβε-

στική. Ε  

2. Κάθε αρμόδιος φορέας αναλαμβάνει να προβεί σε προληπτι-

κούς καθαρισμούς ξηρής βλάστησης στο οδικό δίκτυο, στις εγ-

καταστάσεις και τα κτίρια του. Η Περιφέρεια Αττικής μέσω της

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχει προγραμματίσει και θα προχω-

ρήσει στους σχετικούς καθαρισμούς στους δρόμους αρμοδιότητάς

της.

3. Σημαντικό τμήμα των δράσεων αποτελεί η ενημέρωση. Η Δ/νση

Πολιτικής Προστασίας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περι-

φέρειας Αττικής τόσο ενημερωτικά έντυπα, όσο και οδηγίες αυτο-

προστασίας για θέματα δασικών πυρκαγιών, από την Γ.Γ.Π.Π., το

Π.Σ. και άλλους φορείς.  

4. Όλοι οι φορείς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους καλούνται

να υλοποιούν τις προβλεπόμενες ενέργειες – δράσεις σύμφωνα

με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας

Δασικών Πυρκαγιών, 3η έκδοση 2013 και τις κατευθυντήριες οδη-

γίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

5. Παρακαλούνται οι Δήμοι για την ενημέρωση των πολιτών με

κάθε πρόσφορο μέσο για τις προγνώσεις της ΕΜΥ στις περιπτώ-

σεις που εκδίδονται έκτακτα δελτία έντονων καιρικών φαινομένων

και ισχυρών ανέμων, αλλά και όταν υπάρχει πρόβλεψη για πολύ

υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ή κατάσταση συναγερμού

από την ΓΓΠΠ (δείκτης 4 ή 5). 

6. Σημαντικό είναι ο κάθε Δήμος να έχει σχέδιο δρόμων διαφυγής

των πολιτών όταν παραστεί ανάγκη και μετά από εισήγηση του

Π.Σ., καθώς και συγκεκριμένο  χώρο συγκέντρωσης των πολιτών

για την εν συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   /   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα, Ταχ. Κώδικας: 19009
Πληροφ.: κ. Ευάγγελος Κάκκαρης                
Τηλ. επικοινωνίας: 22943 21035,  φαξ.: 2294023481
Ραφήνα: 05/04/2019   |  Α.Π.: 6055

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) 247.969,00 €

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την
προμήθεια εξοπλισμών και δαπέδων ασφαλείας για τις ανάγκες των παιδι-
κών χαρών του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, συνολικού ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα εννέα
ευρώ (247.969,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.),
και με τους παρακάτω όρους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Επωνυμία Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α.) ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση Αραφηνίδων Αλών 12 
Πόλη Ραφήνα 
Ταχυδρομικός Κωδικός 19009
Τηλέφωνο 22943 21035    
Ηλ/νικό Ταχ/μείο           bkakaris@0164.syzefxis.gov.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Ευάγγελος Κάκκαρης 
Δι/νση διαδικτύου (URL) www.rafina-pikermi.gr 
Κωδικός NUTS EL305 
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθ-
μού και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέ¬σω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της προαναφερθείσας διεύ-
θυνσης: www.promitheus.gov.gr.
Τόσο για τη διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (Διακήρυξη, Μελέτη κλπ.)
όσο και για τη δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ισχύουν
οι ρυθμίσεις του άρθρου 67 του Ν. 4412/2016.
Αντικείμενο της Προμήθειας
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμών και δα-
πέδων ασφαλείας για τις ανάγκες των παιδικών χαρών του Δήμου Ραφήνας
Πικερμίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18239/5-5-2014 απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
η υπ’ αριθ. 09/19 Μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ 81/19 απόφαση του ΔΣ.
Οι κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) της ανω-
τέρω προμήθειας είναι: 37535200-9, 37535210-2, 37535250-4, 19732000-6

Διάρθρωση Διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά επί ποινή απο-
κλεισμού, για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού.  Εναλλακτικές προσφο-
ρές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Είδος Διαδικασίας – Χρηματοδότηση της σύμβασης
1. Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
2. Χρηματοδότηση της σύμβασης
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα επτά
χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (247.969,00 €). 
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ €
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 200.000,00€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 47.949,00€
ΣΥΝΟΛΟ 247.949,00€ με ΦΠΑ
―――――――――――――――――――――――――――――――――

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α 64.7322.01, οικονομι-
κού έτους 2019.
Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου για τη χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης θα
απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055
(2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του
Δήμου.

Διαδικτυακός Τόπος – Χρόνος Υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚ. ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή Πύλη 02/05/2019 15/05/2019 21/05/2019

www.promitheus.gov.gr  ΩΡΑ 10:00 ΩΡΑ 10:00 ΩΡΑ 10:00
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.
4155/2013 και το άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδι-
κασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Τρόπος διενέργειας της προμήθειας
5.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί¬ων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος
www.promitheus.gov.gr. 

Κριτήριο Κατακύρωσης
Ως κριτήριο κατακύρωσης του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η χαμηλότερη
τιμή προσφοράς, στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η προμήθεια όσο και η το-
ποθέτηση των αναφερόμενων στην υπ’ αριθ. 06/19  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών  οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στους χώρους που
μνημονεύονται σ’ αυτήν.

Δικαίωμα συμμετοχής – Εγγύηση συμμετοχής
11.1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παρα-
γράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις είτε φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν
υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν
προσφορά, αρκεί να υπο¬βάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτωση που
επιλεγούν, θα συστήσουν κοινο¬πραξία πριν την υπογρα¬φή της σύμ¬βασης,
με σκοπό την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την ελλη-
νική νομοθεσία. 

Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστο, για την εκτέλεση του συμβατικού αν-
τικειμένου. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
11.2. Εγγύηση συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων, εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ
και πενήντα λεπτών  (3.999,50 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμ-
βάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομι-
κών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
11.2.1. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 15/12/2019

Ο Δήμαρχος 
Ευάγγελος Μπουρνούς

Απολογισμός του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

Προγραμματισμός για την επερχόμενη περίοδο

ΑΔΑ:ΩΛΥΝΩ93-Ω5Λ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 12/04/2019
Αριθ. Πρωτ: 16016 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ για την Υπηρεσία  μεταφοράς
ογκωδών απορριμμάτων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για
το σύνολο των υπηρεσιών ή  για το
σύνολο κάθε διακριτού τμήματος,
δηλαδή για το σύνολο του  ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ  Α, ή το σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Β., όπως αυτά προσδιορίζονται με
την αριθμ. 53/2018 μελέτη της
Δ/νσης Περιβάλλοντος. Ο συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται στα
€71.039,60 συμπ/νου του αναλο-
γούντος συντελεστή ΦΠΑ 24%. Οι
συγκεκριμένες Υπηρεσίες υπόκεινται
σε δικαίωμα προαίρεσης, ποσοστού
50% και συνολικής αξίας €28.645,00. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 16/04/2019
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής προ-

σφορών 15/05/2019 και ώρα 15:00μμ.
Ημερομηνία  αποστολής της δημοσί-
ευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής ένωσης: 10/04/2019.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονο-
μικούς φορείς για διάστημα 180 ημε-
ρών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι
μέχρι 11/11/2019. Η εγγύηση συμμε-
τοχής ορίζεται σε 2% επί της προ-
ϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον
αναλογούντα Φ.Π.Α., μη συμπ/νου
του δικαιώματος προαίρεσης
(57.290,00€*2%), και θα ανέρχεται το
ποσό των: 1.145,80€ (χίλια εκατόν
σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα
λεπτά). Η εγγύηση συμμετοχής πρέ-
πει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι
11/12/2019 άλλως η προσφορά απορ-
ρίπτεται. Εφόσον, οικονομικός φο-
ρέας συμμετάσχει σε ένα μόνο τμήμα
η εγγυητική συμμετοχής προσαρμό-
ζεται ανάλογα με το ύψος του τμήμα-
τος συμμετοχής, για παράδειγμα
έστω ότι οικονομικός φορέας θα συμ-
μετάσχει στο ΤΜΗΜΑ Α η καθαρή
αξία διαμορφώνεται {[(25.800,00 +
20.930,00) = 46.730,00]* 2%} =
934,60€. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής. Η εγ-
γύηση πρέπει να απευθύνεται στο
Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Τα έξοδα δημοσί-
ευσης της περίληψης της διακήρυξης
βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη
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στα πεταχτά

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

νεαρή κυρία ωραριακής απασχόλησης για τηλεφω-

νική ενημέρωση στο σπίτι από σταθερό  πρωί -

απόγευμα εργασία για μια εβδομάδα το μήνα.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTEITAI υπάλληλος με προυπηρεσία στο ηλε-

κtρονικό εμπόριο  (ESHOP), απο επιχείρηση στην

περιοχή Λαυρεωτικής. Τηλ. 6932411506, κος ΣΩΤΗ-

ΡΗΣ.

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

για διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών

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

λιαγμένη. Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και

σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία,

ζητάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, δύο φορές

την εβδομάδα. Τρίτη - Παρασκευή.

Τηλ. 6992076374.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Δια-

θέτει Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. Τηλ.

6949630593.

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

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

2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

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

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

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

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

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

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ΨΙΛΙΚΩΝ στη Βούλα. Πληρο-

φορίες στο τηλ. 210 8955.620

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Ηλεκτρονικό «δόκανο» στους

οφειλέτες του Δημοσίου

Ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα εντοπισμού, πα-

ρακολούθησης και είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών,

αναπτύσσει η (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) ΑΑΔΕ

για όσους έχουν εκκρεμότητες με την εφορία.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το

2019, η πρώτη παρέμβαση αφορά στην ανάπτυξη και λει-

τουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, για

την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδι-

κασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών και διακρίνεται στις σε:

 Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας

οφειλέτη και οφειλών.

 Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματο-

ποίησης συμψηφισμών.

 Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοι-

νοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.

 Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματο-

ποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.

 Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέ-

ματα οφειλών.

 Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών.

Στόχος τους είναι η ελληνική φορολογική διοίκηση να ανα-

πτύξει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διαχείριση

των οφειλών. Να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας όσων

ασχολούνται, και ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνοι για την εί-

σπραξη των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών. Στο πλαίσιο

αυτό απαιτείται η συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πλη-

ροφοριών με επίκεντρο τον οφειλέτη (προφίλ οφειλέτη),

ενεργοποιώντας διαδικασίες εκούσιας και αναγκαστικής

είσπραξης.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στο συγκεντρωτισμό των

διαδικασιών είσπραξης σε μεγάλα περιφερειακά κέντρα.

Βασικές αρχές της διαδικασίας είσπραξης είναι:

 Επίκεντρο είναι ο οφειλέτης και όχι η οφειλή

 Ο οφειλέτης αντιμετωπίζεται ενιαία από τη φορολογική

και τελωνειακή διοίκηση

 Ο οφειλέτης αντιμετωπίζεται κεντρικά χωρίς γεωγρα-

φική διάσταση.

Σημειωτέον ότι από τον όγκο των 104 δισ ευρώ οφειλών,

εισπράξιμα θεωρούνται λιγότερα από 9 δισ ευρώ, ενώ σε

ρύθμιση βρίσκεται μόλις το 3,5% του συνόλου των χρεών,

γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη μιας τολμηρής

ρύθμισης 120 δόσεων.

πηγή: eea.gr

Αδιόρθωτο το Δημόσιο  

«Φούσκωσαν» τα χρέη του!

Αποκαρδιωτικά είναι τα νεώτερα στοιχεία από το ΓΛΚ ανα-

φορικά με την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφει-

λών του Δημοσίου στους ιδιώτες, καθώς αντί να

μειώνονται, αυξάνονται μήνα με το μήνα!

Έχοντας χάσει την πρώτη προθεσμία πλήρους εξόφλησης

στις 31 Αυγούστου αλλά και τη δεύτερη στις 31 Δεκεμ-

βρίου, το Δημόσιο κλείνει μάτια κι αυτιά όχι μόνο στις επι-

κριτικές αναφορές της Κομισιόν, αλλά και στις φωνές της

αγοράς, που «διψά» για ρευστό, προκειμένου να καλυφθεί

το οξύ πρόβλημα της επαρκούς χρηματοδότησης από το

τραπεζικό σύστημα.

Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους και δεν επιδέχονται αμ-

φισβήτησης. Αποκαλύπτουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

γενικής κυβέρνησης συνολικού ύψους 1,669 δις ευρώ τον

Φεβρουάριο έναντι 1,578 δις ευρώ τον Ιανουάριο του 2019

και 1,528 δις ευρώ το Δεκέμβριο του 2018. Στο ίδιο διά-

στημα οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων παρέμειναν σχεδόν

αμετάβλητες στα 480 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο έναντι

488 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Ειδικότερα, οι ΟΤΑ κατάφεραν να αυξήσουν τα χρέη τους

στα 221 εκατ. ευρώ από τα 206 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, ο

ΕΟΠΥΥ ανέβηκε 10 εκατ. ευρώ υψηλότερα, δηλαδή στα 150

εκατ. ευρώ, ενώ τα νοσοκομεία έχουν… καταφέρει να «φου-

σκώσουν» τα χρέη τους στα 446 εκατ. ευρώ από 359 εκατ.

ευρώ τον Ιανουάριο και 294 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο.

Κι όλα αυτά όταν το Δημόσιο εξαπολύει 1 κατάσχεση τραπεζι-

κού λογαριασμού ανά 10 δευτερόλεπτα, για τις ληξιπρόθεσμες

οφειλές των φορολογούμενων στις εφορίες, έχοντας διπλασιά-

σει τις υποθήκες ακινήτων για χρέη προς το Δημόσιο….

Έναρξη ερευνητικού προγράμματος

ΕΣΠΑ 2014-2020 

"Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" Β' κύκλος 

Επίσημη έναρξη της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Και-

νοτομώ» Β' κύκλος του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση ερευνητικών δρα-

στηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρή-

σεις (και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και

δημόσιους ερευνητικούς φορείς μέσω μίας σειράς παρεμ-

βάσεων όπως:

-  κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ.

βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη)

- δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επι-

κύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση

προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώ-

σεων)

-  υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές

εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Το ποσοστό επιδότησης είναι από 50% έως 100% και η πε-

ρίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 28/3/19 έως 29/5/19.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Πτυχιούχος - Διπλωματούχος πιάνου και Θεωρίας

μουσικής, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον, περιοχή

Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη και Γλυφάδα.

ΟΛΓΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ 6936966646.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου εορτάζεται η Παγκόσμια

Ημέρα Υγείας (World Health Day), η οποία επικεντρώ-

νεται σε σημαντικά προβλήματα της δημόσιας υγείας

που απασχολούν όλο τον κόσμο.

Η 7η Απριλίου είναι η ημερομηνία «γέννησης», το

1948, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενός εξει-

δικευμένου οργάνου του ΟΗΕ για θέματα Υγείας.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (2019) είναι αφιε-

ρωμένη στην «Καθολική Υγειονομική Κάλυψη: Για
όλους, Παντού».

Η υγεία είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα

και κάθε άνθρωπος σε κάθε σημείο του πλανήτη πρέπει

να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας ανε-

ξαρτήτως της οικονομικής του κατάστασης. Η Καθο-

λική Κάλυψη Υγείας μέχρι το 2030, είναι το ζητούμενο

για όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ , στο πλαίσιο των στό-

χων της αειφόρου ανάπτυξης.

Η Παγκόσμια Υγεία σε αριθμούς

- Τουλάχιστον το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού

εξακολουθεί να μην έχει πλήρη κάλυψη βασικών υπη-

ρεσιών υγείας.

- 7,2 τρισ. δολάρια ή το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ δα-

πανάται ετησίως για την υγεία.

- 371 δισ. δολάρια επενδύσεις για την επόμενη 15ετία

θα έκαναν τον κόσμο μας πιο υγιή.

- 97 εκατ. πρόωρους θανάτους, θα μπορούσαν να απο-

τρέψουν οι επενδύσεις στα συστήματα υγείας.

- Η μέση παγκόσμια δαπάνη για την υγεία ανέρχεται

στα 1011 δολάρια, με τις μισές χώρες να δαπανούν λί-

γότερο από 366 δολάρια ανά κάτοικο.

- Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν

να ωθούνται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (που ορί-

ζεται ότι ζουν με 1,90 δολάρια ή λιγότερο την ημέρα)

επειδή πρέπει να πληρώσουν για την υγειονομική πε-

ρίθαλψη.

- Πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι (σχεδόν το

12% του παγκόσμιου πληθυσμού) δαπάνησαν τουλάχι-

στον το 10% των οικογενειακών προϋπολογισμών

τους για να πληρώσουν για την υγειονομική περί-

θαλψη.

- 5,4 εκατ. παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2017.

- 1,25 εκατ. άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε τρο-

χαία δυστυχήματα.

- 80% της πρόωρης καρδιακής νόσου, του εγκεφαλικού

επεισοδίου και του διαβήτη μπορούν να προληφθούν.

- Το 23% όλων των εκτιμώμενων θανάτων παγκοσμίως

συνδέεται με το περιβάλλον.

- 40.5 εκατ. θάνατοι οφείλονται σε μη μεταδοτικές

ασθένειες (το 71% παγκοσμίως).

- 800.000 αυτοκτονίες σημειώνονται κάθε χρόνο στον

κόσμο (ένας θάνατος κάθε 40 δευτερόλεπτα). 
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Φυσική όραση στους ασθενείς, μετά τη χειρουργική

αφαίρεση καταρράκτη, χαρίζουν οι τριπλοεστιακοί

ενδοφακοί σύμφωνα με  διεθνείς  (ευρωπαϊκές και

αμερικανικές) επιστημονικές  μελέτες!

«Κι αυτό γιατί  οι  τριπλοεστιακοί ενδοφακοί ενι-
σχύουν την ενδιάμεση όραση σε σύγκριση με τους δι-
πλοεστιακούς  ενδοφακούς, λόγω της προσθήκης
ενός τρίτου εστιακού σημείου, διατηρώντας παράλ-
ληλα καλή μακρυνή και κοντινή όραση», αναφέρει  ο

διαπρεπής χειρουργός οφθαλμίατρος, Καθηγητής

Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και

επιστημονικός υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού Κέν-

τρου Γλαυκώματος & Laser Αθηνών Βασίλειος Κο-

ζομπόλης.

Σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους τα τελευταία 10

χρόνια η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία στους

ενδοφακούς (υλικά, σχεδιασμός και κατασκευαστική)

έχει φέρει επανάσταση στη χειρουργική επέμβαση

καταρράκτη, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει τις αυ-

ξανόμενες προσδοκίες των ασθενών για άριστη μα-

κρυνή, ενδιάμεση και κοντινή όραση.

«Η επιλογή του φακού, μετά την αφαίρεση του κα-
ταρράκτη, θα πρέπει να εξαρτάται από τις ανάγκες
κάθε ασθενούς μετά από ενδελεχή διερεύνηση του
τρόπου ζωής, της εργασίας και των καθημερινών συ-
νηθειών (π.χ. χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλε-
κτρονικών συσκευών, νυκτερινή δραστηριότητα,
οδήγηση κ.λπ.). Η αξιολόγηση του τρόπου ζωής των
ασθενών είναι ένα σημαντικό στάδιο της προεγχει-
ρητικής διαδικασίας προκειμένου να αναζητηθεί ο κα-
λύτερος για τον κάθε ασθενή ενδοφακός»,  τονίζει ο

Β. Κοζομπόλης και συνεχίζει. 

Τύποι φακών

Οι κύριοι τύποι ενδοφακών που έχουν αναπτυχθεί πε-

ριλαμβάνουν τους διπλοεστιακούς, τους τριπλοεστια-

κούς και τους EDOFενδοφακούς.

Οι παράμετροι που αξιολογούνται μετεγχειρητικά

είναι η οπτική οξύτητα για μακρινά αντικείμενα, για

ενδιάμεσα και κοντινά, αλλά και η ευαισθησία στις αν-

τιθέσεις που εκφράζει το ποιοτικό στοιχείο της όρα-

σης και είναι η ικανότητα διάκρισης ερεθισμάτων –

αντικειμένων όλο και μικρότερης αντίθεσης. Η αυξη-

μένη ευαισθησία στις αντιθέσεις εξασφαλίζει καλή

όραση σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού.

Σε γενικές γραμμές, τριπλοεστιακοί ενδοφακοί ενι-

σχύουν την ενδιάμεση όραση σε σύγκριση με τους δι-

πλοεστιακούς ενδοφακούς, λόγω της προσθήκης

ενός τρίτου εστιακού σημείου, διατηρώντας παράλ-

ληλα καλή μακρυνή και κοντινή όραση.

Οι ενδοφακοί EDOF παρέχουν καλύτερη απόδοση

στο θέμα της ευαισθησίας στις αντιθέσεις και μει-

ώνουν την εξάρτηση των γυαλιών για την μακρυνή

και την ενδιάμεση όραση, ενώ παράλληλα συνδέον-

ται με λιγότερα οπτικά φαινόμενα σε σχέση με τους

τριπλοεστιακούς ενδοφακούς.

Ωστόσο, οι φακοί EDOF είναι κατώτεροι από τους τρι-

πλοεστιακούς ως προς την κοντινή όραση, αν και

αυτή η διαφορά δεν φαίνεται να μεταβάλλει τα επί-

πεδα ικανοποίησης των ασθενών.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

ΤΡΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙ  ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ

Ο καταρράκτης είναι μια από τις κύριες αιτίες της μεί-

ωσης της όρασης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την χειρουργική διαδικασία αφαίρεσης του καταρ-

ρακτικού φακού και την αντικατάστασή του με έναν

τεχνητό ενδοφθάλμιο φακό,  μέχρι πρόσφατα  είχαμε

ως κύριο σκοπό την αποκατάσταση της όρασης,

χωρίς όμως να αντιμετωπίζουμε τα ανακύπτοντα

προβλήματα που αφορούν στην «πρεσβυωπική»

όραση για διάβασμα, παρακολούθηση υπολογιστή,

tablet, κινητού τηλεφώνου.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η πρόοδος στην τεχνο-

λογία κατασκευής των ενδοφακών είναι τεράστια και

στόχευσε στην αντιμετώπιση συνολικά της λειτουρ-

γίας της όρασης τόσο για μακριά όσο και για τις κον-

τινές (διάβασμα), αλλά και για τις ενδιάμεσες

αποστάσεις (υπολογιστές, κινητά κλπ).

Με το δεδομένο ότι η σύγχρονη χειρουργική του κα-

ταρράκτη επιβάλλει την χειρουργική αντιμετώπισή

του σε πρωιμότερη φάση (και όχι όταν «ωριμάσει ο

καταρράκτης» όπως λεγόταν παλαιότερα), συν το γε-

γονός ότι η πρόοδος κατασκευής ενδοφακών είναι

τεράστια, έχει μετατρέψει την επέμβαση τού καταρ-

ράκτη από επέμβαση απλής αποκατάστασης της όρα-

σης (για μακριά) σε μια εν δυνάμει διαθλαστική

επέμβαση, όπου αντιμετωπίζει συνολικά το πρό-

βλημα αποκατάστασης της όρασης, επιδιώκοντας να

χαρίσει φυσική όραση-την χαμένη νιότη.

Έτσι όλο και περισσότεροι ασθενείς αποφασίζουν

πρωιμότερα την αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς

φακού. Ειδικά οι κατηγορίες ασθενών που έχουν

ανάγκη και τη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης όπως

είναι οι υπερτονικοί ή ασθενείς με στενή γωνία προ-

σθίου θαλάμου έχουν διπλό όφελος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συγκριτικές μελέτες

μεταξύ EDOF ενδοφακών και τριπλοεστιακών ενδο-

φακών που είχαν ως σκοπό να συγκρίνουν αυτές τις

κατηγορίες ενδοφακών εξετάζοντας την μακρινή, την

ενδιάμεση αλλά και την κοντινή όραση. Στη μελέτη

των Cochener και συνεργατών, δεν βρέθηκε στατι-

στικά σημαντική διαφορά μεταξύ του φακού EDOF

Tecnis Symfony και του τριπλοεστιακού ενδοφακού

AcrySof IQ PanOptix (Alcon Laboratories, Inc., Fort

Worth, TX, ΗΠΑ) και της FineVision Micro F (PhysIOL

SA, Liege, Βέλγιο) σχετικά με την μη διορθούμενη μα-

κρυνή όραση.

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν επίσης στη

μελέτη των Mencucci και συνεργατών εξετάζοντας

την μη διορθωμένη μακρυνή όραση, μετά από επέμ-

βαση καταρράκτη με τοποθέτηση των τριπλοεστια-

κών ενδοφακών AT LISA tri839MP και AcrySof IQ

PanOptix και του φακού EDOF Tecnis Symfony.

Επιπλέον, σε μια προοπτική μελέτη 97 ασθενών που

πραγματοποίησε ο Savini και συνεργάτες ο φακός

Mini Well EDOF (SIFI, Catania, Ιταλία) αξιολογήθηκε

εξαιρετικά για τα αποτελέσματ;a του τόσο στο οπτικό

αποτέλεσμα όσο και στην παράμετρο της ευαισθη-

σίας στις αντιθέσεις.

Η απόδοση των τριπλοεστιακών ενδοφακών και

EDOF φαίνεται να είναι παρόμοια και στην ενδιάμεση

όραση σύμφωνα με άλλη συγκριτική μελέτη της

Cochener και συν.

«Σε κάθε περίπτωση ο οφθαλμίατρος αφού αξιολογή-
σει τον ασθενή, τον τρόπο ζωής του και τις προσδο-
κίες του, θα πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο
συζητώντας αναλυτικά μαζί του για να εξασφαλιστεί
το καλύτερο αποτέλεσμα» καταλήγει ο B. Κοζομπό-

λης.

http://www.glaucoma-laser-eyecenter.gr.  

. . . γ ια την υγειά μας

Αφαίρεση καταρράκτη - τριπλοεστιακοί φακοί
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Ο Μαραθώνας ανέδειξε για άλλη

μια φορά την ιστορική του αξία σε

έναν αγώνα δρόμου που οργανώ-

θηκε με τις καλύτερες οργανωτι-

κές και αγωνιστικές προϋποθέσεις

με τη σημαντική υποστήριξη του

ΣΕΓΑΣ, αλλά και της Ομοσπονδίας

των δρομέων τους οποίους ευχα-

ρίστησε ο Δήμος Μαραθώνα. 

Με το πλήθος των συμμετοχών να

ξεπερνά τους 1.240 εγγεγραμμέ-

νους δρομείς (μεγάλη συμμετοχή),

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7

Απριλίου, ο 6ος Ημιμαραθώνιος του

Μαραθώνα, ο οποίος με την πιστο-

ποίηση της διαδρομής του, έδωσε

τη δυνατότητα στους δρομείς να

εκκινήσουν από την ιστορική αφε-

τηρία του Μαραθωνίου δρόμου, να

αγωνιστούν στην καλύτερη δια-

δρομή που υπάρχει στην Ελλάδα,

χωρίς υψομετρικές διακυμάνσεις,

με ξεκάθαρη όδευση ασφαλτο-

στρωμένου στίβου σε μία διαδρομή

21,1 χλμ. και 10χλμ. και να τρέξουν

περιμετρικά από τον τύμβο των πε-

σόντων στη Μάχη του Μαραθώνα.

Παράλληλα να αγωνιστούν στα

5χλμ. και 1,5χλμ..

Την Παραμονή Σάββατο 6/04/19 το

εξαιρετικό Μουσείο προβολής του

Μαραθωνίου δρόμου άνοιξε τις

πόρτες του σε δεκάδες επισκέ-

πτες, αλλά και τουρίστες προβάλ-

λοντας την ιστορία, αλλά και τη

σύγχρονή δράση του Μαραθώνιου

Κινήματος.

Η Οργανωτική Επιτροπή συγχαίρει

τους αθλητές για τις επιδόσεις

τους, την εκπαιδευτική κοινότητα

για τη συμμετοχή της με μαζικό-

τερη συμμετοχή αυτήν του 1ου

Δημοτικού Σχολείου Νέας Μά-

κρης, αλλά και όλους τους δρο-

μείς για την συμμετοχή τους. Όλοι

οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαι-

ρία να ζήσουν μια αξέχαστη δρο-

μική εμπειρία στην πόλη του

Μαραθώνα το σημαντικότερο ση-

μείο αναφοράς του παγκόσμιου

δρομικού κινήματος. 

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαρι-

στεί για την πολύ σημαντική συμ-

βολή τους, την Τροχαία Αγίας

Παρασκευής και προσωπικά την κ.

Υποδιοικητή και μια σειρά υπηρε-

σιών, θεσμικών οργάνων και πολι-

τών που συνέβαλαν γι’ αυτό το

ωραίο αποτέλεσμα καθώς επίσης

και τους χορηγούς.

Η διαδρομή ξεκινάει από τον κόμβο ΒΙΟΠΑ Κερατέας με

κατεύθυνση τον αρχαιολογικό χώρο Οβριοκάστρου και

αφού κυκλώσει το βουνό επιστρέφει στον χώρο της εκκί-

νησης/τερματισμού. Το πρώτο και το τελευταίο χιλιόμε-

τρο διεξάγονται σε ασφάλτινο τερέν! Τα υπόλοιπα χλμ.

διεξάγονται σε χώμα με 4χλμ. μεσαίας δυσκολίας ανηφο-

ρικό μονοπάτι...

Πληροφορίες στο Facebook η στα:  Γιάννης: 6936646002,

Θοδωρής: 693 9611648,  Ιωάννα: 693 2233183

2ος Αττικός Αγώνας Δρόμου

6ος Ημιμαραθώνιος Ελπίδας & Αναγέννησης

Πραγματοποιήθηκε ο 2ος Αττικός Αγώνα Δρόμου την Κυ-

ριακή 7 Απριλίου, σε 20 Δήμους της Αττικής, προσελκύον-

τας περισσότερο από 2.500 άτομα, που έτρεξαν σε

διαδρομές που είχε σχεδιάσει ο κάθε Δήμος. 

Οι Δήμοι που συμμετείχαν ήταν: Αλίμου, Αμαρουσίου,

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Βριλησσίων, Γαλατσίου,

Γλυφάδας, Διονύσου, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Ηλιού-

πολης, Ηρακλείου Αττικής, Καλλιθέας, Κηφισιάς, Λαυρεω-

τικής, Μεγαρέων, Μοσχάτου – Ρέντη, Παλλήνης, Παπάγου

– Χολαργού, Σπατών – Αρτέμιδας, Ραφήνας Πικερμίου.

Περισσότερα από 20.000 κιλά τροφίμων και ειδών ατομικής

υγιεινής συγκεντρώθηκαν από προσφορές των εταιριών, οι

οποίες ανταποκρίθηκαν στο «Όλοι Μαζί Μπορούμε»,  τα

οποία παραδόθηκαν ήδη στην ΜΚΟ «Αποστολή».

Από τις συμμετοχές των δρομέων συγκεντρώθηκαν 13.500

€, που θα μετατραπούν σε τρόφιμα και θα παραδοθούν στο

Κοινωνικό Παντοπωλείο του κάθε Δήμου που συμμετείχε.

Στην κατηγορία των γυναικών, στο Δήμο Λαυρεωτικής,
πρώτη τερμάτισε η Κική Λιάγκη, δεύτερη η Αθηνά Πα-
πουρτζή και τρίτη η Σταυρούλα Βλαχογιάννη. Στη φωτο-
γραφία μαζί με το δήμαρχο Δημ. Λουκά.
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...στο κύλισμα της μπάλας

Απόλυτες κυρίαρχες οι Ερυθρόλευκες

Απόλυτες κυρίαρχες οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν (3-1)

του σαφώς πιο άπειρου ΑΟ Θήρας στον τελικό του Κυπέλ-

λου βόλεϊ Γυναικών στις Σέρρες και σήκωσαν το ένατο

τρόπαιο της Ιστορίας τους! Κορυφαίες για την ομάδα του

Κοβάτσεβιτς οι Χριστοδούλου, Σκοτ και Έμοντς.

Οι παίκτριες του Κοβάτσεβιτς αγωνίστηκαν χωρίς την

Χίπε, ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ έχασαν

και την Γιώτα, όμως ξεπέρασαν το σοκ και απέδειξαν

ότι δεν έχουν αντίπαλο στην Ελλάδα!

Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης

και το κατέκτησε με 25-16. Στο δεύτερο όμως η ομάδα

της Σαντορίνης αντέδρασε, έβγαλε πείσμα και ισοφά-

ρισε σε 1-1. Στο 15-17 μάλιστα οι Ερυθρόλευκες αναγ-

κάστηκαν να αποχωριστούν την Κατερίνα Γιώτα που

τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε στον πάγκο.

Στο τρίτο σετ η ομάδα του Πειραιά, βρήκε ξανά τις ισορ-

ροπίες της, πήρε το προβάδισμα από την αρχή και το

κατέκτησε με 25-19.

Στο τέταρτο ο ΑΟ Θήρας έπαιξε τα ρέστα του, αλλά κά-

ποια στιγμή ξέμεινε από δυνάμεις και η ομάδα του Κο-

βάτσεβιτς με απόλυτη συγκέντρωση το έβαψε

ερυθρόλευκο 25-17 και κατέκτησε την κούπα.

Το σετ: 25-16, 23-25, 25-19, 25-17

Μεγάλη νίκη της Μπαρτσελόνα, 

ισοπαλία για την Γιούβε

Οι Καταλανοί επικράτησαν εκτός έδρας της Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ με 1-0, ενώ η Γιουβέντους πήρε ισο-

παλία (1-1) από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ

Η Μπαρτσελόνα έκανε ένα μεγάλο βήμα για πρόκριση

στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ καθώς επικράτησε

εκτός έδρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1-0.

Η Μπάρτσα κατάφερε να πάρει την πολύ σημαντική νίκη

στο θέατρο των ονείρων χάρη σε γκολ του Σουάρες στο

12’, αν και η ΟΥΕΦΑ «χρέωσε» αυτογκόλ στον αμυντικό

της Γιουνάιτεντ, Λουκ Σο.

Το γκολ των Καταλανών προήλθε από μαγική σέντρα

του Μέσι και κεφαλιά του Ουρουγουανού σέντερ φορ

από πολύ δύσκολη θέση. Αρχικά μάλιστα ο βοηθός υπέ-

δειξε οφσάιντ και ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ.

Με την χρήση όμως του VAR (video) φάνηκε ότι ο Σουά-

ρες ήταν σε κανονική θέση και το γκολ μέτρησε. Η

Μπαρτσελόνα είναι μετά τη νίκη στο Ολντ Τράφορντ το

μεγάλο φαβορί για πρόκριση στα ημιτελικά της κορυ-

φαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Άγιαξ – Γιουβέντους 1-1

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας, Γιουβέντους έκανε σημαντικό

βήμα πρόκρισης στην ημιτελική φάση του Τσάμπιονς

Λιγκ καθώς απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τον Άγιαξ στο

Άμστερνταμ.

Θα πρέπει πάντως, εδώ να σημειωθεί πως ο Άγιαξ έκανε

εντυπωσιακή εμφάνιση και προκάλεσε πολλά προβλή-

ματα στην άμυνα των μπιανκονέρι, αλλά δεν μπόρεσε

να πάρει τη νίκη.

Η Γιουβέντους προηγήθηκε με πολύ ωραία κεφαλιά –

ψαράκι του Ροναλντο στο 45’, με τον Πορτογάλο να

κάνει και πάλι την διαφορά για την ομάδα του Τορίνο.

Ο Άγιαξ ισοφάρισε στο 46’ με πολύ ωραίο σουτ του

Νέρες.

Οι Ιταλοί έφτασαν κοντά στην επίτευξη δεύτερου γκολ

στα τελευταία λεπτά του αγώνα, καθώς είχαν δοκάρι

στο 85′ με τον Ντάγκλας Κόστα.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Superleague

Εφ’ όλης της ύλης με τον Δάρα 

Ο αντιπρόεδρος της Superleague και πρόεδρος του Πα-

νιωνίου, Χρήστος Δάρας, μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό

για την επικείμενη αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων,

τα τηλεοπτικά συμβόλαια και την πορεία της ομάδα του. 

Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι το συμβόλαιο των

Κυανέρυθρων με τη NOVA εκπνέει φέτος και έτσι θα ανα-

ζητήσει νέο, στην ελεύθερη αγορά, ενώ το ίδιο θα κάνει

και ο ΠΑΟΚ που δεν έχει πάροχο για τη νέα σεζόν. 

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την αναδιάρθρωση: «Το πλάνο είχε ως εξής στην
αρχή, να παρακαμφθεί για μια χρονιά το πλάνο με 14 ομά-
δες, όμως από την ώρα που η ΕΡΤ δεν καλύπτει αυτά τα
τηλεοπτικά συμβόλαια που είχε κάνει πέρυσι, δεν μπορεί
να συμβεί κάτι τέτοιο. 
Θα περάσει αυτό που είχαμε υπογράψει πέρυσι. Φέτος
προσπαθήσαμε για διάφορους λόγους να πάρει παρά-
ταση για μια χρονιά, όμως είναι οριστικό πια, φέτος θα
πέσουν τρεις ομάδες απευθείας και ένας θα ανέβει. Ο τέ-
ταρτος από το τέλος στη Σούπερ Λιγκ, θα παίξει μπαράζ
με τον δεύτερο της Φούτμπολ Λιγκ, για ακόμη μια θέση
στην επόμενη Σούπερ Λιγκ». 
Για τα τηλεοπτικά συμβόλαια της νέας σεζόν: «Το συμ-
βόλαιο του Πανιωνίου με την NOVA λήγει φέτος. Είμαστε
ελεύθεροι να διαπραγματευτούμε με τη NOVA και την
ΕΡΤ πια. Στην ελεύθερη αγορά, βγαίνεις και διαπραγμα-
τεύεσαι, την καλύτερη προσφορά την δέχεσαι, την χει-
ρότερη την απορρίπτεις. 
Δεν υπάρχει «άστεγος». Από όλες τις ομάδες που θα μεί-
νουν τώρα στη Σούπερ Λιγκ, μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Πανιώ-
νιος δεν έχουν πάροχο για του χρόνου. Όταν πέρυσι
υπογράψανε οι επτά ομάδες, υπέγραψαν με κάποιους
όρους, όπως κι εμείς με τη NOVA, αυτό θα κάνουμε πάλι». 
Για το αν ο Πανιώνιος κινδυνεύει να βρεθεί στη ζώνη του

υποβιβασμού: «Εγώ πιστεύω πως από την αρχή μια
ομάδα πρέπει να ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Είτε κοιμάμαι
ήσυχος, είτε δεν κοιμάμαι ήσυχος, αυτή τη στιγμή η βαθ-
μολογία δείχνει την πραγματικότητα».

Πέθανε ο προπονητής των

Ολυμπιονικών της πάλης

Παναγιώτης Αρκουδέας

Φτωχότερη είναι από σήμερα η ελληνική πάλη.

Θρηνεί το χαμό του προπονητή των Ολυμπιονικών,

Παναγιώτη Αρκουδέα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή

σε ηλικία 89 ετών. Γεννημένος το 1930, ξεκίνησε

την πάλη την περίοδο της κατοχής στην Ένωση

Ερασιτεχνών.

Πανελληνιονίκης επί σειρά ετών σε πολύ δύσκολα

χρόνια, γρήγορα αποφάσισε να ασχοληθεί με την

προπονητική έχοντας μετακινηθεί στον ιστορικό

Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο. Υπό την καθοδήγησή

του, κατέστησε τον σύλλογο αυτοκράτορα στον ελ-

ληνικό χώρο, κατακτώντας 35 πανελλήνια πρωτα-

θλήματα, και ανέδειξε πλήθος αθλητών που

διέπρεψαν εντός και εκτός Ελλάδας.

Ήταν προπονητής, μεταξύ άλλων, των Ολυμπιονι-

κών Πέτρου Γαλακτοπουλου, Στέλιου Μηγιάκη, Δη-

μήτρη Θανόπουλου, Βασίλη Γανωτή και του ανιψιού

του, Κώστα Αρκουδέα.

Η Ευρωλίγκα ανοίγει το πρόγραμμά της

Η αύξηση των αγωνιστικών της Ευρωλίγκας, στην επόμενη

περίοδο 2019-2020, κατά τέσσερις (34 από 30), λόγω και

της αύξησης των συμμετεχουσών ομάδων (18 από 16),

ανάγκασαν τη διοργανώτρια αρχή να αποδεχθεί τις ειση-

γήσεις της ένωσης παικτών και να μειώσει κατά μία τις

εβδομάδες των διπλών αγώνων («διαβολοβδομάδες») και

το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να αρχίσει, μία εβδο-

μάδα, νωρίτερα (3-4 Οκτωβρίου). Η ολοκλήρωση του «μα-

ραθωνίου» των 34 αγωνιστικών θα γίνει στις 10 Απριλίου

2020, μία εβδομάδα αργότερα από τη φετινή διοργάνωση

που είχε 30 αγωνιστικές. Τα πλέι οφ θα διεξαχθούν μία

εβδομάδα αργότερα από το συνηθισμένο (21/4-6/5/2020),

ενώ και το φάιναλ φορ του 2020 που διεκδικεί να διοργα-

νώσει και η Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί στις 21-24 Μαΐου.

Αυτές οι τρεις αλλαγές θα μειώσουν τις εβδομάδες που

περιλαμβάνουν διπλή αγωνιστική από 9 σε 7. Στις δύο από

τις εφτά διπλές αγωνιστικές, όλες οι ομάδες θα δώσουν

δύο συνεχόμενους αγώνες εντός έδρας και δύο αγώνες

εκτός έδρας. Στις υπόλοιπες πέντε διπλές αγωνιστικές, οι

ομάδες θα δώσουν εναλλάξ εντός και εκτός έδρας αγώ-

νες.

• H AEK αντέδρασε στο πρωτάθλημα της Basket League

(22η αγωνιστική) για τον αποκλεισμό της από το φάιναλ

φορ του Τσάμπιονς Λιγκ και νίκησε 94-100 εκτός έδρας, το

Λαύριο στην παράταση (καν. διάρκεια 89-89), ενώ στην 23η

αγωνιστική που είναι εμβόλιμη και θα διεξαχθεί αύριο, η

Ενωση που έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση (δεν έχουν

επισημοποιηθεί στη βαθμολογία η αφαίρεση 8 βαθμών για

τον Ολυμπιακό), θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τον πρωτοπόρο

Παναθηναϊκό.

Σταθερό βήμα παραμονής έκανε ο Πανιώνιος με την

έβδομη νίκη στο πρωτάθλημα, κόντρα στο Περιστέρι (77-

75), ενώ πιθανότητες παραμονής στο πρωτάθλημα έχει και

το Ρέθυμνο που νίκησε 77-84 την Κύμη, στη Χαλκίδα, ενώ

αναβλήθηκε το παιχνίδι Ολυμπιακού - Κολοσσού, λόγω των

δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν τη με-

τάβαση της αποστολής από τη Ρόδο.

Τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων: ΠΑΟ - ΠΑΟΚ 98-51,

Ηφαιστος - Χολαργός 72-70, Αρης - Προμηθέας 66-65.

• Με συγκομιδή 30 πόντων από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο,

οι Μιλγουόκι Μπακς έφτασαν τις 59 νίκες στην κανονική

διάρκεια του πρωταθλήματος του ΝΒΑ, επικρατώντας 115-

107 των Ατλάντα Χοκς και ενώ τα «ελάφια» έχουν 21

ήττες. Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Ελληνας σταρ

των Μπακς, εν μέσω αποθέωσης, παρέλαβε το βραβείο του

καλύτερου Ευρωπαίου παίκτη του 2018, ύστερα από την

ψηφοφορία της ιταλικής εφημερίδας «Gazzetta dello Sport»




