Τιμητική διάκριση

«Τό λίαν ἐνοῦν ζητεῖν, τήν πόλιν οὐκ ἔστιν άμεινον»
Αριστοτέλης (ΠΟΛΙΤΙΚΑ, βιβλ. Β΄)
Δεν κάνω ανάλυση των «Πολιτικών» του Αριστοτέλους. Συνεπίκουρο των απόψεών μου τον φέρνω για
να τις ενισχύσω με τη φιλοσοφική τους βαρύτητα.
Θα διερωτηθεί ο αναγνώστης δικαιολογημένα:
«Έγραψε ο Αριστοτέλης για την «Ευρωπαϊκή
Ενωση»;
Το παραπάνω απόφθεγμα αυτό δείχνει! Το να θέλει
κανείς να ενώσει την πόλη (το Κράτος, ή την Ενωση
Κρατών) υπερβολικά, δεν είναι το καλύτερο – το
πλέον καλοπροαίρετο (αγαθόν-άμεινον). Ο Αριστοτέλης, λάτρης της μεσότητας – κεντρώος ήταν ο
άνθρωπος – του μέτρου, απεχθανόταν το πολύ, το «λίαν». Το υπερβολικό. Και δεν ήταν ο μόνος βεβαίως.
«Μηδέν άγαν» (=τίποτα πάρα πολύ,
υπερβολικό), έλεγε ο Χίλων ο Λακετου Κώστα
δαιμόνιος1.
Βενετσάνου
Αυτό το «υπερβολικό», το άγαν, που
δεν είναι το αγαθότερο – το άμεινον, το «και τόσο
καλοπροαίρετο», αυτό επιδιώκει αυτή η Ευρωπαϊκή
Ενωση (Ε.Ε.)! Ομοσπονδία2 σιγά σιγά και με το μαλακό, ώστε να μετατραπούν τα μικρά κράτη σε φτωχούς συγγενείς», σε Σταχτοπούτες και τελικά σε
φτωχές περιφέρειες της «Γερμανίας». Όχι με πόλεμο, αλλά με συνθήκες.
Συνέχεια στη σελ. 2

Δημοσκοπικά!
Σελίδα 7

O Xρήστος Βασιλείου
Δάσκαλος
Περιβαλλοντολόγος

Υποψήφιος
Ευρωβουλευτής

“ΠΡΑΣΙΝΟΙ - Αλληλεγγύη”
Σελίδες 10-11

Πέτρος Φιλίππου:
“συνεχίζουμε
πάλι μαζί”
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σελίδες 12 - 13

Τάραξε τα νερά στα 3Β
ο Δημήτρης Δαβάκης

Σελίδα 15

“H Γαλάζια Δημοκρατία”
του Δημήτρη Τζιώτη
ανοίγει τα μεγάλα θέματα
του Δήμου 3Β
Σελίδες 2-3
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ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
αλλάζει με τον
Δημήτρη Τζιώτη
Έγραφαν στο προηγούμενο φύλλο μας δύο αρθρογράφοι για το διακύβευμα των δημοτικών εκλογών. Ο Κώστας Βενετσάνος στο κύριο
άρθρο του, που επεσήμαινε το σημαντικότατο διακύβευμα για τους
παράλιους δήμους, «που είναι οι χρήσεις γης» και ο Θεόδωρος Γεωργίου με τίτλο «Τι κρίνεται στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο ΒΒΒ»,
και με κυρίαρχα δύο θέματα: «το μοντέλο διακυβέρνησης της πόλης
και το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής». Και οι δύο επί της ουσίας
συγκλίνανε στο ίδιο θέμα: το περιβάλλον.
Σήμερα η “γαλάζια δημοκρατία”, διεκδικεί τη Δημοτική Αρχή στο
Δήμο ΒΒΒ, και βλέπει την παραλιακή ζώνη (Αθηναϊκή Ριβιέρα) με άλλη
ματιά, αλλά με το ίδιο συμπέρασμα, το περιβάλλον. Ο Δημήτρης
Τζιώτης, μας καλεί να δούμε με τα μάτια μας τη μεγάλη εικόνα, και
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την καταστροφή του περιβάλλοντος που έρχεται και που δεν περιμένει άλλο, δεν σηκώνει αναβολή
η μεταφορά στο μέλλον γιατί όπως λέει: «Σ’ αυτές τις εκλογές κρίνονται τα μεγάλα και τα σημαντικά. Σε τέσσερα χρόνια από σήμερα,
αυτή η δυνατότητα δεν θα υπάρχει».

Όπως έχουμε γράψει κατά καιρούς, βλέπουμε σιγά σιγά την πόλη να
χάνεται, την άμμο να στρώνεται από σανίδι, γυαλί, τσιμέντο και να
φτιασιδώνεται χάνοντας κάθε επαφή με τη γη. Και αυτό το λέμε ανάπτυξη. Και στο όνομα αυτής της ανάπτυξης καταστρέφεται διαχρονικά
το φυσικό περιβάλλον. Η ακτογραμμή από τον Πειραιά έως τα σύνορα
του Δήμου μας μπαζώθηκε, επιχωματώθηκε και καλύφθηκε από τσιμέντο. Παρατηρήστε προσεκτικά το χάρτη· εκείνο το γκρίζο, το αποπνικτικό απλώνεται συνεχώς καταπίνοντας το πράσινο και το μπλε.
Οι παραλίες, που θα έπρεπε να είναι ελεύθερες για όλους, αντικαταστάθηκαν από λιμάνια και μαρίνες που διαχειρίζονται ιδιώτες. Και τη
Μεγάλη Τετάρτη, σημαδιακή αλήθεια ημέρα· η ημέρα που είναι αφιερωμένη στην προδοσία του Ιησού με τον Μυστικό Δείπνο. Αυτή λοιπόν
τη Μεγάλη Τετάρτη, δημοπρατούνται τα λίγα φυσικά κομμάτια της
Βούλας με μία ανάπτυξη, που προσβλέπει μόνο στο κέρδος. 51 χλμ
της ακτογραμμής μας αποτελούν το φυσικό κομμάτι της Αθηναϊκής
Ριβιέρας. Στο “παιχνίδι” δυστυχώς έχουν μπει και άνθρωποι που κατοικούν το Δήμο, αυτό το όμορφο, πράσινο κομμάτι που ακόμη αντέχει, και έχουν μπει, γιατί προφανώς είτε δεν έχουν καταλάβει τι
διακυβεύεται, είτε έχουν άλλα σχέδια.
Πέρα από κάθε λογική, με αφορμή την κρίση και πρόσχημα την ανάπτυξη θέλουν να συνεχίσουν το καταστροφικό έργο που ξεκίνησαν
από την Αθήνα, συνέχισαν στον Πειραιά και κάλυψαν όλο το παράκτιο
μέτωπο.
Διαβάστε στη σελίδα 6, το γράμμα ενός δημότη, που γράφει για τη Β’
πλαζ της Βούλας με τίτλο: «Το Άλσος, η Δημοπράτηση και η ...Αλεξάνδρεια που χάνεται».

Σ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ AΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΣΚΕΨΗ: “ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΗ Φ

ΕΒΔΟΜΗ
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€Σκεπτικιστικά

Ισραήλ. Με τις χώρες αυτές, όπως και με τις άλλες της
Μεσογείου, η Ε.Ε. επιβάλλεται ιστορικά, οικονομικά και
χάριν της Ειρήνης, να συνάψει «ειδικές σχέσεις».

ΕΝΩΣΗ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΟΧΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1
Όσο ήταν μόνο «Ένωση Άνθρακα και Χάλυβα» στις
αρχές της 10ετίας του ’50, ήταν «λίγο». Όσο ήταν μόνο
«ευρατόμ», δεν ήταν αρκετό. Όταν έγινε «Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα», (ΕΟΚ) θαρρώ ότι έπιασε το
μέτρο, τη μεσότητα. Το «άμεινον», το καλύτερο και
πλέον συμφέρον, για όλους. Ήθελε απλά βελτιώσεις.
Κι ακόμα, όσο ήταν η Ευρώπη των 6, ήταν λίγο. Όταν
έγινε σιγά – σιγά και πολύ προσεκτικά και σταδιακά, η Ευρώπη των 15, - η Ελλάς ήταν το 10ο μέλος - ήταν ικανοποιητικό· όχι όμως και αρκετό. Η Ευρώπη έπρεπε να
συμπεριλάβει σταδιακά και προσεκτικά, για να είναι «Ενωμένη Ευρώπη», ευρωπαϊκών, βεβαίως, Κρατών και λαών
ΟΛΕΣ τις ευρωπαϊκές χώρες και μόνον αυτές, ως Ε.Ε.
Όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, που τις συνδέει ιστορικά
και εθνογραφικά κοινή ή συγγενής πολιτισμική ταυτότητα.
Και να το πούμε ξεκάθαρα, χωρίς προκαταλήψεις και
ιδεολογήματα θετικά ή αρνητικά: Ενωμένη Ευρώπη
χωρίς την Αγγλία και τη Ρωσία, ΔΕΝ γίνεται. Όπως
δεν γίνεται να συμμετάσχει ως μέλος η Τουρκία και το

Διαβάστε ακόμη
Αιγιαλός - Παραλία - παράκτια ζώνη
αποχαρακτηρίζονται...
Σελ. 6
Ο λήσταρχος Νταβέλης σε ερωτικές
περιπέτειες
Σελ. 8

γιάννης κορναράκις του μάνθου

Και αναστάντα την τρίτην ημέραν
κατά τας Γραφάς
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Εμείς ποια Ελλάδα θέλουμε
Σελ. 14

Δ. Τσανακλίδης

“Θρίλερ” στο Κορωπί με παραχώρηση αίΣελ. 16
θουσας τη “Χρυσή Αυγή”

Διακρίσεις μαθητών στη ρομποτική,
Σελ. 16
στο Δήμο Σαρωνικού
Στο κύλισμα της μπάλας...

Σελ. 19

Όμως η Ε.Ε. παρεξέκλινε της ενδεδειγμένης λογικής
πορείας της, για πολλούς και συγκλίνοντες λόγους:
― Γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές και αυτοκρατορικές
βλέψεις και επιδιώξεις των ΗΠΑ
― Υφέρπουσες και ανταγωνιστικές σχέσεις ΗΠΑ –
Γερμανίας και Αγγλίας – Γερμανίας (και άλλων βεβαίως
χωρών).
― «Ξεσάλωμα» του καπιταλισμού ως συγκλίνουσα ανταγωνιστική ενότητα συμφερόντων, μετά την πτώση
του διεφθαρμένου γραφειοκρατικού, σοβιετικού τύπου,
σοσιαλιστικού μπλοκ, παρ’ όλη την προειδοποίηση που
τους είχε απευθύνει, το 1990, ο υπέργηρος, τότε, Κεΐνσιανιστής Γκαλμπρέιθ. (Ο καπιταλισμός ξέρει ότι τον
βλάπτει, «το κάπνισμα και η πολυφαγία», αλλά δεν
μπορεί ν’ αντισταθεί στον πειρασμό. Δεν τον αφήνει η
λαιμαργία και η πλεονεξία. Πράγμα που έχει ομολογήσει και ο πρώην Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των
ΗΠΑ (FED) Άλαν Γκρίνσπαν.
― Άλλη συγκλίνουσα αιτία, της απόκλισης από τις αρχικές διακηρύξεις είναι:
― Η παγκοσμιοποίηση λειτουργίας και επιδίωξη κυριαρχίας παγκοσμίως του πολύ μεγάλου κεφαλαίου, ως
πρωτεύοντος, έναντι της θεραπενίδας πολιτικής.
― Ο ανταγωνισμός κυρίως προς την ανερχόμενη δύναμη της Κίνας και άλλων μεγάλων χωρών (Ινδία, Βραζιλία).
― Η αλματώδης απομάκρυνση από τις προβαλλόμενες
αρχικά «ρομαντικές» θέσεις της ευημερίας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης και άλλα φληναφήματα που διαψεύστηκαν ιστορικά, και έμπρακτα στη σύντομη
διαδρομή των 50 περίπου ετών της Ε.Ε.
Η Ε.Ε. από την αρχή ακόμη της δημιουργίας της Ε.Ο.Κ.
απέβλεπε, με κεκαλυμμένο και παραπλανητικό τρόπο
αρχικά, στην επικυριαρχία της Γερμανίας έναντι των
άλλων κρατών της Ευρώπης, τις οποίες ήθελε να συνενώσει υπό την κυριαρχία της, βεβαίως, όπως σχεδίαζε από τις αρχές του 1930 ο Χίτλερ και αποκαλύπτει
ο Αμερικανός ιστορικός Μαζάουερ2.
Σιγά – σιγά και με το μαλακό, κι αν χρειασθεί και με το
άγριο! Αυτή είναι η πολιτική του «καρότου και του μαστιγίου» που εφαρμόζει η Ε.Ε.
Μνημόνια, συνθήκες «με το πιστόλι στον κρόταφο»,
που όμως πρέπει να τηρούνται! Κλείσιμο της στρόφιγγας του ευρώ από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα,
Capital Control, εκβιασμοί, αφόρητες πιέσεις – τα
έχουμε ζήσει, ως δείγμα. Τώρα, έχουν «μαλακώσει»
λόγω ευρωεκλογών, brexit, άνοδο των εθνικιστικών
κομμάτων [«ακροδεξιών», «φασιστικών» κι άλλα διακοσμητικά επίθετα από τους «ευρωπαϊστές», «διεθνι-
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στές» (δεν είναι αυτός διεθνισμός· αυτό είναι ευρωλιγούρα, ξενομανία, εθνοφοβία!]
Είμαστε πάλι στο καρότο, για να ακολουθήσει μετά το
άγριο μαστίγωμα αν υπερισχύσουν στις ευρωεκλογές
πάλι αυτοί: «χριστιανοδημοκράτες», σοσιαλδημοκράτες (που ούτε σοσιαλιστές είναι, ούτε χριστιανοί, ούτε
δημοκράτες) και φιλελεύθεροι, που είναι απλά νεο-φιλελεύθεροι παγκοσμιοποιητές – δηλαδή παγκόσμια
ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου.
Θα είναι διαφορετικά τα πράγματα αν επικρατήσουν οι
Ευρωσκεπτικιστές ακόμη και οι αντι ευρωπαϊστές, γιατί
τότε θα μαζευτούνε. Διαφορετικά, οι Ευρωπαϊστές, οι
εθνοφοβικοί, οι αντεθνιστές θα ξεσαλώσουν. Να τα
πούμε με τ’ όνομά τους:
Το διακύβευμα των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου δεν
είναι ούτε τα «πολλά γκολ» που είπε ο Μητσοτάκης,
για ν’ αποτελέσουν πρόκριμα για τις εθνικές που κοντοζυγώνουν, ούτε η Ευρωλαγνεία του Τσίπρα και
άλλων που διαγκωνίζονται ελπίζοντας να διασωθούν
προσελκύοντας την ευμένεια των «βαρόνων», των
«ηγεμόνων» και ηγεμονίσκων της «Ευρώπης».
Το διακύβευμα είναι η εθνική ανεξαρτησία μας!
Λέμε «ναι» στη συνεργασία, την αλληλεγγύη, κι επομένως στην εξασφάλιση της Ειρήνης, ανεξάρτητων και
κυρίαρχων κρατών και λαών. Λέμε «όχι», για μια
ακόμη φορά «όχι» στην ύπουλη εξάρτηση, όχι στην
ύπουλη υποδούλωσή μας, στο βιασμό μας, στην καταλήστευσή μας, στον εξανδραποδισμό μας. Θέλουμε να
κάνουμε κουμάντο στο σπίτι μας εμείς, κι όχι ο Νταϊσεμπλουμ και ο κάθε «Ευρωπαίος» αποικιοκράτης.
Για να κλείσουμε πάλι με τοn σοφό Αριστοτέλη, επειδή
«το να θέλει κάποιος να ενώσει πολύ την πόλιν (Ε.Ε.)
δεν είναι και τόσο καλοπροαίρετο, τότε μια χαλαρότερη ενότητα είναι προτιμότερη!, (...τό ἧττον ἕν τοῦ
μάλλον αἱρετότερον)4.
Ευρωσκεπτικισμός, λοιπόν, είναι η ήπια άμυνα, προς το
παρόν.
Οι ευρωλάτρες κοσμοπολίτες υποψήφιοι που σας εξυμνούν την Ε.Ε. των... «αξιών», απλά προσδοκούν να
εξασφαλίσουν τα οικονομικά και άλλα οφέλη, που τους
παρέχει αφειδώς η Ε.Ε. Εσείς δεν πρόκειται να κερδίσετε ΤΙΠΟΤΑ. Ούτε έναν καφέ· σας διαβεβαιώ...
――――――

1. Χίλων: Ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. «ἦν Λακεδαιμόνιος Χίλων σοφός, ὅς τάδ᾽ἕλεξε: μηδέν ἄγαν», Διογένης ο Λαέρτιος, “Βίοι”, 1, 41, 4.
2. Guy Yerhofstadt: «Πρόεδρος Φιλελευθέρων – Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, πρ. Πρωθυπουργός του Βελγίου, «βαμμένος” αντεθνιστής: «Η Ασθένεια της Ευρώπης», εκδ. Παπαδόπουλος, κεφ. 3 και
σελ. 305-370, όπου «οραματίζεται», μια κυβέρνηση, ένα στρατό, για
τις “Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης” (ΗΠΕ) και όποιοι διαφωνήσουν στο μέλλον, θα πάθουν ότι έπαθαν οι «Νότιοι» στην Αμερική
πριν δύο αιώνες περίπου.
3. Mark Mazower: (καθηγητής ιστορίας στο Παν/μιο Columbia): «Σκοτεινή Ήπειρος», εκδ. Καθημερινή, τομ. 1ος, σελ. 14.
4. Αριστοτέλης «ΠΟΛΙΤΙΚΑ», βιβλ. Β’ 2, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τομ.
1, σελ. 136.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Εορταστικές Εκδηλώσεις στο Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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«Συνδέοντας το παρελθόν
με το μέλλον»
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, προσκαλεί σε εκδήλωση με ομιλητή
τον Σταύρο Μπένο, Πρέοδρο του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”, επί σειρά ετών δήμαρχος Καλαμάτας και
πρ. Υπουργός, με θέμα «Δίκτυο αρχαίων θεάτρων:
Συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον». Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Μαΐου και ώρα 7.30
μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρου του Ι.Ν.Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης.
Είσοδος ελέυθερη.

"Ταξιδεύοντας με
τον Μάνο και τον Μίκη"
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 19.00
Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, τιμά και βραβεύει τον διεθνούς φήμης αρχιμουσικό Λουκά Καρυτινό. Θα ακολουθήσει συναυλία με τίτλο "Ταξιδεύοντας με τον
Μάνο και τον Μίκη", με τους καλλιτέχνες: Αντώνη
Κορωναίο, Ελένη Δάβου και Γιάννη Καρυτινό.
Στο πιάνο θα συνοδεύσει ο Μαέστρος Παναγής
Μπαρμπάτης.

«ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ»
του Γιάννη Παπάζογλου

Η Ομάδα ΕΝ-Α έχει δημιουργήσει στον Κορυδαλλό
έναν πολύ όμορφο και προσεγμένο θεατρικό χώρο,
το Θέατρο ΕΝ-Α, που σκοπό έχει να δημιουργήσει
μια μικρή πολιτιστική κοιτίδα με ποιοτικές παραστάσεις. Στο πλαίσιο της προσπάθειας και παράλληλα
με την παράσταση «Η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι»
παρουσιάζεται το έργο του Γιάννη Παπάζογλου
«ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ», κάθε Κυριακή
στις 21:00, μέχρι την Κυριακή 26 Μαΐου.
Ένας πυροβολισμός. Κάποτε ένα έγκλημα. Ο εραστής είχε
δολοφονήσει το σύζυγο. Η αρχή του νήματος. Χρόνια μετά.
Η αποφυλάκιση του φονιά. Η συνάντηση με τη γυναίκα. Λεηλατημένοι κι οι δυο απ' το χρόνο. Με τις ενοχές να τους
πολιορκούν. Βουλιάζουν στην προσωπική τους έρημο. Θραύσματα μνήμης. Αναζήτηση του χαμένου πάθους. Σανίδα σωτηρίας ο έρωτας μες στα ερείπια που τους περιβάλλουν. Μια
αινιγματική γριά καταφθάνει απ' το μέλλον. Διάσπαρτες εικόνες έχουν στοιχειώσει το μυαλό της. Πασχίζει να συνθέσει το παζλ. Εμφανίζεται και το κοκκινοπούλι. Η
μετενσάρκωση του αδικοσκοτωμένου. Επιζητά απεγνωσμένα εκδίκηση. Την τιμωρία των ενόχων. Ο γιος επιστρέφει
απ' το ταξίδι. Αντιμέτωπος με την κρυμμένη αλήθεια. Οδηγεί
τα πρόσωπα στην τελική λύση. Στην κάθαρση. Ψυχολογικό
θρίλερ με κινηματογραφική δομή που ανιχνεύει τη σκοτεινή
πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης.

Θέατρο ΕΝ-Α Σουρή και, Δημητρίου Μαλαγαρδή 95,
Κορυδαλλός, Τηλέφωνο: 698 715 4814
Τζωρτζίνα Καλέργη

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, οργανώνει εκδηλώσεις «λίγο πριν το Πάσχα» για μικρούς και μεγάλους.

«Λίγο πριν το Πάσχα»

Πολυφωνικές παραδοσιακές
μελωδίες

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΙΩΝΙΑ» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή
Έτσι το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Απριλίου στις 18, Βούλα) θα ταξιδέψουμν στην παράδοση και
11:00 στην Πλατεία Ιμίων (Κεντρική πλατεία Βού- στην Ελλάδα με επετειακά παραδοσιακά τραλας) θα πραγματοποιηθεί μια υπαίθρια παιδική γούδια από τον Όμιλο Ελληνικών Τεχνών με Ποεκδήλωση με τίτλο «Λίγο πριν το Πάσχα» με ερ- λυφωνικό Ηπειρώτικο συγκρότημα, 8μελης
γαστήρια κατασκευής, κίνησης και Πασχαλινών ορχήστρα, μικτή χορωδία 25 ατόμων, παιδική χοΛαμπάδων, κυνήγι θησαυρού, face painting, μου- ρωδία, συγκρότημα Επτανησίων και Κρήτης, μοσικοκινητικά δρώμενα, ζογκλέρ και πολύ παιχνίδι νωδούς και τραγουδιστές.
για μικρούς φίλους.

ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Tο Εθνικό Αρχαιολογικό Mουσείο
προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες να πάρουν μέρος στις ειδικά
σχεδιασμένες εκπαιδευτικές του
δράσεις για τις πασχαλινές διακοπές. Με τις δράσεις αυτές, τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τον ελεύθερο
χρόνο τους, ενεργοποιώντας τη
φαντασία και αναπτύσσοντας τη
δημιουργικότητά τους.
Φέτος θα έχουν τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν σε εκπαιδευτική
δράση για την αρχαία ομορφιά με
αφορμή τη νέα περιοδική έκθεση
του Μουσείου «Οι αμέτρητες
όψεις του Ωραίου», η οποία θα συνοδεύεται από εικαστικό εργαστήρι. Οι μικροί μας φίλοι θα
περιηγηθούν στην περιοδική έκθεση και θα παρατηρήσουν από
κοντά τα αντικείμενα που σχετίζονται με τις διαφορετικές εκφράσεις της αισθητικής στο πέρασμα
των αιώνων με την καθοδήγηση
αρχαιολόγου. Θα συλλέξουν πληροφορίες για την ομορφιά στις αρ-

έργα τέχνης εμπνεόμενα από τα
σχετικά εκθέματα.
Ημέρες και Ώρα διεξαγωγής:
― Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 για
παιδιά ηλικίας 6-8 ετών, 11:00 – 12:30
Εκπαιδευτική δράση με εργαστήρι «Η
ωραία Μυκηναία»
― Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 για
παιδιά ηλικίας 9-12 ετών, 11:00 –
12:30
Εκπαιδευτική δράση με εργαστήρι «Η
Τιμοκρίτη αναζητά τα μυστικά της
ομορφιάς»

χαίες κοινωνίες και θα αποκαλύψουν μέσα από τις παραστάσεις
των αγγείων τους αρχαίους μύθους που μιλούν για αυτήν.
Τέλος, με τη βοήθεια της ζωγράφου του Μουσείου θα συμμετάσχουν σε εικαστικό εργαστήρι
κατασκευάζοντας τα δικά τους

“ΔΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ”
Τη Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα
Βιβλίου, και ώρα 11:00 έως 13:00 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας, δωρίζει βιβλία στα μέλη της.
- Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνείτε με την
Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας στο τηλέφωνο:
2109641298 και το email: library@glyfada.gr.

Αριθμός παιδιών ανά δράση : 25
Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις παρέχονται δωρεάν για τα παιδιά.
Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής,
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
Τηλ. επικοινωνίας: 2132144889
Ημέρες & ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα
– Παρασκευή 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα
Τηλ: 213214 4800, 213214 4856,
213214 4889 Fax: 210 8213573
Email: eam@culture.gr, Ιστότοπος:

8ήμερη εκδρομή
στις Δαλματικές Ακτές
Ο Σύλλογος “Υπατία” 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. Αμοργιανού
στο 6998958059 για κρατήσεις θέσεων.
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«Το Άλσος,
η Δημοπράτηση και
η ...Αλεξάνδρεια που χάνεται»
Οι κεραυνοί έσκαζαν δυνατά στο βάθος του ορίζοντα, ενώ η βροχή κοπανούσε τα τσιμεντένια υπόστεγα. Τα όμορφα αυτά παβιλιόν που δίνουν τη
δυνατότητα στον επισκέπτη αυτού του ευλογημένου τόπου να παρακολουθήσει τη δύναμη της
φύσης από ...ασφαλή και ...αδιάβροχη θέση.
Το συνεχές πλιτς – πλιτς της βροχής γινόταν όλο
και πιο αργό δείχνοντας ότι η θεομηνία σιγά – σιγά
υποχωρούσε ενώ ο γράφων ήταν χαμένος στις σκέψεις του...
Είχε διαβάσει την προηγούμενη ημέρα ότι η φοβερή
ώρα της δημοπράτησης του «Αναπτυξιακού Έργου»
της Β΄πλαζ Βούλας έχει φτάσει... Alea jacta est, ο
κύβος ερρίφθη... Χώροι Αναψυχής, πισίνες, εστιατόρια, beach volley... όλα τα έχει η Μαριορή και...
Οι μπουλντόζες θα ποδοπατήσουν τα θαλασσινά
λουλούδια / τα δύο μικρά ποταμάκια θα χαθούν
κάτω από τς τσιμέντα / τ’ αστέρια θα εξαφανιστούν
κάτω από το φως των προβολέων / Τα αρμυρίκια και
οι υπέροχες κίτρινες μιμόζες θα κλαδευτούν ως θάμνοι πολυτελείας... Η ησυχία μας θα αποδημήσει και
αυτή / κατακλυσμένη από κόρνες αυτοκινήτων και
μουσικές μεσημεριανών club.
Οσο για τα μικρά βατραχάκια που κόαζαν ήσυχα το
βράδυ και τα θαλασσοπούλια που ήρεμα αναδεικνύονταν στα τεχνητά πανέμορφη νησάκια...
Μην το ρωτάτε καλύτερα. Και όλα αυτά γιατί...;
Για 1 ...μόνο 1 ευρώ ανά κάτοικο της περιοχής 3Β.
Τόσο είναι το κόστος του πάρκου...
Τόσο πληρώνει ο δήμος στην ΕΤΑΔ...
Γι’ αυτά τα λίγα αργύρια το άλσος που εξυφαίνει η
υπέροχη φύση της Βούλας, εδώ και 27 περίπου χρόνια θα χαθεί για πάντα.
Και εμείς... εμείς κατά το καβαφικό θα θρηνούμε την
Αλεξάνδρεια που χάνεται...!
Το κακό ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα. Ο Δήμος 3Β
έχει τέσσερις οργανωμένες παραλίες και τουλάχιστον άλλες πέντε με ομπρελοκαθίσματα, αναψυκτήρια μετά μουσικής ή άνευ... δεν χρειάζεται άλλη
μία.
Χρειάζεται όμως Άλση, μέρη απάτητα και Αγνής
Φύσης, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ηρεμούν,
να χαλαρώνουν, να γυμνάζονται, να ψαρεύουν ή
απλά να απολαμβάνουν το απείρου ομορφιάς Αττικό τοπίο και να ξανάρχονται στα συγκαλά τους...
από τις ποικίλες πιέσεις του σύγχρονου πολιτισμού...
Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορείτε να σταματήσετε την επικείμενη καταστροφή
του Άλσους και της Γειτονιάς μας... Αρκεί να το θελήσετε!
Μετά Τιμής
Κωνσταντίνος Γιαννικόπουλος
Κάτοικος Καβουρίου

ΕΒΔΟΜΗ

ΑΙΓΙΑΛΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
H δημοτική παράταξη “Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών” στο από δεκαοκτώ χρόνια από την εφαρμογή του αρχικού
Δήμο ΒΒΒ, και ο επικεφαλής της Θάνος Ματόπουλος, νόμου που έχει δεχτεί ήδη δεκάδες τροποποιήσεις, αλλά
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το νέο νομοθέτημα και εφαρμοστικές Κ.Υ.Α. και νομοθετικές ερμηνείες με αποπου προωθείται στη Βουλή και αφορά τον αιγιαλό και την φάσεις του Ν.Σ.Κ. και του Σ.τ.Ε. , περιμέναμε να γραφτεί
παραλία. «Η προσδοκία για την αλλαγή του νόμου 2971/ εξ αρχής ένας νόμος που θα περιελάμβανε όλες τις νομο2001 ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια δεν πρόσφερε τίποτα λογίες και θα αποτελούσε ένα νέο κώδικα νομοθεσίας, που
στην προστασία των αιγιαλών και παραλιών, με ένα νέο θα έδειχνε την τεράστια σημασία που οφείλει να έχει ένας
νόμο, που θα αποτελούσε την ασπίδα προστασίας τους, σή- νόμος για τον αιγιαλό και την παραλία.
μερα δυστυχώς ακυρώνεται», γράφουν και αιτιολογούν Αποτελεί δε μία νομοθετική πρωτοβουλία με άστοχες,
παρακάτω:
αποσπασματικές και κοντόφθαλμες επιλογές.
Όλοι θυμούνται το 2014 την προσπάθεια για την αλλαγή
του ν.2971/2001 και τις πανελλαδικές αντιδράσεις που δι- Καταγράφουμε τα λίγα θετικά του νομοσχεδίου. Προβλέπει
καίως είχε ξεσηκώσει, λόγω των δυνατοτήτων που παρείχε τη διαδικασία διατήρησης απόλυτα τεκμηριωμένα αναγια νομιμοποιήσεις . Οι πογκαίων έργων για την
“...αφήνει σχεδόν όλα τα υφιστάμενα εθνική άμυνα και υποδολίτες από όλη την Ελλάδα
συντάχτηκαν όλοι μαζί
μών πρόσβασης και αποκααυθαίρετα άθικτα και κλείνει
σε συντονισμό του Επιμετάστασης
παράκτιων
λητήριου Περιβάλλοντος
το ‘’Μάτι’’ για νέα γενιά αυθαιρέτων”. περιοχών από τη διάκαι Βιωσιμότητας με την
βρωση. Κατοχυρώνει τα
καμπάνια ΑΚΤΕΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ, με παγκόσμια ψηφοφορία. ιδιοκτησιακά δικαιώματα στον παλαιό αιγιαλό και όχθη σαν
κάτι που απέτρεψε τη ψήφιση του το 2014.
ανήκοντα στην δημόσια κτήση και όχι στην ιδιωτική περιΣήμερα, έρχεται μία νομοθετική πρόταση για τροποποίηση ουσία του δημοσίου, όπως ίσχυε.
του νόμου 2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία,
‘’τσόντα’’ σε πολυνομοσχέδιο με άλλα θέματα. Μετά όμως Αναδεικνύουμε τα αρνητικά και σε ορισμένες περιπτώσεις
καταστροφικά σημεία. Η μεγάλη ανατροπή έρχεται με την
απαλοιφή, από το τροποποιούμενο άρθρο 2, παργρ.2, της
έννοιας του οικοσυστήματος που είχαν μέχρι τώρα όλες
οι παράκτιες – παρόχθιες ζώνες, με αποτέλεσμα όλο το
σχέδιο νόμου να διέπεται από το πνεύμα ρυθμίσεων σε δικαιώματα και χρήσεις επί κοινόχρηστων πραγμάτων και
δημόσιων ακινήτων αντί οικοσυστημάτων. Αντιμετωπίζει
το παραθαλάσσιο οικοσύστημα, που αποτελεί στοιχείο έμβιας βιοποικιλότητας σαν συνηθισμένο αστικό ακίνητο.
Τη μεγάλη Εβδομάδα και συγκεκριμένα από τη Μεγάλη Μετά από αυτή την καθοριστική ‘’αλλοίωση’’ και υποβάθμιση των παράκτιων και παρόχθιων ζωνών σε απλά δημόΠέμπτη 25 Απριλίου μπαίνουμε στην ευθεία των εκλοσια
κοινόχρηστα
ακίνητα,
παραθέτει
δεκάδες
γών για Δήμο, Περιφέρεια και την Ε.Ε.
τροποποιήσεις που ρυθμίζουν έργα – χρήσεις – καταΕτσι αρχίζουν και οι περιορισμοί στη λήψη αποφάσεων σκευές – δικαιώματα – παραχωρήσεις. Ρυθμίζει ακόμη και
των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Σύμ- θέματα που αφορούν τον ‘’πυρετό’’ του μαύρου χρυσού
φωνα με το Ν. 3852/2010 -αρ.65 §5: «5. Ένα (1) μήνα πριν που μας έχει καταλάβει τα τελευταία χρόνια.
από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατά- Διεκδικούμε την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου για
σταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμ- την τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου 2971/2001 για
βούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται τον αιγιαλό και την παραλία γιατί δεν προβλέπει καμία
σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και προστασία για το ευαίσθητο οικοσύστημα των ακτών, αφήαπρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφο- νει σχεδόν όλα τα υφιστάμενα αυθαίρετα άθικτα και κλείρούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων νει το ‘’Μάτι’’ για νέα γενιά αυθαιρέτων.
ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β
έργων», και τον συμπληρωματικό Ν 4257/2014, αρθ.1 §2.

“Κλειδώνει” η απαγόρευση
αποφάσεων στα Δημοτικά
Συμβούλιο λόγω εκλογών

Έτσι λοιπόν, από 25η Απριλίου μέχρι και 31 Αυγούστου,
που αναλαμβάνουν οι νέες αιρετές αρχές δεν λαμβάνονται αποφάσεις που μπορούν να δεσμεύσουν τη νέα
αρχή. Μόνο για ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ και ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ περιπτώσεις.
Εδώ γεννάται ένα ερώτημα, μια που η Δημοτική Αρχή
του Δήμου ΒΒΒ την τελευταία ημέρα προ της απαγόρευσης, δημοπρατεί το Κάμπινγκ, την Α πλαζ και τη Β
πλαζ στη Βούλα. Μία ενέργεια που θα αλλάξει παντελώς το τοπίο στην πόλη και θα δεσμεύσει τις επόμενες
δημοτικές Αρχές, τη στιγμή που οι μελέτες των έργων
που θα γίνουν εκεί, είναι κάτι αφηρημένο και δεν αναλύθηκαν στο Δ.Σ. Ο δήμαρχος μιλάει για “επενδύσεις
στην παραλιακή ζώνη, που αφήνουν ένα έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα”.
Το θέμα αυτό επεσήμανε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης και υποψήφιος δήμαρχος Κώστας Πασακυριάκος στη συνεδρίαση 8/4/19.
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«Η παραλιακή ακτή που είναι πολλά χιλιόμετρα, από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο,
πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού.
Εμάς η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη και πρέπει
να σεβαστεί η Κεντρική Διοίκηση όλο αυτό, όλη την
παραλιακή γραμμή που είναι μία από τις καλύτερες
στον κόσμο.
Και έχουμε την υποχρέωση εμείς, όλα αυτά τα
τσαντίρια που έχουν χτιστεί, να διαμαρτυρηθούμε
νομίμως, ειρηνικά και πρέπει οι Δήμοι να μη δίνουν
άδειες σε κάθε δήθεν, νυκτερινά κέντρα και οτιδήποτε άλλο. Καθαρές θέσεις».
Aυτά μας απάντησε, σε ερώτημά μας για τις παραλίες, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός
κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο στη Βούλα.
Τα πολλά θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
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Δημοσκοπικές αναλύσεις στο Δήμο Β.Β.Β.
Hλεκτρονική δημοσκόπηση που πραγματοποίησε
φίλα προσκείμενο προς το Δήμαρχο μάλλον μέσο,
από τις 11 Απριλίου μέχρι τα ξημερώματα της 17ης
Απριλίου, σε δείγμα 393 ψηφισάντων – καλό δείγμα
για τοπική σφυγμομέτρηση – δίνουν αρκετά αληθοφανή αποτελέσματα, για περίοδο σαράντα ημερών
προ των εκλογών.

“φίδια”. Το βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε βέβαιη εκλογή
Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή. Κι εδώ, σ’ όποιον
αρέσουν τα στοιχήματα, μπορεί να στοιχηματίσει
άφοβα.
Βέβαια ο Γρ. Κωνσταντέλλος έχει δείξει μιαν ιδιαίτερη μαχητικότητα, μετά πάθους θα έλεγα και μια ιδιαίτερη ικανότητα ή τύχη1 ν’ απομακρύνει πιθανούς
επίφοβους αντιπάλους. Σταχυολογούμε:

Τ’ αποτελέσματα της δημοσκόπησης έχουν ως εξής:
Ψήφισαν: 393 (περίπου 1,5% επί των προσδοκώμενων έγκυρων ψηφοδελτίων).
Έλαβαν (κατά πλειοψηφική σειρά):

Ο τέως Δήμαρχος, επί σειρά τετραετιών αυτοδιοικητικός και πρώτος υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του 2014, Σπύρος Πανάς αδρανοποιείται και
όλως «παραδόξως» αποσύρεται!

――――――――――――――――――――――――――
ψήφοi ποσοστό
――――――――――――――――――――――――――
Γρ. Κωνσταντέλλος «Πόλη για να ζεις»
140
36%
Δημ. Τζώτης «Γαλάζια Δημοκρατία»
117
30%
47
12%
Δημ. Δαβάκης «Κύμα Ενωμένων Πολιτών»
Μαρία Σίνα «Δίπλα σας»
35
9%
Κ. Πασακυριάκος «Λαϊκή Συσπείρωση»
31
8%
Θ. Ματόπουλος «ΡΙ.ΚΙ.Π.»
16
4%
Μαν. Δασκαλάκης «Νέα Πόλη – Μία Πόλη»
8
2%

Ο εμφανισθείς τον περασμένο Δεκέμβριο επικίνδυνος αντίπαλος του Κωνσταντέλλου, πρώην Υπουργός
Πέτρος Δούκας, που αγκαλιάζεται από πολλά στελέχη της Ν.Δ., αιφνιδίως αποσύρεται, λόγω αναλήψεως υψηλών θεσμικών καθηκόντων κι αφήνει και
πάλι ελεύθερο το πεδίο δράσης του Κωνσταντέλλου.
Όμως αυτά τα υψηλά καθήκοντα που δεν του επέτρεπαν να διεκδικήσει το δήμο ΒΒΒ, δεν τον εμπόδισαν
να διεκδικήσει το μακρινό δήμο Σπάρτης!

Σε γενικές γραμμές, συσχετίζοντας τ’ αποτελέσματα
της σφυγμομέτρησης μ’ εκείνα της Α’ Κυριακής των
εκλογών του 2014, βλέπουμε πως το εκλογικό σώμα
δεν έχει σοβαρές μετακινήσεις προτίμησης.
Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος τότε είχε έρθει δεύτερος με 34,7%, ενώ τώρα παίρνει 36% πράγμα που
σημαίνει πως συν-πλην διατηρεί τις δυνάμεις του.
Το μεγάλο όγκο των ψήφων του Σπ. Πανά, που είχε
βγει πρώτος την Α’ Κυριακή του 2014, με 37,55%,
αλλά απέχει σ’ αυτές τις εκλογές, τον κερδίζει ο Δ.
Τζιώτης, μιας και δεν είναι ουρανοκατέβατος, όταν
είχε κερδίσει τη δεύτερη θέση στη Βουλιαγμένη με
34%, επί παντοδυναμίας Δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα.
Τρίτος έρχεται, σε αρκετή απόσταση, με αύξηση
όμως των δυνάμεών του, ο Δημ. Δαβάκης με ποσοστό 12%, ενώ το ’14 είχε πάρει 9,3%. Ξεκίνησε καθυστερημένος στην έκκίνηση, αλλά αποκτά πόντους.
Αύξησε τη δύναμή του κατά 1/3 περίπου (29%).
Η Μαρία Σίνα ακολουθεί σε μικρή απόσταση, τέταρτη
με 9%, ενώ θα περίμενε κανείς ένα υψηλότερο ποσοστό. Φαίνεται πως ο πόλεμος φθοράς που υφίσταται
από πλευράς κυρίως δημάρχου, αποδίδει σχετικούς
καρπούς, τους οποίους καρπούνται όμως άλλοι, ίσως
και για λόγους «χαμηλού προφίλ», που κρατά η ίδια.
Πολύ κοντά ακολουθεί ο Κώστας Πασακυριάκος της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» και λόγω του ανοίγματος που
πραγματοποίησε προς ευρύτερους ιδεολογικούς χώρους, υπερδιπλασιάζοντας έτσι την εκλογική του δύναμη που ανεβαίνει από το 3,3% το 2014, στο 8%!
Δημοσκοπική καθίζηση υφίσταται ένας συνεπής και άοκνος αγωνιστής, ο Θάνος Ματόπουλος (ΡΙ.ΚΙ.Π) ίσως
λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι η ΡΙ.ΚΙ.Π., το 2014 συσπείρωνε ένα ευρύτερο φάσμα των λεγόμενων προοδευτικών, που τώρα είναι διασπασμένοι. Έτσι η ΡΙ.ΚΙ.Π.
από 7,8% το ’14, πέφτει δημοσκοπικά στο 4%.
Ακολουθεί ο Μαν. Δασκαλάκης, με 2%.

ΝΤΕΡΜΠΥ η Β’ Κυριακή
Μετά ταύτα δεν μπορούμε ν’ αποφύγουμε το δημοσιογραφικό πειρασμό να εκφράσουμε κάποιες σκέψεις, υπόνοιες, αλλά και λογικά συμπεράσματα.
Όπως έχουν τα πράγματα και με δεδομένο την απλή
αναλογική και της εκλογής όλων των δημοτικών
Συμβούλων από την πρώτη Κυριακή της εκλογικής
διαδικασίας, έχουμε:
Δήμαρχο ΔΕΝ έχουμε την Α’ Κυριακή και πάμε για
επαναληπτικές, γα την εκλογή Δημάρχου στις 2 Ιουνίου.

Ο φέρελπις υποψήφιος Δήμαρχος Δημοσθένης
Δόγκας με την τόσο έντονη παρουσία και με βάσιμες
ελπίδες αν όχι διεκδίκησης της δημαρχίας, βελτίωσης
πάντως της παρουσίας του, αποσύρεται κι εκείνος για
να διεκδικήσει μια θέση περιφερειακού συμβούλου!
Το παράδειγμά του ακολουθεί και ο Δημήτρης Κιούκης, που είχε διεκδικήσει και στο παρελθόν τη Δημαρχία.
Να δούμε αν, όλως συμπτωματικώς, ...προαχθούν κι
άλλοι, για να μη σταθούν εμπόδιο στην εκλογή του
επίζηλου αυτού τίτλου, του Δημάρχου του δήμου
ΒΒΒ...
Πρόκειται περί εφαρμογής του νόμου του Parkinson*
Kώστας Βενετσάνος
―――――――――――

Με βάση τα παραπάνω ποσοστά της ηλεκτρονικής
δημοσκόπησης, η κατανομή των εδρών του κεντρικού
Δημοτικού Συμβουλίου θα έχει περίπου την εξής εικόνα:
(Επί προϋποτιθέμενων 26.000 εγκύρων ψηφοδελτίων·
(το 2014 είχαμε 23.700 έγκυρα).
――――――――――――――――――――――――――
έδρες
ψήφοι
――――――――――――――――――――――――――
Κωνσταντέλλος
(το ‘14 είχε 8.203) 12
9.360
Τζώτης
10 7.670
Δαβάκης
(το ‘14 είχε 2.195) 4
3.042
Σίνα
3
2.314
Πασακυριάκος
2-3
2.054
Ματόπουλος
1
1040
Δασκαλάκης
0-1
520
――――――――――――――――――――――――――

Επομένως τη δεύτερη Κυριακή «όλα παίζονται» και
είναι πολύ πιθανόν να έχουμε στο δήμο ΒΒΒ «νέο Δήμαρχο τον... δεύτερο της πρώτης Κυριακής.
Όλα αυτά όμως είναι απλές λογικές εικασίες (...δημοσκοπικές) και ως γνωστόν, οι κάλπες βγάζουν

* Απομάκρυνση ανεπιθύμητων προσώπων δια προαγωγής εις
αδρανή συνήθως θέση ή αξίωμα.
1. Ο Μακιαβέλλι αφιερώνει ολόκληρη κεφάλαιο για την τύχη - το
25ο - που ο Ναπολέων το σχολιάζει ιδιαίτερα έντονα, “Ο Ηγεμόνας”, εκδ. Σκαραβαίος.

8 ΣΕΛΙΔΑ - 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Ο λήσταρχος Νταβέλης
σε ερωτικές περιπέτειες
ή πώς ένας βοσκός έγινε
λήσταρχος
Έγινε γνωστός με το όνομα αρχιλήσταρχος Νταβέλης,
αλλά το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Νάτσιος
και είχε γεννηθεί το 1832. Το πού ακριβώς, αμφισβητείται. Άλλοι λένε για Εύβοια, άλλοι για Βοιωτία και κάποιοι
για Αράχωβα. Ήταν βοσκός. Έβοσκε καταμεσής στην
Αθήνα, στα Κατσικάδικα, στο μετέπειτα Κολωνάκι, τα
πρόβατα της ιεράς Μονής Νταού Πεντέλης. Και πήρε,
το γράμμα το ερωτικά φλογερό, που του εμπιστεύτηκε
ο ηγούμενος της Μονής για να το δώσει κρυφά σε
μια νεαρή μοναχή της Μονής Πετράκη στην Αθήνα, με
την οποία διατηρούσε στενές σχέσεις. Ο Νταβέλης από
περιέργεια άνοιξε το γράμμα, και του το διάβασαν, γιατί
ο ίδιος δεν ήξερε γράμματα. Το περιεχόμενό του τον ξεσήκωσε ψυχικά και σωματικά, και όταν είδε και από
κοντά την ομορφιά της μοναχής, την αγάπησε σφόδρα.
Το έμαθε όμως ο ηγούμενος, θύμωσε, και στην οργή
του για να εκδικηθεί τον Νταβέλη τον κατασυκοφάντησε για κλοπή και τον έκλεισε στη φυλακή.
Ωσπου να γίνει η δίκη, ξυλοκοπήθηκε άγρια στα πέλματα, κατά την από τότε γνωστή πρακτική της φάλαγγας. Γρήγορα όμως κατάφερε να δραπετεύσει και βρήκε
καταφύγιο στα Στύρα Ευβοίας.
Εκεί έτυχε να γνωρίσει την όμορφη κόρη του ντόπιου
παπά. Δεν άντεξε και σχετίστηκε ερωτικά μαζί της,
χωρίς τον πρέποντα σεβασμό. Ο παπάς όταν το έμαθε
εξεμάνη, γιατί ήδη την είχε τάξει και φυσικά με κάποιο
αντάλλαγμα στον αρχιτσέλιγκα της περιοχής. Αλλά και
ο αρχιτσέλιγκας οργίστηκε τόσο, που όταν έμαθε πως
ένα απόσπασμα χωροφυλακής έψαχνε για κάποιο φυγόδικο ονόματι Ντάτσο, έσπευσε να υποδείξει τον Νάτσιο, δηλαδή τον Νταβέλη, ως τον καταζητούμενο
Ντάτσο. Ο Νταβέλης διαμαρτυρήθηκε για το λάθος στο
όνομα, αλλά κανείς δεν τον πίστευε. Έτσι λόγο με το
λόγο, άρχισε η συμπλοκή με το απόσπασμα, με κατάληξη ο Νταβέλης να σκοτώσει έναν χωροφύλακα και για
να ξεφύγει και να πάρει πάλι τα βουνά.
Στο βουνό έγινε ληστής στη συμμορία του καπετάν
Μπελούλια ή Κακαράπη, που ως λέγεται ήταν και αδελφός της μάνας του. Γρήγορα όμως σχημάτισε συμμορία
δική του μαζεύοντας κοντά του όλους τους γνωστούς
ληστές της περιοχής. Έπιανε στενά και μοναχικά περάσματα και καταλήστευε αδιακρίτως τους πάντες· έμπορους και χωρικούς.
Ολόκληρη η Αττική και η Βοιωτία, η Φθιώτιδα και η Εύβοια στέναζαν από τα “κατορθώματά” του και τις βιαιοπραγίες του.
Η ληστεία στην Ελλάδα τότε, ας πούμε ίσως όπως και
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σήμερα, ήταν κάτι το συνηθισμένο μα και λογικά αναμενόμενο. Από το βιβλίο του John Petropoulos, “Πολιτική
και Συγκρότηση Κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο 183343”, σελ. 361 διαβάζομε:
«Στην Ελλάδα ο ληστής είναι ένα πολιτικό στοιχείο. Μερικές από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητές μας, έχουν
μαθητεύσει στο επάγγελμα αυτό. Μέσω αυτών διατηρήθηκε η επαφή με τους οπλαρχηγούς και εξακολουθούν να τους χρησιμοποιούν κάθε φορά που τους
χρειάζονται!
...Οι κατηγορίες για σχέση ανάμεσα σε ληστρική δράση
και πολιτικά σχέδια κάθε φορά που αποκαλυπτόταν κάποια επαναστατική συνομωσία δεν ήταν τόσο επίμονες
ή δεν θα εθεωρούντο τόσο εύλογες, αν η πείρα δεν είχε
δώσει αρκετά δείγματα τέτοιας σχέσης.
...Με το σύστημα της πελατείας, που λειτουργούσε ιεραρχικά, ένας πολιτικός προστάτης μπορούσε πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά να προκαλέσει μια σειρά
ληστρικών επεισοδίων.
... Η κυβέρνηση πάσχιζε με πολλές μεθόδους να αντιμετωπίσει τη ληστεία…»
Και στη σελ. 345: «επιπλέον η κυβέρνηση επιχείρησε να
χρησιμοποιήσει μια σειρά από κινητές στρατιωτικές μονάδες, τα μεταβατικά αποσπάσματα όπως τα έλεγε, με
σκοπό την πρόληψη της ληστείας, τα διέλυσε όμως το
1839, εξ αιτίας των καταχρήσεών τους, που αποτέλεσαν πηγή καταπίεσης των χωρικών».
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η κατάσταση με τα
ληστρικά στην Ελλάδα εκείνη την εποχή είχε πάρει μια
ιδιόρρυθμη τραγελαφική μορφή. Αυτή δε η κατάσταση
νομιμοποιείτο από τη συγκατάθεση της εύπορης κοινωνίας, η οποία την έβλεπε απέναντί της, αλλά και σαν
εργαλείο των δικών της παρεκτροπών. Στην πραγματικότητα όμως ήταν και κάτι σαν όπλο αμφίδρομο αν
ήθελε ιδωθεί με τα μάτια των παρανομούντων, αλλά και
ως εκδικητής απέναντι στις εκτροπές του νόμου...
Ο κόσμος που θεωρούσε τους ληστές σαν κοινωνικό
κατακάθι, ενίοτε συνειδησιακά υπέκυπτε και αυτός στη
φιλική προσέγγισή τους, με σκοπό να εκμεταλλευτεί
ακόμα και την προστασία και ασφάλεια που του στερούσε ο νόμος.
Έτσι όταν η Ιταλίδα κόμισα Λουΐζα Μπανκόλι εξέφρασε
την επιθυμία να επισκεφθεί τους Δελφούς, για συνοδεία
προστασίας κατέφυγε στη συμμορία του Νταβέλη. Η κόμισα όμως διακρινόταν για την ομορφιά της και ο Νταβέλης και πάλι υπέκυψε, και αυτό όπως θα δούμε
προχωρώντας ήταν η καταστροφή του.
Αγαπήθηκαν, Νταβέλης και Μπανκόλι, αλλά την ποθούσε εξ ίσου σφόδρα και ο Γιάννης Μέγας, που ήταν
πρωτοπαλίκαρο στις ληστείες του, αλλά και αδελφοποιτός του.
Το μεταξύ τους λοιπόν μίσος για τη γυναίκα αυτή,
άναψε και την φονική έχθρα.
Ο Μέγας τότε έφυγε από τη συμμορία, κατατάχτηκε
στο στρατό, προήχθη σε αξιωματικό και μπαινόβγαινε
στην Αυλή της Αμαλίας. Σκοπός όμως πάντοτε τού
Μέγα ήταν το πώς να εξοντώσει τον Νταβέλη, νόμιμα
βέβαια τώρα και για το “καλό της Πατρίδας”. Και τέλος
πάντων αρχίζει να τον κυνηγά στη Θεσσαλία.
Η φήμη εν τω μεταξύ του Νταβέλη έτρεχε μαζί του.
Ένα περιστατικό ακόμα ήρθε και απογείωσε τη φήμη
του στο επίπεδο τού “Εθνικού” ή πιο σωστά “αντιστασιακού ήρωα”.
Τότε η Αττική και ιδιαίτερα ο Πειραιάς, λόγω του Ρωσοτουρκικού πολέμου στην Κριμαία, βρισκόταν υπό Αγγλογαλλικό αποκλεισμό και κατοχή. Κατοχή γιατί Άγγλοι
και Γάλλοι που συμμαχούσαν με τους Τούρκους, ήθελαν

να εκβιάσουν τους Έλληνες οι οποίοι σε αντιπερισπασμό είχαν ξεσηκωθεί στην ακόμα υποδουλωμένη Θεσσαλία και Ήπειρο, στο πλευρό των Ρώσων πιστεύοντας
για μια ακόμη φορά στις ψευτιές τους. Οι Γάλλοι λοιπόν στρατιώτες οι πολιτισμένοι κατακτητές, βίαζαν τους
Έλληνες πολίτες και τους καταλήστευαν. Ο Νταβέλης
που συνήθιζε μεταμφιεσμένος να κατεβαίνει στις πόλεις
για να κατασκοπεύει και να συλλέγει πληροφορίες για
την κατάστρωση των ληστρικών του επιχειρήσεών του,
συνέλαβε κάπου στην οδό Πειραιώς, έναν Γάλλο αξιωματικό ονόματι Μπερτώ ή κάπως έτσι, και τον απήγαγε
απαιτώντας υπέρογκα λύτρα, που ανερχόταν σε 30 χιλιάδες χρυσές δραχμές για την απελευθέρωσή του.
Προκλήθηκε διπλωματικό επεισόδιο. Το ελληνικό κράτος για να σκεπάσει τον εξευτελισμό του και την εμπλοκή στα εσωτερικά του της παρέμβασης των ξένων,
αποφάσισε εξ ιδίων να πληρώσει τα λύτρα και τα πλήρωσε. Τα χρήματα κατόπιν συμφωνίας παραδόθηκαν
στον αρχιληστή κάπου στον Κορινθιακό κόλπο. Αλλά οι
συμμορίτες τότε ήρθαν μαζί του σε ρήξη, γιατί οι πολλοί αντί χρημάτων απαιτούσαν γενική αμνηστία, πράγμα
που δεν δεχόταν ο Νταβέλης. Τελικά ο Νταβέλης άρπαξε για τον εαυτό του τα χρήματα και αμνηστία δεν δόθηκε.
Γενικά η πορεία της συμμορίας του, που κυρίως και όπως
από στόμα σε στόμα πληροφοριακά καταγράφεται, είναι
ασαφής. Πάντως φαίνεται πως γύρω στο 1855 προς 56
τον βρίσκομε στην Πεντέλη να λημεριάζει στη Σπηλιά
των Αμώμων.
Αυτή η σπηλιά είναι ΒΔ του βουνού σε ύψος 700 μέτρων
και ΒΑ της Αττικής. Αρχικά δεν είχε στόμιο. Το στόμιο
ανοίχτηκε για την εξόρυξη του μαρμάρου στα αρχαία
χρόνια. Φαίνεται πάλι πως η σπηλιά κάποτε λειτούργησε και σαν ιερό του Πανός, κατά δε την βυζαντινή περίοδο σαν ασκηταριό των μοναχών των Αμώμων. Στα
έγκατά της λέγεται πως υπήρχε ίσως και ακόμη υπάρχει
δεν ξέρω, μια υπόγεια σήραγγα που οδηγούσε και
έφτανε μέχρι το παλάτι της δουκίσης Πλακεντίας. Από
αυτή τη σήραγγα κατά το θρύλο κατέβαινε μεταμφιεσμένος στην πόλη ο Νταβέλης.
Τον Μάιο του 1856 ο Νταβέλης επιτίθεται σε σταθμό
χωροφυλακής στο Μενίδι και παίρνει από τους χωροφύλακες τον οπλισμό τους. Η χωροφυλακή πλέον μειωμένη ηθικά και ταπεινωμένη, δραστηριοποιείται στην
εξόντωσή του. Ο Νταβέλης καταδιωκόμενος καταφεύγει σε ένα βάραθρο του Παρνασού, το Δρακοκάρκαρο.
Το μαθαίνει η Μπανκόλι που τον αγαπάει και επιχειρεί
να τον φυγαδεύσει στην Ιταλία. Τον ενημερώνει με ένα
γράμμα. Το γράμμα και όλη η αλληλογραφία, πέφτει στα
χέρια της Χωροφυλακής και ο Νταβέλης μετακινείται με
τη συμμορία του προς Βοιωτία. Τέλος πάντων στο Ζεμενό της Βοιωτίας το απόσπασμα στριμώχνει τη συμμορία.
Είναι Ιούλιος του 1856. Στο απόσπασμα ηγείται ο υπολοχαγός Γιάννης Μέγας, ο αδελφοποιτός και άλλοτε
υπαρχηγός και αντεραστής του Νταβέλη. Ακολουθεί μεγάλη, μακρύωρη και φονική συμπλοκή.
Για να σταματήσει το φονικό αποφασίζεται η μονομαχία
των αρχηγών. Ο Νταβέλης σκοτώνει τον Μέγα και ένας
χωροφύλακας πυροβολεί και σκοτώνει τον Νταβέλη φωνάζοντας: «επιτέλους, ούτε ο Νταβέλης στα βουνά
ούτε ο Μέγας, στα παλάτια».
Το κεφάλι του Νταβέλη, κόβεται, καρφώνεται σε ένα παλούκι στην πλατεία Συντάγματος και εκτίθεται σε κοινή θέα.
Συμπέρασμα ηθικό: “αναζήτησατε τη γυναίκα”, και στα
γαλλικά, πέστε το εσείς.

Αυτά για σήμερα και καλές γιορτές και
προ παντός με υγεία.
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

τας κώδικες και δημοσιεύοντας στοιχεία μέσω του
ιστότοπου Wikileaks. Η σύλληψή του, από την Βρετανική κυβέρνηση, κατ’ εντολή των ΗΠΑ, έγινε γιατί,
μέσω της ιστοσελίδας Wikileaks, αποκαλύφθηκε η

της Αννας Μπουζιάνη

Τέλος στην ελευθεροτυπία!
Τι μας θυμίζει, η παράδοση του Τζούλιαν Ασάνζ;
Δεν είναι και πολλά τα χρόνια για να έχουμε ξεχάσει
την παράδοση του Οτσαλάν, αρχηγού των Κούρδων,
από την τότε ελληνική κυβέρνηση, του Σημίτη δυστυχώς, στους Τούρκους, παραδίδοντάς τον στα θηρία
και στην εξαφάνιση, στα κάτεργα που βρίσκεται μέχρι
σήμερα.
Άλλη μία θυσία, αυτή του Τζούλιαν Ασάνζ, στα οικονομικά συμφέροντα, που τόλμησε και έθιξε σπάζον-

βαρβαρότητα των επεμβάσεων των ΗΠΑ και των
συμμάχων της, σε πάρα πολλές χώρες, η παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου...

Οι κύριες αφηγήσεις του μεγάλου και ιερού γεγονότος της
Ανάστασης του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την Χριστιανική Θρησκεία, είναι αυτές που αναφέρονται από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, που είναι ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο
Μάρκος και ο Ιωάννης!!
Το 6ο άρθρο του «Συμβόλου της Πίστεως» του γνωστού
με το όνομα «Πιστεύω», της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, ομολογεί την θριαμβική Ανάσταση του Ιησού Χριστού, Υιού και Λόγου του Θεού, μετά την τριήμερη ταφή
του εκ νεκρών με την φράση: «Και αναστάντα την τρίτην
ημέρα κατά τας Γραφάς»!!!
Την αναφορά του Θείου αυτού συμβάντος την συναντάμε
και στις Πράξεις των Αποστόλων με την εξής φράση: «Ο
δε Θεός ήγειρεν αυτόν εκ νεκρών», η οποία αποτελεί μια
επικύρωση των Προφητών, η οποία περιλαμβάνεται στην
Παλαιά Διαθήκη!!
Αν τοποθετηθούν κατά σειράν τα περιστατικά, τα οποία
αναφέρουν οι Ευαγγελιστές για την Αγία Ανάσταση του
Θεανθρώπου Χριστού, θα έχουμε την παρακάτω ακολουθία:
1ο) Ματθ. 28.1, Μάρκ.16. 1-2, Λουκάς 24:1 και Ιωάννης
20:1 αναφέρονται στην ίδια πληροφορία, δηλαδή ότι: σύμφωνα με τα έθιμα εκείνης της εποχής μια ομάδα γυναικών
από το στενό περιβάλλον του Χριστού, πήγαν στον τάφο
Του την επόμενη ημέρα της ταφής, με σκοπό να μυρώσουν το σώμα του νεκρού!
2ο) Ματθ. 28:2-4, Μαρκ. 16:3-4, Λουκάς 24:2 και Ιωάννης
20:16 περιγράφουν ότι μόλις έφτασαν οι γυναίκες στον
τάφο ανακάλυψαν ότι ο βράχος, που έκλεινε την πόρτα
του τάφου δεν ήταν στη θέση του, ενώ δεν υπήρχε ο φρουρός που είχε τοποθετηθεί για να φυλάει τον νεκρό!!
3ο) Ματθ. 28:5-7, Μάρκ. 16 :5-7, Λουκάς 24: 3-7: εξιστορούν την έκπληξη των γυναικών όταν είδαν τον τάφο κενό
και έναν άγγελο να τους εξηγεί τα συμβάντα και να τους
δίνει ένα ορισμένο και σαφές μήνυμα!!
4ο) Ματθ. 28:8, Λουκάς 24:8-11, Ιωάννης 20:2 αναφέρουν
ότι οι γυναίκες αφού πήραν το μήνυμα πήγαν αμέσως στην
Ιερουσαλήμ και το μετέδωσαν στους μαθητές του Χριστού,
αλλά αντιμετώπισαν την δυσπιστία τους!!
5ο) Ιωάννης 20:3-10, Λουκάς 24:24 περιγράφουν πως ο Πέτρος, μαζί με τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού τον
Ιωάννη, μόλις άκουσαν το μήνυμα πήγαν αμέσως στον
τάφο, τον οποίο βρήκαν κενό και επέστρεψαν!!
6ο) Ιωάννης 20:11-18, Ματθ. 28:9, γράφουν ότι η Μαρία η
Μαγδαληνή και μια άλλη γυναίκα, «η άλλη Μαρία», είχαν
ακολουθήσει τους μαθητές του Χριστού στο τάφο και όταν

αυτοί έφυγαν, η Μαρία η Μαγδαληνή, είχε παραμείνει
μόνη της στον τάφο και δέχτηκε εκεί την επίσκεψη του Χριστού, η οποία απετέλεσε την πρώτη εμφάνισή του μετά την
ταφή του!
7ο) Λουκάς 24:13-32. 34-43, Α΄Κορινθ . 15:5, Μάρκ. 16:1214, Ιωάννης 20:19-23, αναφέρουν ότι την ίδια ημέρα εμφανίζεται ο Χριστός στον Πέτρο και στους δύο που
κατευθύνονταν προς Εμμαούς και στη συνέχεια στους άλλους μαθητές Του στην Ιερουσαλήμ, εκτός του Θωμά!!
Από τις αναγραφόμενες πληροφορίες των Ευαγγελιστών,
βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Χριστός παρουσιαζόταν ξαφνικά στους πιστούς του, όποτε ήθελε και το ίδιο ξαφνικά
εξαφανιζόταν!!!
Το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού, δεν συμφωνεί με
τους νόμους της φύσης και αποτελεί το μέγιστο και ιερότατο ΘΑΥΜΑ, για τον Χριστιανισμό!!
Το συγκλονιστικό γεγονός της Αγίας Ανάστασης του
Ιησού Χριστού διαδραματίστηκε κατά την Ρωμαϊκή κατοχή, επί Ρωμαίου αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου
(27 π.Χ. – 14 μ.Χ.).
Εκείνη την εποχή ο σταυρικός θάνατος ήταν ο πλέον ατιμωτικός και προοριζόταν για τους χειρότερους βαρυποινίτες. Αυτό το είδος θανάτου επέλεξαν κάποιοι που κατείχαν
διοικούσα αρχή και θεώρησαν τον Ιησού, ότι ίσως θα έβλαπτε τα δικά τους υλικά συμφέροντα και θα τους αφαιρούσε
την μάταιη και προσωρινή δόξα τους, γι’ αυτό αποφάσισαν
να τον αφανίσουν, αλλά οι βουλές του Υψίστου Δημιουργού και Πατέρα Του ήταν διαφορετικές και μη προβλέψιμες!!!
Η Αγία και Σεπτή Ανάσταση του Ιησού Χριστού αποτελεί
τον ακρογωνιαίο λίθο της Χριστιανικής πίστης και εορτάζεται μεγαλοπρεπώς ιδίως από τον Ανατολικό Ορθόδοξο
Χριστιανισμό, την ορισθείσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία
ημέρα που ονομάστηκε «Πάσχα», προερχόμενη από την
ιουδαϊκή λέξη, που σημαίνει «διάβαση», ενώ και οι Ιουδαίοι την πήραν από την Αιγυπτιακή λέξη «Πισάχ» που σήμαινε την διάβαση του Ήλιου από τον Ισημερινό, δηλαδή
την εαρινή ισημερία όπως την έλεγαν οι Έλληνες!!!
Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, διάβηκε από τον
θάνατο στη ζωή, με μοναδικό σκοπό να άρει την αμαρτία
του κόσμου, για να τον λυτρώσει και να του χαρίσει την
αιώνιο ζωή και το Μέγαν Έλεος!!
Της μεγίστης και ιερής γιορτής της Ανάστασης, προηγείται
μακρά και αυστηρή νηστεία, που διαρκεί 40 ημέρες και λέγεται Σαρακοστή και μετά απ ‘αυτή ακολουθεί η αυστηρότερη νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας ή Εβδομάδας των

Βλέπεις η Σαλώμη υπήρξε και θα υπάρχει εις τους αιώνες, και το κεφάλι του Ιωάννη, του πρώτου δημοσιογράφου, δόθηκε επί πίνακι...
Συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές το πρωί της
Πέμπτης 10 Απριλίου 2019, ο ιδρυτής του Wikileaks,
Τζούλιαν Ασάνζ, αμέσως μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Εκουαδόρ να τερματίσει το πολιτικό
του άσυλο, που του επέτρεπε να παραμένει στην
Πρεσβεία της χώρας, στο Λονδίνο.
Έτσι λοιπόν βορά, ο Τζούλιαν Ασάνζ, στις όποιες
αρχές... και το μέλλον του είναι προδιαγεγραμμένο...
Η μαχόμενη δημοσιογραφία είναι επικίνδυνη. Τα εξαπτέρυγα και τα “παπαγαλάκια” επιτρέπονται.
Η σύλληψη Assange μας αφορά όλους. Είναι φίμωση,
είναι τρόμος, είναι παραίτηση...
Για ποια ελευθερία Τύπου και διαλόγου μπορούμε να
μιλάμε και ποιο ζοφερό μέλλον προδιαγράφουν τέτοιες ενέργειες...

«Και αναστάντα την τρίτην ημέρα κατά τας Γραφάς»

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
Αγίων Παθών, όπου η Εκκλησία με πένθιμες τελετές επαναφέρει στη μνήμη των πιστών τις ταπεινώσεις και τα μαρτύρια που υπέστη ο Χριστός πριν τον σταυρικό του
θάνατο!!
Η μετάνοια και η συγχώρεση μεταξύ των πιστών, αποτελεί
το χαρακτηριστικό γνώρισμα των Χριστιανών, οι οποίοι
προετοιμάζονται για την ψυχική και πνευματική κάθαρσή
τους, για να συμμετάσχουν στο ιερό μυστήριο της Αγίας
Μετάληψης των Αχράντων Μυστηρίων και να απολαύσουν
τον εορτασμό της ελπιδοφόρου Ανάστασης του ΚΥΡΙΟΥ!!!
Ο εορτασμός του Πάσχα των Ορθοδόξων Χριστιανών, έχει
κανονιστεί από τους Πατέρες της Ορθοδόξου Χριστιανικής
Εκκλησίας, να τελείται την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας, δηλαδή μετά την πανσέληνο του Μαρτίου, πρόκειται δηλαδή για κινητή (όπως
λέμε) γιορτή!!!
Όπως παλιά γίνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία
Ολυμπία με την συμμετοχή όλων των Ελλήνων στη λατρεμένη τους πατρίδα, έτσι και σήμερα οι Έλληνες προσπαθούν να γιορτάζουν οικογενειακώς το Πάσχα στις
ιδιαίτερες πατρίδες τους με τα ντόπια έθιμά τους, με χορούς, τραγούδια, πλούσιο φαγητό και πολλές εορταστικές
εκδηλώσεις, που ποικίλουν από τόπο σε τόπο και ελκύουν
χιλιάδες τουρίστες λόγω της πρωτοτυπίας και της μοναδικής λαμπρότητάς τους, οι οποίοι γεύονται μαζί με τα εξαίσια εδέσματα, την ομορφιά του τόπου και την μοναδική
ελληνική φιλοξενία!!!
Οι Έλληνες δεν ήταν μόνο ο πρώτος λαός που μεταλαμπάδευσε τον πολιτισμό στον πλανήτη, αλλά και ο πρώτος
λαός που παραδέχτηκε την ύπαρξη του Ενός και Μοναδικού Τριαδικού Θεού, όπως αυτά αποτυπώνονται και αποδεικνύονται από τα ιερά αποφθέγματα των Δελφών!!
Το Άγιο Φως που μεταφέρεται από τον Πανάγιο Τάφο του
Χριστού με τιμές αρχηγού κράτους, μεταδίδεται στους πιστούς στις εκκλησίες από τον ιερέα το βράδυ του Μ. Σαββάτου και συμβολίζει την Ανάσταση του Θεανθρώπου και
Σωτήρα Χριστού, οπότε με αναμμένες τις αναστάσιμες
λαμπάδες δέχονται οι πιστοί το «Φαιδρόν της Αναστάσεως Κήρυγμα» και ψάλλουν το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!!!
ΚΑΛΟ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ!!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΗ!!!
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O δάσκαλος, περιβαλλοντολόγος, γνωστός με τη
διδασκαλία του μέσα στο “Ξεκίνημα” (Νηπιαγωγείο
- Παιδικός Σταθμός), έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές με οικολογικά αισθήματα, μέσα στον κήπο,
στο κοτέτσι, στο φούρνο του σχολικού συγκροτήματος “Ξεκίνημα” στο Κορωπί.

Xρήστος Ι. Βασιλείου
Ο Χρήστος Ι. Βασιλείου γεννήθηκε στον Κουβαρά Αττικής
από αγρότες γονείς. Ζει μόνιμα από το 1980 στα Καλύβια.
Εχει δύο παιδιά το Γιάννη Ηλεκτρολόγο - Μηχανολόγο Π.Δ.
Πολυτεχνείου Κρήτης και την Ηρώ (Νηπιαγωγό Περιβαλλοντολόγο, που έχει αναλάβει τα ινία στο “Ξεκίνημα” μαζί με τη
σύζυγό του Κατερίνα Αράπη κοινωνική λειτουργό, παιδοψυχολόγο.
Αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο Κερατέας (1972).
Σπούδασε παιδαγωγικά στην Ακαδημία Λαμίας και στο Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών.
Σαν φοιτητής ανέπτυξη συνδικαλιστική δράση στο φοιτητικό
κίνημα (1973-1977).

Ο Χρήστος Βασιλείου, είναι αγαπητός στα Μεσόγεια, γιατί έχει συνεργαστεί με συναδέλφους, Δήμους, Εκκλησία και έχει προσφέρει απλόχερα την
αλληλεγγύη του, την οποία δεν σταμάτησε ποτέ
να προσφέρει.
Σήμερα λοιπόν δέχθηκε την πρόταση του κόμματος “ΠΡΑΣΙΝΟΙ - Αλληλεγγύη”, και είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, στις προσεχείς εκλογές για
το Ευρωκοινοβούλιο.
Όπως δήλωσε ο ίδιος «...δέχθηκα χωρίς ιδιαίτερη
δυσκολία την τιμητική τους πρόταση, γιατί πρώτο
απ’ όλα, βρήκα απέναντί μου ενεργούς πολίτες,
αλλά όχι επαγγελματίες πολιτικούς: ανθρώπους
φιλικούς, συμπαθητικούς, ανοικτούς, από τους
οποίους δεν άκουσα προσωπικές επιθέσεις προς
πολιτικούς αντιπάλους, αλλά πολιτικούς απολογισμούς, εκτιμήσεις και προτάσεις με ενδιαφέρον και
επιχειρήματα, που ζουν προσωπικά και επαγγελματικά αυτό που πιστεύουν.
Αυτό ακριβώς με έπεισε ότι στις επόμενες ευρωεκλογές μπορεί το κόμμα αυτό να συμβάλει ώστε
να καταπολεμηθεί η αποχή και ιδίως η αποχή των
νέων. Πιστεύω ότι το πολιτικό κόμμα “Πράσινοι
Αλληλεγγύη”, είναι σε θέση να απευθυνθεί σε
όσους η πολιτική έχει απογοητεύσει σε σημείο που
ούτε να ακούσουν, ούτε να ψηφίσουν θέλουν. Οι
“Πράσινοι Αλληλεγγύη” προτείνουν ένα εναλλακτικό μοντέλο σχέσης με την πολιτική, ελκυστικό
και δυναμικό».

Με την κόρη του, Ηρώ στο “Ξεκίνημα” κάνοντας Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Επί σειρά ετών ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Δασκάλων - Νηπιαγωγών “Κώστας Σωτηρίου”
Ανατ. Αττικής.
Πρωτοδιορίστηκε ως δάσκαλος, το 1979, στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φώκαιας και το 1982-85 ανέλαβε Διευθυντής
στο μονοθέσιο Δημ. Σχολείο Πέτα-Κουβαρά, όπου δημιούργησε τον πρώτο Σχολικό Συνεταιρισμό στην Ελλάδα και σε
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπου απέσπασε
το πανελλήνιο βραβείο.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
“Πράσινοι - Αλληλεγγύη”
ΓΙΑΤΙ
Τόσος πλούτος και να υπάρχει τόση φτώχεια
κι ανισότητες;
l

Τόση ανανεώσιμη ενέργεια και να εξαρτιόμαστε
ακόμα από το πετρέλαιο;
l

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα καλό μέλλον
για τα παιδιά μας και αλλάζουμε το κλίμα;
l

Αγωνιζόμαστε να ζήσουμε καλύτερα και
υποβαθμίζουμε τη ζωή και το περιβάλλον;
l

l

Τόσα άδεια σπίτια και τόσοι άνθρωποι
να κοιμούνται στους δρόμους;

Θα αφήσουμε το κοινό μας σπίτι, την Ευρώπη,
σε αυτούς που αδιαφορούν γι’ αυτήν
ή θέλουν να κατεδαφίσουν το σπίτι μας;

Ο Αρχιεπίσκος Ιερώνυμος και ο Μητροπολίτης Νικόλαος τιμούν το “Ξεκίνημα” την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος 5/6/2018

Τα έτη 1985-1995 ως Διευθυντής στο 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, τιμήθηκε με το πρώτο Πανελλήνιο Βραβείο “Σχολικών Συνεταιρισμών”.
Τα έτη 1986-1987 διετέλεσε Σύμβουλος του Αείμνηστου Αντώνη Τρίτση, Υπουργού Παιδείας. Στα σχολεία του Πέτα και
το Πόρτο Ράφτη χτίστηκαν με λαϊκή συμμετοχή των γονέων
και φορέων της περιοχής μία αίθουσα στον Πέτα και δύο αίθουσες στο Πόρτο Ράφτη.
Εκπροσώπησε την Ελλάδα με το Δημοτικό Σχολείο Πόρτο
Ράφτη στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης ΙΝΤΕΡΚΙΝΤ 1987.
Το σχολικό έτος 1986-1987, μαζί με τον Σχολικό Σύμβουλο
Αντώνη Δρόσο και την οικονομική βοήθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (3 δασκάλες πληρώνονταν), λειτουργεί
το ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ στον Κουβαρά. Από το πιλοτικό
αυτό ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, έγιναν αργότερα τα ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα.
Τα έτη 1995-2005 υπηρέτησε προϊστάμενος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης σε όλα τα Δημοτικό και Νηπιαγωγεία της Ανατ.
Αττικής, με συμμετοχή σε Κοινοτικά και Διεθνή Προγράμματα
περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με πολλές τιμητικές διακρίσεις.
Σε συνεργασία με Δήμους και Κοινότητες της Αν. Αττικής,
συντονίζει δεντροφυτεύσεις, εκδίδει βιβλία και οργανώνει
Ημερίδες – Σεμινάρια και Γιορτές Περιβάλλοντος.

Χρήστος Ι. Βασιλείου
Τηλ. 693611 9671
f Χρήστος Ι. Βασιλείου
www.xvasiliou.gr, www.xekinima.gr
xristosvasiliou@outlook.com, - info@xekinima.gr

Oικολογικά Σχολεία.
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Ένας δάσκαλος στην Ε.Ε.
Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019
Μια κρίσιμη ημερομηνία
για την Ευρώπη
Πράσινοι - Αλληλεγγύη
ΤΟΛΜΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Για τη μετάβαση από μια Ευρώπη της λιτότητας και
των ανισοτήτων, σε μια Ευρώπη της βιώσιμης ευημερίας, της κοινωνικής συνοχής, της δημοκρατίας, της
δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών,
του πολιτισμού.
Μια Ευρώπη που πρωτοστατεί στην προστασία του
περιβάλλοντος και στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
Ποιος ο ρόλος μας στη νέα εποχή;
l

Ως Πράσινοι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις
βαθιές αλλαγές που συντελούνται στο ίδιο το σημερινό οικονομικό μοντέλο και τις επιπτώσεις που
έχουν στην κοινωνία και τον πλανήτη, προκειμένου
να εξασφαλίσουμε τα ουσιώδη συμφέροντα της ανθρωπότητας, με ευημερία και καλή ποιότητα ζωής για
όλους/ες, διασφάλιση της βιωσιμότητας των φυσικών
πόρων και της ποιότητας του περιβάλλοντος και θεμελιωμένα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε γωνιά του
πλανήτη.
l

Κοινωνικά δίκαιη κι αποτελεσματική για την προστασία του κλίματος ενεργειακή μετάβαση.

l Κοινωνική και πράσινη καινοτομία, νέο μοντέλο βιομηχανίας, πράσινες υποδομές.
l

Βιώσιμη αγροτική - οικολογική ανάπτυξη υπαίθρου
και εξασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος.

l

Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ενίσχυσης από
ευρωπαϊκούς, οικονομικούς πόρους (προγράμματα)
και εναλλακτικά χρηματο-οικονομικά εργαλεία.
l

Αξιοβίωτες, πόλεις, με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα.
l

Μείωση των οικονομικών ανισοτήτων, ενίσχυση κοινωνικής ένταξης και συνοχής.
l

Πρόσβαση δια βίου στην ποιοτική, σφαιρική και αειφόρο παιδεία.
l Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας προς τις καταστροφικές επιπτώσεις της ρητορικής μίσους για τα άτομα
και την ευρύτερη κοινωνία.
l Ο πολιτισμός και περιβάλλον είναι η βάση για μια
καλύτερη ζωή.
l

Υγεία για όλους/ες μέσα από ολοκληρωμένες στρατηγικές, ενεργής και υγιής γήρανση, διασφάλιση της
υγείας από το βρεφική ηλικία.
Ως ενεργοί Έληνες και Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουμε στη δύναμη της πολιτικής. Όχι ως μια υπόθεση επαγγελματιών, αλλά ως υπόθεση των πολιτών
που προβληματίζονται, συζητούν, εκφράζονται, ψηφίζουν και μέσω της ψήφου τους αποφασίζουν.
Σας καλούμε να πορευθείτε μαζί μας για μια μεγάλη
στροφή στη μορφή και το περιεχόμενο της πολιτικής, για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός προγράμματος που θα καλυτερεύσει τη ζωή όλων μας,
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, για τις παρούσες και
τις μελλοντικές γενιές.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Αγαπητοί πατριώτες,
Στόχος μου δεν είναι η προσωπική μου επιτυχία, αλλά
η επιθυμία μου να βοηθήσω τον Κουβαρά και την Πέτα
και γενικότερα το Δήμο Σαρωνικού για ΠΡΑΣΙΝΕΣ Πολιτικές για μια Κοινωνία της Βιώσιμης Ευημερίας (Οικολογικά Σχολεία για την προστασία του κλίματος και
του Περιβάλλοντος, Προστασία και Ανάδειξη του Φυσικού Κάλλους της περιοχής μας, Ανάπτυξη Προγραμμάτων Αγροτουρισμού και Οικολογικών Δικτύων,
ανάπτυξης της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης
Ενεργειακής Πολιτικής) με την Ενεργή Συμμετοχή των
Πολιτών και όλων των Φορέων.
Αν πιστεύετε σε όλα αυτά, Αγαπητοί Πατριώτες,
και ψηφίσετε ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ –ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ σε μεγάλο
ποσοστό όλη η Ελλάδα αλλά και οι Πράσινοι της Ευρώπης θα θελήσουν να γνωρίσουν και να επισκεφθούν το Πράσινο Χωριό και γενικότερα τον Πράσινο
Δήμο.

Δε θα είναι αυτό ωφέλιμο για όλους εμάς που κατοικούμε εδώ;
Ας κάνουμε τη διαφορά στις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ψηφίζοντας για το Χωριό μας, την Περιοχή μας και
όχι για τα κόμματα (αυτό ας γίνει στις Εθνικές Εκλογές). Ψηφίζοντας τους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ψηφίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας (όχι άλλη
καταστροφή του Περιβάλλοντος που φέρνει την κλιματική αλλαγή)!

Η ψήφος στους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ Αλληλεγγύη αξίζει, μια
και έχουμε αξίες που ταιριάζουν οι πράξεις μας με
τις ιδέες μας.

Κτίσιμο αίθουσας διδασκαλίας στο 1θ Δ.Σ. Πέτας
Κουβαρά

Όταν ο Δ. Λουκάς (Λαυρεωτική), ο Στ. Ιατρού (Κερατέα),
ο Μ. Χαρίτος (Σαρωνικός) εκπαιδεύονται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Προσφορά αλληλεγγύης στη Γαλιλαία από το “Ξεκίνημα”.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βούλας, 3ο Δ.Σ. Βούλας.

Ψηφίστε το κόμμα, που δεν έχει εξαρτήσεις και δεσμεύσεις από πουθενά και κανέναν.

Δεντροφύτευση στο δάσος του Κουβαρά.
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ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠ
Ο επί 20 χρόνια δήμαρχος Καλυβίων και 4
χρόνια δήμαρχος του Καλλικρατικού Δήμου
Σαρωνικού, διεκδικεί εκ νέου τη δημοτική
Αρχή του Δήμου, γιατί δεν είναι ικανοποιημένος από τη διαχείριση του νυν δημάρχου Γιώργου Σωφρόνη.
«Ο Δήμος μετασχηματίστηκε σε ένα ιδιόμορφο κλειστό λόμπι, απροσπέλαστο για το
δημότη και ο ίδιος ο δήμαρχος απώλεσε το
θεσμικό του ρόλο», σημειώνει.
Ας τον παρακολουθήσουμε:
E. Κύριε Φιλίππου, ο νυν Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης, διετέλεσε αντιδήμαρχος επί δημαρχίας
σας. Παρά το γεγονός αυτό, έκανε μια πολύ
σκληρή δήλωση, όταν ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σας για το Δήμο. Τι απαντάτε σ’
αυτό;
Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά ατυχής και κακή
δήλωση, για το λόγο αυτό δεν την επανέλαβε
και ποτέ από τότε. Ατυχής, γιατί ο ίδιος το 2014,
όταν ανέλαβε τη δημοτική αρχή, εκθείαζε το
έργο της θητείας Φιλίππου, στην οποία άλλωστε
συμμετείχε. «Μπροστάρη», με χαρακτήριζε τότε
στις δημόσιες δηλώσεις του. Κακή γιατί προσδιόρισε από τότε το ύφος και την ποιότητα του
πολιτικού του λόγου. Δε με αγγίζουν τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις και επί της ουσίας δεν
αφορούν και την πλειοψηφία των πολιτών. Είμαστε εδώ για να συγκρίνουμε το έργο μας και την
πρότασή μας για την επόμενη ημέρα. Ο “Σαρωνικός” έχει ανάγκη από σχέδιο και οργανωμένη
δουλειά. Δηλώσεις υπό το πρίσμα του πανικού

και του φόβου χαρακτηρίζουν μόνον αυτόν που
τις κάνει και αποτυπώνουν την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται.

Πιστεύετε λοιπόν ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να
είναι ένα θεσμός πάνω από κόμματα και τέτοιου
τύπου αντιπαραθέσεις; Κάτι, άλλωστε που είναι
και δική μας πεποίθηση.

Ως δήμαρχος με μια μακροχρόνια εμπειρία, ποιά
είναι η γνώμη σας για τη θητεία του κυρίου
Σωφρόνη;

Δεν το πιστεύω απλώς, το πράττω. Πολλά χρόνια τώρα, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, άφησα
στο σπίτι μου το «κομματικό βιβλιάριο» και είμαι
αυτοδιοικητικός. Επί 24 χρόνια ως δήμαρχος,
συνεργάστηκα με τις κυβερνήσεις και τους
υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, συνεργάστηκα διαχρονικά με όλους τους
Περιφερειάρχες και τους θεσμούς. Και αυτή
είναι η ύψιστη υποχρέωση ενός αυτοδιοικητικού,

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος
μας είναι δυστυχώς, κατάσταση εγκατάλειψης
όλων των δημοτικών ενοτήτων, αδυναμίας διαχείρισης της καθημερινότητας, πλήρους στασιμότητας στα έργα υποδομής, στα σχέδια πόλης
και αδιαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου
χρήματος. Ο Δήμος ταυτόχρονα έχασε κάθε
επαφή με τους ίδιους τους πολίτες, αφού μετασχηματίστηκε σε ένα ιδιόμορφο κλειστό λόμπι,
απροσπέλαστο για το δημότη και ο ίδιος ο δήμαρχος απώλεσε το θεσμικό του ρόλο, αφού η
πρώτη υποχρέωση τού κάθε δημάρχου είναι να
βρίσκεται κοντά και μαζί με όλους ανεξαιρέτως
τους πολίτες. Αυτοί άλλωστε είναι και οι λόγοι
που ξανασυναντηθήκαμε πολίτες από όλο το
Δήμο και συγκροτήσαμε αυτήν την πολυσυλλεκτική και τελικά πλειοψηφική παράταξη. Για
τους ίδιους λόγους οι πολίτες ανταποκρίθηκαν
με συγκλονιστικό τρόπο στο κάλεσμά μας και
αγκάλιασαν την παράταξή μας.

Μιλάτε για πολυσυλλεκτική παράταξη, και έτσι
σας έχουμε γνωρίσει και στο παρελθόν. Όμως
σήμερα, η άλλη πλευρά δίνει το στίγμα της κομματικής αντιπαράθεσης;
Tο στίγμα που δίνει η άλλη πλευρά το γκρεμίζει
η ίδια η πραγματικότητα. Η αλήθεια σ’ αυτές τις
περιπτώσεις είναι αμείλικτη και αυταπόδεικτη. Η
“ακτινογραφία” του ψηφοδελτίου μας, γκρεμίζει
κάθε υπόνοια ότι ο συνδυασμός μας είναι ένας
κομματικός συνδυασμός. Το ακριβώς αντίθετο.
Είμαστε μια παράταξη βγαλμένη από την κοινωνία των πολιτών, κομματικά ακηδεμόνευτη και
αχειραγώγητη. Δε διανooύμαστε να χωρίσουμε
την όμορφα διαφοροποιημένη κοινωνία των πολιτών, σε κομματικά στρατόπεδα. Αυτό που χρειάζεται ο “Σαρωνικός” είναι ο πολλαπλασιασμός
των δυνάμεών μας και όχι η διαίρεση με κομματικούς χουλιγκανισμούς. Εμείς λοιπόν στο “Σαρωνικός Συνεργασία”, που προερχόμαστε από
διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αυτό το κάνουμε ήδη πράξη.

να συνεργάζεται άριστα με όλους για να καταφέρνει τα μέγιστα αποτελέσματα για τον τόπο
του.

Κατηγορείστε από τον κ. Σωφρόνη, ότι ως αντιπεριφερειάρχης σαμποτάρατε το έργο του. Τι
απαντάτε σ’ αυτό;
Αυτό το έχει απαντήσει ο κ. Σωφρόνης πριν από
εμένα. Όταν λοιπόν το Νοέμβριο έβγαλε το έντυπο του απολογισμού του, και τότε ακόμη δεν
είχε λόγο να παραμορφώνει την αλήθεια με
τόσο χοντροκομμένο τρόπο, έγραψε στη σελίδα
8 ότι έλαβε από την Περιφέρεια χρηματοδότηση
ύψους 44. 163 ευρώ! Πολύ υψηλό ποσό! Τότε
έλεγε την αλήθεια, καθώς δεν είχα ανακοινώσει
την υποψηφιότητά μου. Και αυτή η αλήθεια, ξέρετε, δεν “μαζεύεται!” Τα χρήματα είναι εγκεκρι-
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ΠΟΥ συνεχίζουμε πάλι μαζί
μένα από εμένα και δυστυχώς «κάθονται» παγωμένα και αναξιοποίητα επειδή ακριβώς ο κ. Σωφρόνης δε διαθέτει τη γνώση, την εμπειρία, τη
βούληση να μετατρέψει το χρήμα σε έργα. Γιατί
αυτή είναι η δουλειά του δημάρχου, να υλοποιεί
τα έργα, και του αντιπεριφερειάρχη να τα χρηματοδοτεί. Είναι ηλίου φαεινότερον ποιος δεν
έχει κάνει καλά τη δουλειά του…

Πολύς θόρυβος γίνεται για τη Μονομετοχική
Εταρεία του Δήμου. Παραιτήσεις, υψηλά πρόστιμα, κατηγορίες για κακοδιαχείριση. Τι λέτε
εσείς για όλα αυτά;

Η Μονομετοχική Εταιρεία είναι σχεδόν χρεοκοπημένη, με οφειλές άνω του 1,5 εκατομμυρίου
ευρώ. Δυστυχώς για τον απερχόμενο δήμαρχο
την αλήθεια την διατύπωσαν ο κ. Χαρίτος και ο
κ. Αδάμης, συνεργάτες του και υποψήφιοι εκ
νέου του κ. Σωφρόνη. Ο πρώτος παραδέχτηκε
σωρεία οικονομικών και διαχειριστικών λαθών,
αφού ανέθετε έργα χωρίς διενέργεια διαγωνισμών και χωρίς διασφαλισμένη χρηματοδότηση.
Ο δεύτερος παραιτήθηκε, λόγω αδυναμίας διαχείρισης του υπέρογκου χρέους της εταιρείας,
που παρέλαβε από τον πρώτο.
Σας λέω χωρίς περιστροφές ότι η πολιτική Σωφρόνη για την Εταιρεία και τις καντίνες, με τις
οποίες συνδέονται και τα πρόστιμα είναι αδιαφανής, καταστροφική και βλαπτική για το δημόσιο συμφέρον. Παρέλαβε μια εταιρεία υγιέστατη

και τη χρεοκόπησε. Υπάρχει ευθύνη και θα καταλογισθεί!

Υπάρχει όμως ακόμη ένα σημείο αντιπαράθεσης. Πρόκειται για το δημοτικό φωτισμό με led.
Τι ακριβώς συμβαίνει κατά την άποψή σας κύριε
Φιλίππου;

να γίνει. Η λύση θα αναζητηθεί είτε στην επανεξέταση της Ψυτάλλειας, είτε σε συνεργασία
με γειτονικούς δήμους.

Ως δήμαρχος του διευρυμένου Δήμου Σαρωνικού θα μπορούσατε να κάνετε ένα σύντομο
απολογισμό της θητείας σας;

Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς είμαστε
με το έργο. Το θέλουμε και θα το υλοποιήσουμε
ως νέα δημοτική αρχή. Έχουμε όμως σοβαρότατο θέμα με τη σύμβαση που το συνοδεύει, η
οποία είναι λεόντεια και η οποία υπογραμμίζω
χρεώνει το δήμο- και τους δημότες- με υπέρογκα ποσά. Σας προσκαλώ ως εφημερίδα να
ερευνήσετε τα ποσά που πλήρωσαν άλλοι δήμοι
που υλοποίησαν το ίδιο ακριβώς έργο, που αγόρασαν δηλαδή το ίδιο ακριβώς πακέτο. Ξέρετε
τι θα διαπιστώσετε; Ότι ο κ. Σωφρόνης – είτε
από άγνοια, είτε από σκοπιμότητα – λειτούργησε δυστυχώς για άλλη μία φορά, ως εκπρόσωπος μιας εταιρείας και όχι ως δήμαρχος που
υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και υπερασπίζεται το δημόσιο χρήμα.
Η νέα δημοτική μας αρχή θα επαναδιαπραγματευτεί την τιμή με τον ανάδοχο, με στόχο να
προσεγγίσει η τιμή τις πραγματικές τιμές της
αγοράς.

Αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου στην πιο δύσκολη περίοδο από τη μεταπολίτευση και μετά.
Με θητεία κουτσουρεμένη, μόλις 3,5 χρόνια, με
τεράστια υποχρηματοδότηση λόγω μνημονίου,
60% κάτω ήταν η χρηματοδότηση τότε στους
Δήμους και με μια υποχρέωση να συνενωθούν
γρήγορα και αποτελεσματικά πολίτες και υπηρεσίες από διαφορετικούς δήμους και κοινότητες.
Παρόλες τις δυσκολίες τρέξαμε μελέτες και
έργα. Τα αντιπλημμυρικά στην Ανάβυσσο, την
Παλαιά Φώκαια, τη Σαρωνίδα, το Λαγονήσι και
στα Καλύβια, η οδοποιία, η Λεωφόρος Καλυβίων,
τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί, οι αναπλάσεις, τα σχέδια πόλης, η δυνατότητα σύνδεσής
μας με την Ψυτάλλεια, η κοινωνική πολιτική, οι
δράσεις για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό
είναι ο δικός μας μαραθώνιος επί 3,5 χρόνια!

Αποχετευτικό· είναι ένα μεγάλο θέμα για το
Δήμο, που δεν έχει προχωρήσει και δεν έχει
λυθεί μέχρι σήμερα. Και σ’ αυτό το θέμα έχετε
έρθει σε σύγκρουση με τον κο Σωφρόνη. Ποια
είναι η λύση που εσείς προκρίνετε;

Ο Σαρωνικός σήμερα, χρειάζεται έναν στρατηγικό άξονα, χρειάζεται μια συμπαγή ταυτότητα
που τέμνει τις προσδοκίες της ανάπτυξης με την
προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη
των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων. Το εξαιρετικό παραλιακό μέτωπο, η πολύ αξιόλογη ενδοχώρα, η μικρή απόσταση από το Διεθνές
Αεροδρόμιο, την Αθήνα και την Αττική οδό, δημιουργούν έναν πολύ σημαντικό Δήμο. Από την
επόμενη μέρα πρέπει να δουλέψουμε στην κατεύθυνση αυτή.

Να ξεκινήσω με δύο αναμφισβήτητες αλήθειες.
Η πρώτη είναι ότι αν ο κ. Σωφρόνης συνέχιζε με
συνέπεια τη γραμμή που και ο ίδιος είχε ψηφίσει,
για σύνδεσή μας με την Ψυτάλλεια, τώρα το
θέμα θα είχε λυθεί όπως ακριβώς έγινε με το
Δήμο Παλλήνης, όπου η δημοπράτηση του
έργου θα γίνει το φθινόπωρο. Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι αφού απώλεσε ο ίδιος τη λύση της
Ψυτάλλειας, με τρόπο υπόγειο και πλήρως αντιδημοκρατικό προσπάθησε να επιβάλει την κατασκευή ΚΕΛ στα Καλύβια, χωρίς μελέτες, χωρίς
χρηματοδότηση, χωρίς συναίνεση, χωρίς ενημέρωση, με τη γνωστή κατάληξη και τις γνωστές
πάνδημες αντιδράσεις.
Η θέση μας είναι ρητή και κατηγορηματική. ΚΕΛ
στα όρια του Δήμου Σαρωνικού δεν πρόκειται

Kαι μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η επόμενη μέρα που εσείς οραματίζεστε για το Δήμο
Σαρωνικού;

Να αξιοποιήσουμε επιτέλους τη χρηματοδότηση
από την Περιφέρεια για να υλοποιηθούν έργα
υποδομής, να εντάξουμε νέα αναγκαία έργα, να
προχωρήσουμε τα σχέδια πόλης για να αποκτήσουμε μια άρτια οικιστική οργάνωση, να επενδύσουμε στην καινοτομία και κυρίως στον
τουρισμό. Και φυσικά να μην ξεχνούμε ποτέ την
καθημερινότητα των πολιτών και του Δήμου,
γιατί είναι δείκτης ποιότητας ζωής!
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«Δήμος για τους τους πολλούς όχι για λίγους»

Τάραξε τα
νερά ο
Δημήτρης
Δαβάκης
Με μια πλούσια και ζεστή συμμετοχή δημοτών,
πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση του συνδυασμού “Κύμα Ενωμένων Πολιτών Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης” με επικεφαλής τον Δημήτρη Δαβάκη, την Κυριακή 14 Απριλίου, στο Riviera Coast,
στη Βούλα.
Ο Δ. Δαβάκης, απλός, προσηνής με τους πολίτες,
άσκησε ευθεία κριτική στο έργο του δημάρχου Γρ.
Κωνσταντέλλου, αλλά και προσωπικές βολές για
«αυταρχισμό και παρεοκρατία».
Ο Δημήτρης Δαβάκης δήλωσε ότι η πολύ μεγάλη
προσέλευση των πολιτών στέλνει ένα καθαρό μήνυμα αλλαγής για το Δήμο μας και ότι το σύνθημα
της παράταξης “Δήμος για τους πολλούς όχι για λίγους”, βρίσκει απήχηση σε ολοένα και περισσότερους πολίτες.

Έκανε αναφορά στις απειλές που δέχεται ο Δήμος
3Β, από επενδύσεις χωρίς έλεγχο και όρους που αποδομούν τον οικιστικό χαρακτήρα της πόλης, τις περιουσίες των πολιτών, το μοναδικό περιβάλλον αλλά
και την ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών στις οργανωμένες παραλίες.
Κατήγγειλε “αδράνεια” στη διοίκηση Κωνσταντέλλου
για τη κατάργηση των Αστυνομικών τμημάτων Βάρης
και Βούλας, την ίδια στιγμή που η εγκληματικότητα
έχει φτάσει στο «κόκκινο».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της κατασκευής
του εργοστασίου απορριμμάτων στη Βάρη, ένα εργοστάσιο που θα καταστρέψει τη ποιότητα ζωής σε όλο

το Δήμο.
Κατέθεσε την αγωνία του για το μέλλον της προστατευμένης περιοχής Φασκομηλιά.
Επίσης κατήγγειλε τα σχέδια για το Ασκληπιείο, την
Β´ΠΛΑΖ Βούλας, το κάμπινγκ, «σχέδια που αν υλοποιηθούν θα στερήσουν το δήμο μας από πολύτιμους
κοινωφελείς χώρους αλλά και πνεύμονες πρασίνου».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις «Προβληματικές» χαρακτήρισε τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι δημότες
σε βασικούς τομείς όπως στη καθαριότητα, η συντήρηση δρόμων και πεζοδρομίων και δημοσίων χώρων.
«Πληρώνουμε πολλά στο Δήμο και λαμβάνουμε πολύ
λίγα» ανέφερε ο Δημήτρης Δαβάκης, αποδίδοντας το
έλλειμμα ανταποδοτικότητας στην κακή διαχείριση
της θητείας Κωνσταντέλλου. «Δεν μπορεί να πληρώνουμε τόσα πολλά και να έχουμε χειρότερη καθαριότητα, χειρότερους δημόσιους χώρους από άλλους
Δήμους».
«Είχαμε 470 απευθείας αναθέσεις μέσα σε 4 και
πλέον χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης
Δαβάκης, σχολιάζοντας
Ο Δημήτρης Δαβάκης έκλεισε την ομιλία του αναφερόμενος στους τέσσερις πυλώνες της πρότασης της
παράταξης για τα επόμενα 4 χρόνια:
«Πυλώνας 1: Διαφάνεια στα οικονομικά του δήμου,
νοικοκυρεμένη διαχείριση.
Πυλώνας 2: Προτεραιότητα στα βασικά, στην ποιότητα ζωής.
Στην καθαριότητα, στους καλοσυντηρημένους δημόσιους χώρους, στο φωτισμό, στις σωστά πιστοποιημένες και όχι σφραγισμένες παιδικές χαρές.
Πυλώνας 3: Θωράκιση στην ασφάλεια της πόλης, με
εταιρία φύλαξης που να καλύπτει το σύνολο του
δήμου.
Πυλώνας 4: Η μεγάλη μάχη για να κρατήσουμε τον
οικιστικό μας χαρακτήρα και τις φιλικές στο περιβάλλον χρήσεις γης.
Να βάλουμε όρια βιωσιμότητας στις μεγάλες επενδύσεις.
Να εφαρμόσουμε τα ευρωπαϊκά όρια, να εξασφαλίσουμε τις υποδομές που χρειάζονται έγκαιρα, όχι κατόπιν εορτής.
Γι’ αυτό και ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει άμεσα
σε δική του μελέτη βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο
μας, να θέσει περιβαλλοντικούς όρους στις μεγάλες

επενδύσεις, να μη δεχθεί καμία αλλαγή στις χρήσεις
γης, να προστατέψει τον ορεινό όγκο του Υμηττού
και τις περιοχές ΝATURA, αλλά και το Ασκληπιείο.
Θα απαιτήσουμε επίσης, αντισταθμιστικά οφέλη, τέτοια που να κατευθυνθούν σε βασικές υποδομές,
αλλά και σε κοινωνικές παροχές.

Δεν θα δεχτούμε αποκλεισμούς από τις οργανωμένες παραλίες μας για τους κατοίκους.
Και επιτέλους, θα λειτουργήσουμε μια δική μας πλατφόρμα εργασίας για να συνδέσουμε τους νέους και
τους εργαζόμενους με τις επιχειρήσεις.
Για μας γραφείο εργασίας πρέπει να είναι μια ανοιχτή
για όλους πλατφόρμα, με ίσες ευκαιρίες για όλους
και όχι βέβαια το γραφείο του δημάρχου με μια πελατειακή λογική».
Ο Δημήτρης Δαβάκης κλείνοντας την ομιλία του επεσήμανε ότι: «Στις επόμενες εκλογές θα βρεθούμε
μπροστά σε μια οριακή επιλογή. Θα κληθούμε να
αποφασίσουμε σε τι δήμο θέλουμε να ζήσουμε.
Ένα δήμο που να σέβεται τους κατοίκους, που να
προστατέψει το προάστιο που αγαπήσαμε ή σε ένα
τεράστιο επιχειρηματικό κέντρο.
Ένα δήμο που θα μας εξασφαλίσει τη ποιότητα ζωής
που είναι αντίστοιχη αυτών που πληρώνουμε και
αυτών που αξίζουμε ή σε ένα δήμο που θα μας ταλαιπωρεί καθημερινά.
Ένα δήμο και ένα δήμαρχο που θα διαχειρίζεται
σωστά το δημόσιο χρήμα ή ένα δήμαρχο που θα λειτουργεί με τη λογική της παρεούλας και της αδιαφάνειας.
Σε ένα δήμο που θα είναι με τους πολλούς και όχι με
λίγους».
Στη συνέχεια παρουσίασε ένα μεγάλο τμήμα υποψηφίων του συνδυασμού του.
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“Θρίλερ” στο Κορωπί με τη “Χρυσή Αυγή”
ΔΗΛΩΣΗ για την παραχώρηση χώρου
στη Χρυσή Αυγή
Προξενεί αλγεινή εντύπωση η απόφαση της Δημοτικής Αρχής στο Κορωπί να παραχωρήσει το αμφιθέατρο του Δήμου για εκδήλωση της Χρυσής
Αυγής στη σημαδιακή και αποφράδα ημερομηνία
της 21ης Απριλίου με κεντρικό ομιλητή το Γενικό
της Γραμματέα Ν. Μιχαλολιάκο.
Ειδικά φέτος που η ημερομηνία αυτή συμπίπτει
με την Κυριακή των Βαΐων και την έναρξη της εβδομάδας των Παθών η Δημοτική Αρχή έπρεπε να είναι
διπλά προσεκτική. Αντίθετα με τη χριστιανική διδασκαλία της αγάπης και της αλληλεγγύης που τόσο
έχει ανάγκη η κοινωνία μας οι νοσταλγοί του ναζισμού κηρύσσουν καθημερινά το μίσος.

Καλό Πάσχα,
Διονύσης Κερασιώτης
Υποψήφιος Δήμαρχος Κορωπίου

Περιβαλλοντικός μαθητικός
Διαγωνισμός Ανακύκλωσης
στο Δήμο Κρωπίας
O Δήμος Κρωπίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής υλοποιούν
τον Περιβαλλοντικό Μαθητικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης μέσα από τη Δημοτική Πλατφόρμα Ανακύκλωσης
www.followgreen.gr/koropi, με στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα ανακύκλωσης.
Ο Εικαστικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης πραγματοποιείται με τη συμμετοχή 16 ομάδων μαθητών από 2 Γυμνάσια
και 1 Λύκειο και μαζί με τη δράση του Σχολικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης των 9 Δημοτικών σχολείων και 14 Νηπιαγωγείων του Δήμου Κρωπίας, στοχεύουν συνδυαστικά
στην ολοκληρωμένη ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση
της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση.
Όλες οι δημιουργίες των μαθητών έχουν αναρτηθεί ανώνυμα
στη Δημοτική Πλατφόρμα Ανακύκλωσης. Οι επισκέπτες και
τα εγγεγραμμένα μέλη της δημοτικής πλατφόρμας μπορούν
να ψηφίσουν το αγαπημένο τους έργο:

Μεγάλη αναταραχή δημιουργήθηκε στην κοινωνία του Κορωπίου,
στο άκουσμα ότι η “Χρυσή Αυγή”
έχει πάρει το αμφιθέατρο του Δημαρχείου, προκειμένου να κάνει
εκδήλωση την 21η Απριλίου!
Παρατάξεις, κόμματα, πολίτες ξεσηκώθηκαν. Δηλώσεις, ανακοινώσεις, κατηγορίες προς τη Δημοτική
Αρχή, που παραχώρησε την αίθουσα.
Η δημοτική παράταξη “Αλλάζουμε”
με υποψήφιο δήμαρχο το Διον. Κερασιώτη, έκανε την παραπλεύρως
δήλωση.
Τ.Ο. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΚΕ
Και ο Τομεακή Οργάνωση Μεσογείων
- Λαυρεωτικής του ΚΚΕ καταγγέλει
την ενέργεια σημειώνοντας μεταξύ
άλλων: «Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη ενέργεια της δημοτικής
αρχής Κορωπίου για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου του δημαρχείου για την πραγματοποίηση
συγκέντρωσης της ναζιστικής εγ-

κληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.
Οι απόγονοι του Χίτλερ, τα παιδιά
της Χούντας έρχονται την 21η
Απρίλη να κάνουν φασιστική φιέστα στο αμφιθέατρο του δημαρχείου. Διαλέγουν αυτήν τη μαύρη
επέτειο της ιστορίας μας και ο δήμαρχος Κιούσης τους δίνει το
χώρο!

“Mea culpa” από
τη Δημοτική Αρχή
Στο βάρος των αντιδράσεων, η Δημοτική Αρχή Κρωπίας εξέδωσε
ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει
ότι δεν δόθηκε άδεια, απλά υπήρξε
προφορικό αίτημα.
Γράφει: Σχετικά με δημοσιεύματα
και αντιδράσεις για εκδήλωση περιφερειακής παράταξης –ενόψει
Περιφερειακών Εκλογών 2019 που φέρεται να έχει εξασφαλίσει
την αίθουσα του Αμφιθεάτρου του
Δημαρχείου Κρωπίας με ημερομη-

Διακρίσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Σαρωνικού
σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Σημαντικές διακρίσεις κατέκτησαν και φέτος τα Δημοτικά
Σχολεία του Δήμου Σαρωνικού που συμμετείχαν σε πανελλήνιους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής.
Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων κατέκτησε τη δεύτερη
θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας, First Lego League και θα
εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα,
που θα διεξαχθεί στις 17-20 Απριλίου στο Houston των
ΗΠΑ. Επίσης, είναι η μοναδική ομάδα από την Ελλάδα που
εξασφάλισε υποψηφιότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Innovation, που διεξάγεται στο San Jose των ΗΠΑ.

Εκπαίδευσης κ. Η. Μπουκοβάλας ευχήθηκε τα ακόλουθα:
«Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής του 2ου Δημοτικού Καλυβίων με
την επωνυμία «Next Generation Kids (NGK)» για την εκπροσώπηση της χώρας μας στο «FIRST CHAMPIONSHIP
APRIL 17-20 HOUSTON, ΤΧ». Σας ευχόμαστε από καρδιάς
καλή επιτυχία στη νέα σας προσπάθεια στο Χιούστον των
Η.Π.Α. Μας κάνετε υπερήφανους και πάντα θα είμαστε στο
πλευρό σας για να στηρίζουμε το έργο σας.

Διακοπές ρεύματος στο
Δήμο Σαρωνικού

https://www.followgreen.gr/koropi/Vote/Single/%CE%95%CE%B9
%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%
8C%CF%82-%CE% 94%CE% B9%CE%B1%CE% B3%CF%
89%CE%BD%CE% B9%CF%83%CE% BC%CF%8C%CF%82%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE
%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82- (xωρίς διάκενα).

Τα εγγεγραμμένα μέλη της πλατφόρμας - κάτοικοι του
Δήμου Κρωπίας θα λαμβάνουν 50 πόντους επιβράβευσης
για τη στήριξη της προσπάθειας των μαθητών, ενώ οι μη
εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν και αυτοί να ψηφίσουν το έργο της αρέσκειας τους, δίνοντας 50 πόντους
προτίμησης.
Η ψηφοφορία θα είναι ανοικτή έως την Τετάρτη 8 Μαΐου
2019 και ώρα 12.00 μ.μ. και o καθένας μπορεί να ψηφίσει
μόνο μία φορά.
Στο τέλος θα βραβευτούν τα 3 έργα που συγκέντρωσαν
τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, καθώς και όλα τα
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό σχολεία συμπεριλαμβανομένων και του Σχολικού Μαραθώνιου Ανακύκλωσης θα
λάβουν έπαινο συμμετοχής.

νία εκδήλωσης που συμπίπτει με
την ημέρα του Στρατιωτικού Πραξικοπήματος της Δικτατορίας της
21ης Απριλίου 1967 εκδόθηκε η
ακόλουθη ανακοίνωση από το
Δήμο Κρωπίας:
«Δεν έχει δοθεί άδεια από το Δήμο
Κρωπίας για την εκδήλωση της περιφερειακής παράταξης «Ελληνική
Αυγή» με ημερομηνία την Κυριακή
21 Απριλίου 2019 στο αμφιθέατρο
του Δημαρχείου Κρωπίας.
Υπήρξε προφορικό αίτημα και σημείωση σε άτυπο ημερολόγιο εκδηλώσεων υπηρεσίας του Δήμου
που όμως δεν τέθηκε εγκαίρως
υπόψη του Δημάρχου Κρωπίας.
Είναι αυτονόητο ότι η αίτηση αυτή
δεν εγκρίθηκε. Η Δημοτική Αρχή
Κρωπίας είναι ανεξάρτητη. Ως
γνωστόν, δεν υποστηρίζεται από
κόμματα και δε μετέχει του πολιτικού και επικοινωνιακού σχεδιασμού κομμάτων. Έχει «κόμμα
υποστήριξης» το Κορωπί και τους
δημότες του και το γνωρίζουν
όλοι».

Ο Δήμος Σαρωνικού, στηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες της ομάδας, κάλυψε μέρος των εξόδων του ταξιδιού
για το Houston, διαθέτοντας το ποσό των 7.000 ευρώ.
Η ομάδα Artist Robots του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου κατέκτησε την τέταρτη θέση Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas 2019,
ανάμεσα σε 54 ομάδες που συμμετείχαν στην τελική φάση.
Στον ίδιο διαγωνισμό συμμετείχε και το Δημοτικό Σχολείο
Παλαιάς Φώκαιας, με δύο ομάδες στην κατηγορία Open.
Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθμιας

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, σε όλες τις δημοτικές ενότητες
του Δήμου Σαρωνικού, όπως ακούγονται παράπονα, αλλά
και μας ενημερώνει ο Δήμος με σχετικό δελτίο τύπου στο
οποίο επισημαίνει: «Τα προβλήματα αυτά οφείλονται αποκλειστικά στην ελλιπή συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης, που αποτελεί ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ.
Ο Δήμος από την πλευρά του προχωρά κανονικά στην
υλοποίηση του έργου της αντικατάστασης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και της ενίσχυσης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού με νέα, τύπου led, χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλής φωτιστικής ισχύος.
Σε κάθε περίπτωση ξεκαθαρίζουμε ότι η αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων, σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με
τα προβλήματα ηλεκτροδότησης των τελευταίων ημερών,
όπως ψευδώς διαδίδεται από ορισμένες πλευρές που αντιτίθενται στην υλοποίηση του έργου.
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ΑΔΑ: ΩΚ0ΟΩ93-Γ Τ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία
Τηλ: 213 2030636- Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 18/04/2019
Αριθ. Πρωτ: 16705
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 152.600,60 €,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α
24% - (CPV) : 31518600-6 , ΑΔΑΜ:
19REQ004549851
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει
τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια
& Εγκατάσταση προβολέων LED σε
ανοιχτά και κλειστά γήπεδα του
Δήμου Διονύσου», συνολικής προσυπολογιζόμενης αξίας 152.600,60 €,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (CPV): 31518600-6
- ΑΔΑΜ:
19REQ004549851, όπως αυτά προσδιορίζονται με την από 05/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Δήμου Διονύσου
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 19/04/2019
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 13/05/2019 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. με λήξη ισχύος τουλάχιστον για επτά (7) μήνες από την
επομένη της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο
Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης
και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του
Δήμου (www.dionysos.gr). Αρμόδιος
υπάλληλος Βορριά Μαρία
(τηλ.
2132030636)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφ: Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ: 213 2030613- Fax : 2132030630
e-mail : moira@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 16/04/2019
Αριθ. Πρωτ: 16268
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ
ΜΗΘΕΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ/ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
ΤΕΛΗ)»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει
τιμής για την «Προμήθεια αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών
έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης
και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και
ταχυδρομικά τέλη», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 82.596,40 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

(CPV) : 64110000-0
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
διαδικτυακής
πύλης
της
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 17/04/2019
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 09/05/2019 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α., για την ομάδα ή τις
ομάδες που θα συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς, με λήξη ισχύος τουλάχιστον για δέκα (10) μήνες από
την επόμενη της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο
Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την
του
Δήμου
ιστοσελίδα
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία
(τηλ.2132030613)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZHTEITAI υπάλληλος με προυπηρεσία στο ηλεκtρονικό εμπόριο (ESHOP), απο επιχείρηση στην περιοχή
Λαυρεωτικής. Τηλ. 6932411506, κος ΣΩΤΗΡΗΣ.

ZHTEITAI οικία κατά προτίμηση 2άρι προς ενοικίαση στη περιοχή Βάρη Βάρκιζα.
Πληροφορίες κυρία Ελπίδα 6949784217

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης, για
διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών Κίτσι, Αγ.
Μαρίνα, Λαγονήσι, Βάρη, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. Πλη-

ροφορίες 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, κάθε Τρίτη Παρασκευή. Τηλ. 6992076374.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...στο κύλισμα της μπάλας
Ενδιαφέροντα στοιχεία για την
“εξάρτηση” της Σούπερ Λίγκα
από ξένους παίκτες
Η ελληνική Σούπερ Λίγκα είναι το πρωτάθλημα με το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό «εξάρτησης» από ξένους παίκτες για την επίτευξη τερμάτων στην Ευρώπη, πίσω μόνο
από το κυπριακό, το τουρκικό και την Πρέμιερ Λιγκ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES με έδρα την Ελβετία.
Συγκεκριμένα, σε κάθε τρία τέρματα που καταγράφονται
στο ελληνικό πρωτάθλημα, τα δύο έχουν επιτευχθεί από
ξένους ποδοσφαιριστές (67,5%) και μόνο το ένα (32,5%)
από Ελληνες.
Κι αυτό, παρότι της λίστας των κορυφαίων σκόρερ ηγείται
ένας Ελληνας, ο Ευθύμης Κουλούρης, μετά και την αποχώρηση τον Ιανουάριο του Σέρβου Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, του
περυσινού πρώτου σκόρερ.
Στην Κύπρο, κατά κύριο λόγο, και στην Τουρκία, κατά δεύτερο, σημειώνεται το υψηλότερο ποσοστό επίτευξης τερμάτων στο εγχώριο πρωτάθλημα από αλλοδαπούς: σχεδόν
επτά στα οκτώ (86,6%) των γκολ στην Κύπρο μπαίνουν από
ξένους, πράγμα αναμενόμενο λόγω του περιορισμένου
πληθυσμού στο νησί, ενώ το ποσοστό στην Τουρκία φθάνει
το 80,7%, λόγω της ξενομανίας των συλλόγων. Μία θέση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 19/04/2019
Αριθ. Πρωτ: 16904
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την Υπηρεσία αποκομιδής
βιοαποδομήσιμων υλικών
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 ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1 έως σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Δ2, όπως αυτά προσδιορίζονται με
την αριθμ. 3/2019 μελέτη της Δ/νσης
Περιβάλλοντος. Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται
στα
€543.386,60 συμπ/νου του αναλογούντος συντελεστή ΦΠΑ 24%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 24/04/2019
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 22/05/2019 και ώρα
15:00μμ.
Ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής ένωσης: 16/04/2019.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι
μέχρι 18/11/2019. Για την έγκυρη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ίση με
ποσοστό 2% επί του προϋπολογι-

σμού της παρούσας (438.215,00€),
χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και
τριάντα λεπτών (8.764,30€) για το
σύνολο της προμήθειας. Εφόσον , οικονομικός φορέας ενδιαφέρεται για
τη συμμετοχή σε περιορισμένο
αριθμό ομάδων ή υποομάδων η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, διαμορφώνεται ίση με ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης ομάδας ή υποομάδας συμμετοχής, χωρίς τον αναλογούντα
Φ.Π.Α. Έστω, για παράδειγμά οικονομικός φορέας ενδιαφέρεται για την
συμμετοχή του στο σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται την
ΟΜΑΔΑ Α «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΑΤΟΣ»,
ο συνολικός προϋπολογισμός της
Ομάδας ανέρχεται στις 120.465,00€
συνεπώς το ύψος της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής θα υπολογιστεί ως ακολούθως: 120.465,00€*
2% = 2.409,30€. Αντίστοιχα έτερος
οικονομικός φορέας έστω ότι θα συμμετάσχει μόνο για την Υποομάδα Δ2
«φορτωτής Τύπου JCB» με ύψος ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς
ΦΠΑ στις 20.150,00€, συνεπώς το
ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα υπολογιστεί ως ακολούθως: 20.150,00€ * 2% = 403,00€.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.3.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 18/12/2019 άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
(www.dionysos.gr). Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

πάνω από την Ελλάδα βρίσκεται η Αγγλία με 68,8%, κυρίως
χάρη στην αστείρευτη δυνατότητα δαπανών από τους 20
συλλόγους της Πρέμιερ Λιγκ που προσελκύουν τους καλύτερους σκόρερ που μπορούν.
Στον αντίποδα βρίσκει κανείς πρωταθλήματα της Ανατολικής Ευρώπης, με τη μικρότερη «εξάρτηση» των ομάδων σε
ξένους για τα γκολ τους να εντοπίζεται στην Ουκρανία
(25,5%), στη Σερβία (27,6%), στο Ισραήλ (27,9%) και στην
Τσεχία (30,4%), ενώ ακολουθεί η Γαλλία με 35,6% των τερμάτων να τα βάζουν ξένοι.
Η χαμηλή προτίμηση των ξένων σκόρερ στα πρωταθλήματα
αυτά οφείλεται είτε σε λόγους ασφαλείας (στην περίπτωση
της Ουκρανίας και του Ισραήλ), είτε σε οικονομικούς των
συλλόγων (όπως στη Σερβία και στην Τσεχία), είτε στην
πληθώρα εγχώριων ταλέντων (όπως στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία).
Οι αλλοδαποί παίκτες καταλαμβάνουν σήμερα την πρώτη
θέση των σκόρερ στα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως και στα μεγάλα πρωταθλήματα της ηπείρου.
Ετσι στην Αγγλία στη λίστα των πρώτων σκόρερ επικεφαλής
είναι ο Αργεντινός Σέρχιο Αγουέρο, μπροστά από δύο Αφρικανούς (Μοχάμεντ Σαλάχ και Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ), στη
Γερμανία προηγείται ο Πολωνός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και
στην Ισπανία ένας ακόμη Αργεντινός, ο Λιονέλ Μέσι. Στην ιταλική κατάταξη την κορυφή μοιράζονται ένας εγχώριος ποδοσφαιριστής (Φάμπιο Κουαλιαρέλα) κι άλλος ένας Πολωνός
(Κρίστοφ Πιάτεκ), ενώ στη Γαλλία η κορυφή ανήκει αποκλειστικά στον Γάλλο αρχισκόρερ Κιλιάν Eμπαπέ.
Τρεις ευρωπαϊκές ομάδες έχουν απόλυτη «εξάρτηση» από
τους αλλοδαπούς παίκτες για τα γκολ τους, καθώς το 100%
των τερμάτων τους από την αρχή της σεζόν έως τις 2 Απριλίου ανήκει σε ξένους. Πρόκειται για την κυπριακή ΑΕΚ
Λάρνακας, την τουρκική Ρίζεσπορ και τη σλοβακική Σένιτσα. Μηδενική εξάρτηση (0% των γκολ) έχουν αρκετές
ομάδες μικρότερου βεληνεκούς όπως η ουκρανική Ντέσνα,
η σερβική Μπάτσκα, η τσεχική Τέπλιτσε, η βουλγαρική Βίτοσα Μπίστριτσα, αλλά και οι γνωστότερες Γκενγκάμπ της
Γαλλίας, Ντε Γκράαφσχαπ της Ολλανδίας και φυσικά η
Αθλέτικ Μπιλμπάο που έχει μόνο Βάσκους παίκτες.
Στο ελληνικό πρωτάθλημα το υψηλότερο ποσοστό τερμάτων από ξένους έχει ο Παναιτωλικός (96,8%) και το χαμηλότερο ο Πανιώνιος (22,7%).
Το ενδιαφέρον στοιχείο αναφορικά με τη Σούπερ Λίγκα
είναι η αρκετά υψηλότερη «εξάρτηση» του ελληνικού πρω-

Γιαννακόπουλος:
Ακόμη τους ψάχνουμε
Θέση για όλα τα ανοικτά μέτωπα που υπάρχουν στην ευρύτερη οικογένεια του Παναθηναϊκού και τον αφορούν
άμεσα προτίθεται να λάβει δημοσίως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανοίγοντας τα χαρτιά του λίγο μετά το Πάσχα,
όταν και θα έχει ολοκληρωθεί η περίοδος στα περισσότερα τμήματα του Ερασιτέχνη. Η «μάνα του λόχου» θα
είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αλλά δεν θα το
μονοπωλήσει, καθώς ο κ. Γιαννακόπουλος πρόκειται να
μιλήσει τόσο για την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου όσο
και για το πλάνο του Athens Alive, όπου αναμένονται σύντομα εξελίξεις, θετικές ή αρνητικές.
Με αφορμή την ολοκλήρωση της περιόδου για την ανδρική
ομάδα βόλεϊ, ο Δ. Γιαννακόπουλος έκανε μια πρώτη τοποθέτηση για τον Ερασιτέχνη, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «... Οταν
παραλάβαμε τη διοίκηση, το χρέος του ΤΑΑ ήταν ένα εκατομμύριο ευρώ. Αποπληρώσαμε και διακανονίσαμε το 70%
του χρέους. Υπήρξαν άνθρωποι της παναθηναϊκής οικογένειας που δεσμεύθηκαν προσωπικά σε εμένα πως θα βοηθήσουν οικονομικά. Δυστυχώς ακόμα τους ψάχνουμε... ».

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ταθλήματος ως προς την επίτευξη τερμάτων από αλλοδαπούς, συγκριτικά με το ποσοστό συμμετοχής ξένων παικτών στις ενδεκάδες των ελληνικών ομάδων, που
ανέρχεται σε 55,9%, το έβδομο υψηλότερο στην Ευρώπη.
Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν να εμπιστεύονται τους εγχώριους παίκτες για την
ανασταλτική λειτουργία, ενώ αποκτούν ξένους περισσότερο για τη δημιουργία παιχνιδιού και το σκοράρισμα. .

Άγιαξ - Τότεναμ και
Λίβερπουλ - Μπαρτσελόνα
τα ζευγάρια των ημιτελικών
Τότεναμ και Λίβερπουλ πήραν τα δύο τελευταία εισιτήρια
για τα ημιτελικά του Champions League, ακολουθώντας
Άγιαξ και Μπαρτσελόνα, που τα εξασφάλισαν την Τρίτη.
Η Τότεναμ κατάφερε να πάρει την πρόκριση, παρά την ήττα
με 4-3 από τη Μάντσεστερ Σίτι σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στην έδρα της Σίτι.
Στον άλλον ημιτελικό, η Πόρτο μπήκε δυνατά στο ματς και
είχε κάποιες καλές στιγμές στο πρώτο εικοσάλεπτο, αλλά
η Λίβερπουλ έφτασε σε ευρεία νίκη με 4-1 στο «Ντραγκάο»
και πέρασε στα ημιτελικά.

Πανζουρλισμός στο Άμστερνταμ,
μετά την πρόκριση του Αίαντα
Οι φίλοι του Άγιαξ ξεφάντωσαν στο Άμστερνταμ, μετά
την τεράστια πρόκριση της ομάδας τους στα ημιτελικά
του Champions League.
Η υπερομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ μπορεί να βρέθηκε να
χάνει με 1-0 από την Γιουβέντους, έκανε την ολική ανατροπή και με 2-1 πήρε τη νίκη και μαζί την πρόκριση για
τα ημιτελικά του Champions League.
Οι Ολλανδοί μετά την Ρεάλ Μαδρίτης πέταξαν εκτός συνέχειας και την Μεγάλη Κυρία του Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και η παρέα του υποκλίθηκαν
στο μεγαλείο του Αίαντα και θα δουν τα ημιτελικά από
την τηλεόραση.
Οι φίλοι της ομάδας του Άμστερνταμ πανηγύρισαν ξέφρενα την τεράστια επιτυχίας της ομάδας!

Παραπέμπονται σε δίκη
Β.Μαρινάκης και 27 ακόμη
για «στημένους» αγώνες
Aπορρίφθηκε από τον Αρειο Πάγο η αναίρεση του Αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου, Ευ.
Ζάχαρη κατά του βουλεύματος για τους “στημένους”
αγώνες στο ποδόσφαιρο, με το οποίο παραπέμπονται
σε δίκη ο Ευ. Μαρινάκης και 27 ακόμη άτομα.
Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την υπ. αρ.
804/17.4.2019 απόφασή του δεν έκανε δεκτό το αίτημα
του Αντιεισαγγελέα να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενο
μόνο για το πλημμέλημα της σύστασης συμμορίας και όχι
και γι’ αυτό της αλλοίωσης αποτελεσμάτων αγώνων.
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ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

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

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

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

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των ασθενών
Το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίησή της για τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ασθενών στην Ελλάδα εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα ( ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα (18
Απριλίου).
Η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού
Αγώνα, Αθανασία Παππά αναφέρει σχετικά: «Το κράτος
υποχρεώνεται να δραστηριοποιηθεί και να δημιουργήσει
την κατάλληλη υποδομή παροχής υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης γενικά και μάλιστα όχι μόνο στο επίπεδο της θεραπείας αλλά και σε εκείνο της πρόληψης ενώ οφείλει να
ασκεί εποπτεία στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας».
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, (ΠΟΥ, η
υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, η υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη απόλαυση
όλων των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άρα η υγεία
και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απόλυτα συνδεδεμένα.
Σήμερα αναγνωρίζεται ότι η υγεία αποτελεί ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, η πραγματοποίηση του οποίου απαιτεί
τη συνεργασία και τη σύμπραξη πολλών ατόμων, θεσμών
και φορέων, αλλά και την εναρμόνιση με τις βασικές αρχές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την υγεία είναι
μια σχέση αμφίδρομη, καθώς η προαγωγή και η προστασία
του ενός συμβαδίζει και συμπληρώνει την προαγωγή και
την προστασία του άλλου. Οι παραβιάσεις και η έλλειψη
προσοχής στα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να έχουν
σημαντικές συνέπειες την υγεία» καταλήγει η Αθ. Παππά.

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α με το σύνθημα «Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι, κανείς μόνος του δεν μπορεί να κάνει τα
πάντα» υπενθυμίζει τον δεκάλογο για τα δικαιώματα των
ασθενών, που έχει συντάξει, για τον οποίο έχει κερδίσει
το πρώτο βραβείο στο συνέδριο EULAR PARE, ενώ τον
έχουν ζητήσει σύλλογοι σ’ άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α συνεργάστηκε με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής της οποίας η συμβουλευτική υποστήριξη και οι προτάσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη σύνταξη των
δικαιωμάτων.

Δεκάλογος για τα δικαιώματα των ασθενών
1. Έχω δικαίωμα να παρακολουθούμαι από γιατρό που έχει
καθήκον να συνεργάζεται αρμονικά με το ιατρικό προσωπικό, το οποίο χρειάζομαι σε κάθε περίπτωση, αλλά και να
συγκαλείται ιατρικό συμβούλιο όποτε είναι αναγκαίο.
2. Έχω δικαίωμα να διεκδικήσω μια σχέση αλληλοσεβασμού με το γιατρό μου χωρίς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, θρησκευτικές, βιολογικές, σεξουαλικές ή άλλες
διακρίσεις.
3. Έχω δικαίωμα να ενημερώνομαι από το γιατρό μου για
την πλήρη και αληθή εικόνα της κατάστασής μου, με απλή
και κατανοητή προς εμένα γλώσσα, έτσι ώστε να μπορώ
να συναποφασίζω με το θεράποντά μου σε ό,τι αφορά στη
νόσο μου.
4. Έχω δικαίωμα να ενημερώνομαι πλήρως και αντικειμενικά για τις σχετικές με τη νόσο μου διαγνωστικές εξετάσεις και τη φαρμακευτική αγωγή αναφορικά με τη δράση
και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους.
Συνέχεια στη σελ. 21

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

Tο Κέντρο Υγείας Κερατέας εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
Mε απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μέσω του Κέντρου Υγείας Κερατέας, οι δημότες της Κερατέας θα
έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες
της πρωτοβάθμιας υγείας.
Το Υπουργείο Υγείας και η ΑΕΜΥ ΑΕ προχωρούν
άμεσα σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη
συστέγαση και συλλειτουργία των Δομών Υγείας, Ιατρεία Κερατέας και ΚΥΑΑ Κερατέας “Κ. Πρίφτης”.
Γίνεται άμεσα η εκκίνηση των απαραίτητων διαδικασιών στελέχωσης, εξοπλισμού και εγκατάστασης
στους παραχωρούμενους χώρους. Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα υποστηρίξει έμπρακτα τη λειτουργία με προσωπικό και μέσα, που θα διαθέσει σε συνεννόηση με
τους παραπάνω φορείς.
Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, ο
οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, είχε δεσμευθεί τον Ιανουάριο (13.1.19) στον απολογισμό της Δημοτικής
Αρχής, ότι θα λυθεί το μείζον θέμα για την Κερατέα
έκανε την παρακάτω δήλωση: «Από την αρχή της θητείας μας αποφασίσαμε να δουλέψουμε συστηματικά,
για να ξεπεράσουμε όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια
προκειμένου οι δημότες της Κερατέας να έχουν αυτό
που τους αξίζει στην πρωτοβάθμια υγεία.

Δεκάλογος για τα δικαιώματα των ασθενών
Συνέχεια από τη σελ. 20
5. Έχω δικαίωμα να λαμβάνω ψυχολογική υποστήριξη από
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όποτε νιώθω την ανάγκη,
χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
6. Έχω δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό μου φάκελο
καθώς και να λαμβάνω αντίγραφά του, όπως και αντίγραφα
κάθε είδους εξετάσεων στις οποίες έχω υποβληθεί.
7. Έχω δικαίωμα να ενημερωθώ από το γιατρό μου ή από
οποιαδήποτε άλλη έγκυρη πηγή σε περίπτωση συμμετοχής
μου σε κλινική έρευνα και να ζητώ πληροφορίες ως προς
τη διαδικασία, τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη που
ενδέχεται να προκύψουν.
8. Έχω δικαίωμα διαμαρτυρίας και καταγγελίας προς κάθε
αρμόδιο όργανο εντός και εκτός νοσοκομείου ή άλλης μονάδας υγείας σε περίπτωση στην οποία ιατρικό ή μη προσωπικό απαιτεί παράνομη αμοιβή, παραβιάζει νόμιμα
δικαιώματά μου ή παρακάμπτει με τη συμπεριφορά του
τους καθιερωμένους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας.
9. Έχω δικαίωμα να λαμβάνω από τον ιατρό μου την αυστηρή τήρηση του ιατρικού απορρήτου ακόμα και μετά το
θάνατό μου.
10. Έχω δικαίωμα να απολαμβάνω όλα τα παραπάνω ακόμα και
αν δεν είμαι ασφαλισμένος σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Έγινε ένα μεγάλο βήμα για την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς του ευεργέτη της Κερατέας Κωνσταντίνου Πρίφτη. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα δικαίωσης

προσπαθειών χρόνων. Συνεχίζουμε με ισχυρή πολιτική βούληση για την επόμενη ημέρα του Δήμου
μας!»
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας
κατηγορίας σκαφών Lightning
Στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας
πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
Ιστιοπλοΐας σκαφών Lightning (12-13/4) με 15 πληρώματα
στη
γραμμή
εκκίνησης, από όλη την Ελλάδα.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έξι κούρσες όπου η
κάθε μια είχε ξεχωριστές
καιρικές συνθήκες. Από
βροχή με αέρα μέχρι και
ήλιο, ζέστη και άπνοια η
φύση πάντα επιφυλάσσει
εκπλήξεις.

Πρωταθλητής αναδείχθηκε
το πλήρωμα με κυβερνήτη
τον Θοδωρή Τσουλφά.
Ο Θ. Τσουλφάς μέχρι το
επόμενο πρωτάθλημα προσφέρθηκε να προπονηθεί
μαζί με τους αθλητές του
ΝΑΟΒ και να μοιραστεί τις
γνώσεις του.

Σίγουρα κάποια πληρώματα
τερμάτισαν πρώτα, δεύτερα, τρίτα. Όμως σε μια τέτοια διοργάνωση ο κάθε
αθλητής μικρός ή μεγάλος,
πεπειραμένος ή άπειρος
μαθαίνει και εξελίσσεται.
Οι επόμενες διοργανώσεις
της κατηγορίας Lightning
είναι το Ευρωπαϊκό και
Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα
στην Φιλανδία, όπου 4 Ελληνικά πληρώματα θα πάρουν μέρος.
Οι αγώνες έγιναν σε συνεργασία με την Ελληνική
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

ΕΒΔΟΜΗ

Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας
Την Τρίτη 5.4.2019, πραγματοποιήθηκε η τελετή ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, κ. Αντωνίου, στον ιερό
ναό Αγίου Κωνσταντίνου Γλυφάδας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και σύσσωμου του κλήρου της μητροπόλεως και
άλλων αρχιερέων και επισήμων της περιοχής, όπως των Δημάρχων Γλυφάδας Γ.
Παπανικολάου και Ελληνικού Ι. Κωνσταντάτου καθώς και ο ευεργέτης της Μητροπόλεως Αθ. Μαρτίνος, τους οποίους εμνημόνευσε στο λόγο του ο νέος Μητροπολίτης.

Δεν παρέστη ο Δήμαρχος Β.Β.Β., Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, συνεπής προφανώς
στη θέση του περί της εγκυρότητας της εκλογής του Μητροπολίτη, για την οποία
έχει δηλώσει πως θα προσφύγει στο Σ.τ.Ε.
Η ΕΒΔΟΜΗ εύχεται στο νέο Μητροπολίτη κ. Αντώνιο, επιτυχία στο πνευματικό
έργο του ως διάκων του ποιμνίου των πιστών και μακροθυμία και πραότητα στην
αντιμετώπιση της όποιας καλοπροαίρετης κριτικής μας, κυρίως επί θεμάτων της
εκκλησιαστικής περιουσίας.
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ΚΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψήφιος Σύμβουλος Ενότητας Βουλιαγμένης
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krezosnikos@gmail.com
Facebook

