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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
και Κόμματα
«... και μην και το ξυγγενές του εταιρικού αλλοτριώτερον εγένετο...»
Θουκυδίδης «ΙΣΤΟΡΙΑI»1
Να επικαιροποιήσουμε πρωτίστως την ιστορική αυτή
διαπίστωση: «...Ακόμη και ο συγγενικός δεσμός θεωρήθηκε λιγότερο δεσμευτικός από τον κομματικό...»!
Η ιστορική αυτή διαπίστωση του πρώτου και μεγάλου
ιστορικού φιλόσοφου, για τα «κόμματα» (πολιτικές εταιρείες), που
οδήγησαν στις προ του Πελοποννησιακού εμφυλίου πολέμου και κατά
τη διάρκειά του, διαμάχες τους, μεταξύ δημοκρατικών και ολιγαρχικών
και ταλανίζουν ακόμη την ανθρωπότητα, αποδίδει απόλυτα και διαχροτου Κώστα
νικά την πραγματικότητα και πρέπει
Βενετσάνου
να μας προβληματίσει άπαντες.
Να «επισκεφθούμε» ακολούθως τις λέξεις, έστω κι
αν φαίνονται αυτονόητες, για να ξέρουμε για τι μιλάμε. Τί είναι δηλαδή «κόμμα» και τί «δημοκρατία».
«Κόμμα» γενικά, είναι «μέρος ενός συνόλου (κομμάτι). Στην υπ’ όψιν εξέταση, είναι μέρος μιας οργανωμένης κοινωνίας που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
Συνέχεια στη σελ. 2
σύνολο.
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Τιμητική διάκριση

Δημοπρατήθηκαν
Α΄, Β΄ ακτές και
κάμπινγκ Βούλας
Σελίδες 6, 7, 16

Από μεγάλα επενδυτικά σχήματα. Ζηλέψαμε το Costa Navarino
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ΕΒΔΟΜΗ

Κόμματα και
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

«Δημο-κρατία»: Η εξουσία του δήμου, του λαού, δηλαδή.
Σε αντιπαράθεση με την ολιγαρχία ή τη μοναρχία «... και
ονομάζεται το πολίτευμα αυτό, επειδή δεν αποβλέπει στο
συμφέρον των ολίγων, αλλά των πολλών, δημοκρατία»2,
λέει πάλι ο Θουκυδίδης, μη δίνοντας Αριστοτέλειο ορισμό, αλλά την πεμπτουσία του όρου.

«Λες και ήταν χθες» ή σήμερα!
Δια δε τα κόμματα και τους κομματικούς, μεταξύ των
άλλων επιτιμητικών λέει και τούτα: «...Διότι οι σύνδεσμοι,
(οι «ιδεολογίες») αυτού του είδους δεν απέβλεπαν σε
ωφελήματα νόμιμα και θεμιτά, αλλά στην απόκτηση παράνομης δύναμης και ωφελημάτων. Και οι μεταξύ τους
σχέση δε στηριζόταν στους ηθικούς κανόνες, όσο στη συνενοχή τους σε άνομες πράξεις»3.
Αυτά έλεγε ο Θουκυδίδης πριν 2.400 χρόνια, αλλά τα επιβεβαιώνουν εγγύτεροι και σύγχρονοι θεωρητικοί και πολιτικοί:
Ο γνωστός κοινωνιολόγος Μαξ Βέμπερ ορίζει το “κόμμα”,
περιγραφικά: «είναι ένα είδος ενώσεως προσώπων... Ο
σκοπός, στον οποίον αποβλέπει (...) είναι να διασφαλίσει
στους ηγέτες της την αναγκαία ισχύ, (...) για να επιτύχουν
ιδεατά ή υλικά πλεονεκτήματα προς όφελος των ενεργών
μελών της ενώσεως...» Και βέβαια, όχι “κατ’ ισομοιρίαν”
και πάλι, ούτε αναλόγως, ούτε βεβαιότατα της κοινωνίας
στο σύνολό της
Κια καταλήγει: «...είτε στην επίτευξη προσωπικών ωφε-

Διαβάστε ακόμη
Ερωτήσεις - απαντήσεις στο Δ.Σ. του
Δήμου ΒΒΒ
Σελ. 6
Η ΡΙΚΙΠ παρουσιάζει το πρόγραμμά
Σελ. 8
της

Η Κοιτίδα του ανθρώπινου πολιτισμού Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9
Γιορτή της Άνοιξης στο “Ξεκίνημα” Σελ. 14

Περιοδεία του Γιάννη Σγουρού στο Δήμο
Σελ. 15
ΒΒΒ

Υποψήφιοι από το συνδυασμό “Ολοι
μαζί Αλλάζουμε” , Κορωπί

Σελ. 16

Ο Δημήτρης Κιούσης παρουσιάζει τους
υποψηφίους του
Σελ. 17

λημάτων...»! Καταλάβατε;;; Ας τρέχουμε τώρα, ῾τα κορόιδα῾, μετά πάθους και φανατισμού, συγκρουόμενοι
ακόμα και με τους συγγενείς μας, τους φίλους μας ή και
τους επαγγελματικούς συνεργάτες μας και με τους συνεταίρους μας ακόμη, για να βγάλουμε το “κόμμα μας” ή την
ομάδα μας, ώστε να εξασφαλίσουμε τα “προσωπικά ωφελήματα” του “αρχηγού μας”, και της οικογενείας του”
ώστε να προετοιμάσουμε και την κληρονομική διαδοχή
τους(!), τα «ωφελήματα» των βουλευτών και πολιτευτών,
των παρατρεχάμενων, στα “τσιμπούρια”, στα λιγούρια και
άλλα παράσιτα. Οι “φουρτουνάκηδες”, οι “κοτούλες” μακροπουπουλάτες και μη, Μεταξένιες κ.α.
Και μη νομίζετε ότι κάνω επιλογή· εξ άλλου ο Μαξ Βέμπερ
δεν είναι “δικός μου”! Βρέθηκε κι ένας, ο Εντμουντ
Μπαίρκ (Edmund Burke)5, που έλεγε ότι τα κόμματα δημιουργήθηκαν για το εθνικό συμφέρον»!
Ουδέν ψευδέστερον, γι’ αυτό και τον «κράξανε»!
«Ο ορισμός του Burke δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
αντικειμενική πολιτική συζήτηση», λέει το Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών της Unesco (τομ. Β´, σελ. 473).
Η εξουσία τους ενδιαφέρει για να ’μαστε πραγματιστές.
Η εξουσία και τα λάφυρά της για κείνον που θα την κατακτήσει. Είναι τόσο ελκυστική και πολύφερνη “νύφη”!
Κίρκη, μπορώ να πω, ώστε κι ο D. Truman6 να το διατυπώσει απερίφραστα: «...το πολιτικό κόμμα έφτασε να θεωρείται αυτό μέσω του οποίου επιλέγονται οι διεκδικητές
δημοσίων θέσεων»! Τα λάφυρα είναι η προίκα, χωρίς να
υπάρξει γάμος, σύζυγος, αλλά μόνο πρόσκαιροι εραστές,
που την λεηλατούν, όμως, κανονικά.
Δεν υπάρχουν ανιδιοτελείς κομματικοί και μη πολιτικοί.
Υπάρχουν ολιγαρκείς ή άπληστοι, απρόσεκτοι και πολύ
προσεκτικοί (ώστε να αποκαλύπτονται εγκλήματα, χωρίς
ενόχους!) και κάποιοι λίγοι, δυστυχώς, φιλόδοξοι. Όχι μωροφιλόδοξοι - γιατί και τέτοιοι υπάρχουν - αλλά πραγματικά φιλόδοξοι, με κύριο κίνητρο ν᾽ αναγνωριστεί η
προσφορά τους, να δοξαστούν, ν᾽ αφήσουν όνομα!...
Αυτοί, είναι λίγοι πολιτικοί· όχι κόμματα.
Και λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω ότι
δεν έχω εμπνευσθεί ακόμη το δημοκρατικό σύστημα που
θ’ αντικαταστήσει την κομματοκρατία, για να κυριαρχήσει,
επιτέλους, η πραγματική ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Τι είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;
Τί είναι όμως πραγματική Δημοκρατία, ώστε να είναι στην
πράξη το πολίτευμα που αποβλέπει στο συμφέρον των
πολλών; Είπαμε στην αρχή ότι ο Θουκυδίδης δεν απέδωσε πλήρη ορισμό, γιατί για «το συμφέρον των πολλών»
μιλάνε όλοι, αλλά δεν σημαίνει ότι το εννοούν, ότι το γνωρίζουν, ότι το επιδιώκουν πραγματικά, ότι το μπορούν!
Το πραγματικό συμφέρον είναι ένας γρίφος!
Και πρώτα – πρώτα, εκείνος ο Αριστοτέλης: Αναγνωρίζει
ότι «στα δημοκρατικά πολιτεύματα κυρίαρχος είναι ο
λαός, ενώ το αντίθετο, στα ολιγαρχικά κυριαρχούν οι
λίγοι»7. Άρα συμπεραίνεται, πως εκεί που κυριαρχούν οι
«λίγοι» έχουμε ολιγαρχικό πολίτευμα, έστω κι αν ψηφίζουν οι πολλοί. Ας το κρατήσουμε αυτό. Αλλά πραγματικά
αντιπαρατιθέμενα κόμματα αναγνωρίζει μόνον δύο: των
πλουσίων και των φτωχών, διότι “δεν μπορεί κανένας να
είναι πλούσιος και φτωχός συγχρόνως”8.
Στον όρο «δημοκρατία», στην democracy, «δυτικοί» κυ-
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ρίως, δίνουν άλλο περιεχόμενο: Νομιμοποίησης των πράξεων της «εκτελεστικής» εξουσίας, της διοικήσεως, των
διεθνών συνθηκών και «ωραίου περιτυλίγματος»... τρόπου
ζωής μιας κοινωνίας, όπου κάθε άτομο θεωρείται ότι δικαιούται εξ ίσου με τα άλλα να ενδιαφέρεται για τις δυνατότητες της ανεμπόδιστης συμμετοχής τους στις
...«αξίες» της κοινωνίας αυτής»9. Μπούρδες!
Στην πιο στενή της έννοια, δημοκρατία σημαίνει «την ευχέρεια που έχουν οι πολίτες ενός κράτους (μιας χώρας,
λένε τώρα) να συμμετέχουν ανεμπόδιστα στις στενά πολιτικές αποφάσεις, που επιδρούν στην προσωπική και
συλλογική ζωή τους»9.
Βέβαια, και πολύ λογικά, ισχύει ο κανόνας της υπακοής
στην εκπεφρασμένη βούληση της πλειοψηφίας, με «σεβασμό» στην άποψη της μειοψηφίας, σε μια κομματικά
διαρθρωμένη κοινωνία. Οι εκτός κομμάτων, ή οι «παρακατιανοί» της κομματικής πυραμίδας, είναι ...»γλάστρες» ή
όχλος «ανώνυμο πλήθος», που αισθάνεται τρισευτυχισμένο αν φωτογραφηθεί self με τον αρχηγό! (ή με κάποιον
«αρχηγό», στην προεκλογική περίοδο).
Δεν χρησιμοποιώ την άποψη των Μαρξιστών ή Κοινωνιστών σκοπίμως για να μη βγάλει φλύκταινες η πλειοψηφία(;)
Να τι λέει ένας διαπρεπής αστός, δεξιός κ.λπ.: «...Αυτή
λοιπόν η δημοκρατία – η democracy – είναι το παιδί του
Καπιταλισμού. Είναι το όργανο με το οποίο κατορθώνει ο
Καπιταλισμός να παριστάνει τη θέλησή του, ως τη λαϊκή
θέληση! (...) χρειάζεται εφημερίδες, άρα μεγάλα κεφάλαια
(και δεν είχε έρθει ακόμη η μάγισσα Κίρκη – η τηλεόραση
– με τα πολύ μεγάλα κεφάλαια) (...) επομένως μόνον οι
κάτοχοι του μεγάλου κεφαλαίου ή τα όργανά τους μπορούν να κάνουν τέτοιους αγώνες (προεκλογικούς) (...)
Και συνεχίζει ο δεξιός αστός:
«...Ο Καπιταλισμός για να κάνει τον κόσμο σκλάβους του
– μα σκλάβους που να νομίζουν πως είναι ελεύθεροι –
έχει ανάγκη της “ελευθέρας οικονομίας” και του περιορισμού του κράτους από κάθε επέμβαση εις την οικονομία
της κοινωνίας...»10
Δημοκρατία δεν είναι απλά «να μιλάς ελεύθερα». Είναι
βέβαια, κι αυτό. Πρωτίστως όμως είναι το συμφέρον του
κοινωνικού συνόλου. Όχι του μεγάλου κεφαλαίου ενάντια
του Συνόλου· του 1% ενάντια στο 99%. Αυτό είναι ύπουλη
τυρρανία – σκλαβιά.
Για τη Δημοκρατία όμως θα επανέλθουμε.

―――――――
1. Θουκυδίδης: (460-399 π.Χ.) Αθηναίος ιστορικός, από τον Άλιμο.
Εμείς θα τον χαρακτηρίζαμε και ρεαλιστή πολιτικό φιλόσοφο: ΙΣΤΟΡΙΑΙ βιβλ. Γ΄, 82,6.
2. Θουκυδίδης: ως άνω βιβλίο Β΄, 37, 1
3. Ομοίως βιβλ. Γ΄, 82,6
4. Μαξ Βέμπερ: (1864-1920), «Θεωρία της κοινωνικής και οικονομικής
Οργάνωσης», αγγλική έκδ. Hodgy, 1947, σελ. 373-4.
5. Edm. Burke (1729-1797), Λονδίνο, Oxford University Press, 1930,
τομ. Β΄, σελ. 82.
6. D. B. Truman: «Η Κυβερνητική διαδικασία», Ν.Υ. Knopt, 1951, σελ. 270-1.
7. Αριστοτέλους: ΠΟΛΙΤΙΚΑ, βιβλ. Γ΄, β (Νομική βιβλιοθήκη Α΄, τομ.
Σελ 262).
8. Ως άνω, βιβλ. Δ΄4 (τόμ Α, σελ. 360)
9. Unesco Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών, τομ. 1ος, σελ. 131.
10. 22-1-1940, Ι. Μεταξάς, (Προσωπικό Ημερολόγιο, τ. Δ΄, σελ. 446-448)
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«170 τετραγωνικα
“Μοonwalk” »
του Γιάννη Τσουρή

Παρατείνονται λόγω μεγάλης επιτυχίας οι παραστάσεις του νέου έργου του Γιωργή Τσουρή «170
τετραγωνικά» μέχρι την Κυριακή 26 Μαΐου στο
Από Μηχανής Θέατρο.
Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις
18:00.
Η εταιρεία θεάτρου Ma non troppo, μετά από δύο
άκρως επιτυχημένες δουλειές («Τα Λουλούδια
στην Κυρία» και «Χαρτοπόλεμος»), καταπιάνεται
εκ νέου με το νεοελληνικό κείμενο, σε μια παράσταση συγκρούσεων και κωμικοτραγικών ανατροπών.
Το έργο «170 τετραγωνικά», με άξονα το εδώ και
το τώρα της Ελλάδας, ξεδιπλώνει μια ιστορία με
πολύ αγωνία, χιούμορ και σκληρό ρεαλισμό, που
καταλύει επί σκοπού τις διακριτές γραμμές ανάμεσα σε δράμα και κωμωδία. Μια τραγωδία «για
όλη την οικογένεια», με πρόσωπα της διπλανής
μας πόρτας και καταστάσεις ακραίες και συνάμα
αναγνωρίσιμες. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο σπεσιαλίστας του νεοελληνικού ρεαλισμού Γιώργος
Παλούμπης.

Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, ο θάνατος του πατέρα, ξαναφέρνει κάτω από την ίδια
στέγη δύο αδερφές που έμεναν μακριά. Σκληρές
αντιθέσεις και διαφωνίες, δημιουργούν μια
έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στη μικρή εγκυμονούσα αδερφή, τον σύντροφό της και τη μεγάλη
αδερφή, η οποία επιστρέφει στο σπίτι μετά από πολυετή απουσία με σκοπό να το πουλήσει.
Μια απογευματινή επίσκεψη - βόμβα, θα φέρει αντιμέτωπους όλους τους αντιήρωές μας με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους, και
θα εκτροχιάσει με κωμικό και απρόσμενο τρόπο την
ήδη ασταθή πορεία τους. Κρυμμένα μυστικά, απανωτές ανατροπές και εκκωφαντικές αποκαλύψεις
συνθέτουν έναν οικογενειακό συναισθηματικό
ντέρμπυ κορυφής, σε ένα «ρινγκ» 170 τετραγωνικών μέτρων. Πόσα νομίζεις ότι ξέρεις για τους πιο
κοντινούς σου ανθρώπους; Ποιος θα μείνει όρθιος
στο τέλος;
Το αίμα νερό δε γίνεται, αλλά όταν το αίμα βράζει…
Από Μηχανής Θέατρο: Ακαδήμου 13, Αθήνα
Τηλέφωνο: 21 0523 2097
Τζωρτζίνα Καλέργη
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ΥΕΜΕΝΗ – ΠΡΟΣΩΠΑ
Η «Ευδαίμων Αραβία» πριν τον εμφύλιο!
Από την Τετάρτη 8 έως και την Κυριακή 19 Μαΐου,
στο νεοκλασικό κτήριο του Πολυχώρου Trii Art (πεζόδρομος Δράκου 9, Κουκάκι, Μετρό Φιξ) θα πραγματοποιηθεί ένα δεκαήμερο δράσεων, με επίκεντρο τη
φωτογραφική έκθεση «ΥΕΜΕΝΗ-ΠΡΟΣΩΠΑ. Η Ευδαίμων Αραβία πριν τον εμφύλιο».
Η έκθεση περιλαμβάνει 150 φωτογραφίες που τράβηξε ο εθνομουσικολόγος
Λάμπρος
Λιάβας,
ταξιδεύοντας το 2000 σε διάφορες
περιοχές της Υεμένης. Μια περιήγηση από τα ψαροχώρια της Ερυθράς Θάλασσας στις ορεινές
«αετοφωλιές» και τις μεσαιωνικές
καστροπολιτείες (στα 2500 μέτρα)
κι από εκεί στην έρημο, στα ερείπια
του παλατιού της Βασίλισσας του
Σαβά και στην πόλη Σιμπάμ, το
«Μανχάταν της Ερήμου» με τους
χωμάτινους ουρανοξύστες! Σε κάθε
περιοχή στο επίκεντρο του φακού
παραμένουν τα πρόσωπα, οι άνθρωποι, οι ιστορίες και η σχέση τους με
τον χώρο και τον χρόνο, σε μια
χώρα δύσκολη αλλά και εξαιρετικά
γοητευτική, πολύμορφη και πολύπαθη.
Στόχος της έκθεσης και των δράσεων που θα τη συνοδέψουν είναι να ευαισθητοποιήσουν τους επισκέπτες και το κοινό για τη σημερινή κατάσταση της
Υεμένης, όπου (σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις

FOOTBALL
το παιχνίδι
της ανθρωπότητας
του Θανάση Τριαρίδη

Το FOOTBALL (2017) μαζί με το
LEOPOLD (2017) και το HIV (2018)
συγκροτούν μια άτυπη πολιτική τριλογία. Η βασική θέση αυτής της τριλογίας είναι πως οι παντοτινοί
ένοχοι είμαστε οι θεατές – και πως
ήρθε η ώρα να πληρώσουμε κάποιο
τίμημα. Η ανάγκη του συγγραφέα να
γράψει αυτά τα έργα, γεννήθηκε
μετά από τα ταξίδια του στην Αφρική
θέλοντας να μιλήσει για τα ταξίδια
των “χορτάτων” στην “πεινασμένη”
Αφρική.
Το FOOTBALL είναι μια "σκληρή ματωμένη κωμωδία", ένας καυστικός μονό-

του ΟΗΕ) μαίνεται η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση
των τελευταίων δεκαετιών.
Ο εμφύλιος πόλεμος (που διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια), ο αποκλεισμός των λιμανιών και οι βομβαρδισμοί
εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας έχουν στοιχίσει τη
ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχουν φέρει στα πρόθυρα
«ακραίου λιμού» και βαρύτατης
επιδημίας χολέρας πάνω από 18
εκατομμύρια άμαχους.
Η επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα Μισέλ Μπατσελέτ επιβεβαιώνει ότι πάνω από δύο εκατομμύρια παιδιά «πάσχουν από οξύ
υποσιτισμό» και απειλείται άμεσα
η ζωή των 400.000 από αυτά. Ήδη
υπολογίζεται ότι έχουν πεθάνει
100.000 παιδιά, καθημερινά σκοτώνονται ή τραυματίζονται τουλάχιστον οκτώ παιδιά, ενώ οι
αντιμαχόμενες πλευρές στρατολογούν και χρησιμοποιούν ανηλίκους
ακόμη και 8 ετών!..
Παράλληλα, οι βομβαρδισμοί απειλούν με καταστροφή ανεκτίμητα αρχιτεκτονικά μνημεία, όπως η παλιά πόλη της Σαναά που ανήκει στους
θησαυρούς της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο.
Τζωρτζίνα Καλέργη

λογος με πολύ χιούμορ, που αναλύει
την ιστορία της ανθρωπότητας μέσα
από την ιστορία του ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από το 1500 μ.Χ.
Βασικός άξονας του έργου είναι ότι
ο τέταρτος τοίχος δεν υπάρχει και
έτσι ο ηθοποιός επικοινωνεί ευθέως
με τους θεατές. Πρόκειται για ένα
έργο που ήρθε να μας αφυπνίσει, να
μας "μετακινήσει" από την ασφάλεια
της "καρέκλας" (ως κοινό) και να μας
φέρει αντιμέτωπους με τις ευθύνες
μας σε σχέση με την πορεία της ανθρωπότητας.
Παρακολουθούμε λοιπόν τον "F" που
υποδύεται ο Σήφης Πολυζωίδης, ένα
σύγχρονο άνθρωπο-φίλαθλο-οπαδό,
να παραθέτει ερωτήματα για το παρελθόν, το παρόν και κυρίως για το
μέλλον αυτού του κόσμου, όπου το
κοινό θα κληθεί να απαντήσει… Μας
μιλάει για ένα αρχαίο ένστικτο του

ανθρώπου να "κλωτσάει" και για μια
άγρια ψυχή που βρίσκεται θαμμένη
μέσα μας και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εξευγενισμένοι παίκτες και
εξευγενισμένοι θεατές... Και κάπου
στο βάθος της συνείδησης να φωλιάζουν τα κατάλοιπα της παλιάς
ψυχής... Όταν κατά καιρούς εξωτερικεύονται, τότε μιλούμε για τον
χουλιγκανισμό, για την άσκοπη κοινωνική βία των μητροπόλεων, για
την τρομοκρατία των γηπέδων…»
Θέατρο Χώρος | Πραβίου 6-8 . Βοτανικός | τηλ. 210 34 26 736
Παραστάσεις : 05.04 - 06.04 και 12.04
– 13.04 και 19.04 – 20.04
Δύο έξτρα παραστάσεις λόγω επιτυχίας την Παρασκευή 3 και το Σάββατο
4 Μαΐου 2019
Ώρα : 21.00
Τιμή εισιτηρίου: 12 € - 10 € - 8 €

ΕΒΔΟΜΗ

«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.
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Γιορτή της Άνοιξης
στο Κορωπί

Aνοίγει ξανά η ανθοκομική
έκθεση Βάρκιζας

Ο Δήμος Κρωπίας και το νομικό του πρόσωπο ΣΦΗΤΤΟΣ οργανώνουν εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά,
στο Δημοτικό Στάδιο Ολυμπιονίκη “Γ.Σ. Παπασιδέρη”,
την 1η του Μάη, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11 το πρωί με
Ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και χορούς.

Το Σάββατο 4 Μαΐου και ώρα 6 μ.μ. στο πλακόστρωτο της παραλίας της Βάρκιζας, εγκαινιάζεται η
Ανθοκομική Εκθεση που διοργανώνει ο Δήμος ΒΒΒ
σε συνεργασία με τον Ανθοκομικό Συνεταιρισμό Φυτωριούχων Αχαρνών Αττικής.
Στη γιορτή θα συμμετέχουν παραγωγοί λουλουδιών,
φυτών και άλλων προϊόντων κήπου.
Να θυμίσουμε ότι η Ανθοκομική εκθεση δεν λειτούργησε εδώ και τρία χρόνια, παρά το ότι έχει ζήσει χρόνια λαμπρής προβολής σαν δήμος Βάρης.

Eυρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 2019
Δηλώστε Συμμετοχή
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, που διεξάγεται κάθε χρόνο στις 21
-24 Ιουνίου σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το Αθλητικό Επιστημονικό Πολιτιστικό Σωματείο
(ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.) για δεύτερη χρονιά συμμετέχει σε
αυτήν την γιορτή διοργανώνοντας, υπό την αιγίδα
του Δήμου Παλλήνης, Eυρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
στην πλατεία Μακεδονίας στον Γέρακα, την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 και ώρα από 18.30 μέχρι
24:00.
Γι’ αυτό καλούν μουσικά σχήματα και συγκροτήματα
του Δήμου Παλλήνης, αλλά και από ολόκληρη την
Αττική, αδιακρίτως του είδους μουσικής που υπηρετούν, να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Ημέρα
Μουσικής, δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους μέχρι
10/6/2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@athlepolis.gr

"Ταξιδεύοντας με
τον Μάνο και τον Μίκη"

Η ανθοκομική έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από
4 έως 19 Μαΐου και ώρες 10 το πρωί έως 10 το
βράδυ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Συμμετέχουν οι Εθνοτοπικοί Σύλλογοι Κορωπίου
(Θράκες, Ηπειρώτες, Πόντιοι, Κρήτες και τμήμα
χορών του Σφηττός.

Γιορτή της Μητέρας
Το “Καλλιτεχνόραμα Γλυφάδας, σε συνεργασία με
το Σύλλογο “Εν Πλω Γλυφάδας” και τα χωριά SOS
προσκαλούν στο γιορτασμό της Παγκόσμις Ημέρας
της Μητέρας, στο ανακαινισμένο κινηματοθέατρο
“Μελίνα Μερκούρη” στην Ανω Γλυφάδα (Ανατ. Ρωμυλίας 123), τη Δευτέρα 6 Μαΐου στις 6.30 μ.μ.
Η γιορτή περιλαμβάνει:
Εκθεση ζωγραφικής, Απαγγελία ποιημάτων, Χορό σε latin
ρυθμούς, Μουσική συναυλία με τους Μπέσσυ Αργυράκη,
Πένυ Ξενάκη, Μ. Κανελλοπούλου Λένα Φίλιππα, Γιάννη
Μπέκα, Παν. Κατσιγιάννη, Ζανέτ Καπούγια.
Η βραδιά θα κλείσει με απονομή επαίνων στις απανταχού
άξιες Μητέρες.

Θα ακολουθήσει κοκτέιλ και θα κυκλοφορήσει λαχνός με 5 ευρώ. Είσοδος Ελεύθερη.

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.

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.

“Ο ευγενικός κύριος Λινκ”
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει την απολαυστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων «Ο ευγενικός κύριος Λινκ» έως και
την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019.
Ώρες προβολών: 5.45 μ.μ., Μεταγλωττισμένο
Ο κύριος Λινκ (Κωστής Μαραβέγιας) είναι ένα ελαφρώς
αφελές, αλλά πολύ έξυπνο και καλόψυχο θηρίο, που αποτελεί και το τελευταίο δείγμα της πρωτόγονης καταγωγής του ανθρώπου. Είναι ο σύνδεσμος που λείπει. Με όλο
και περισσότερα είδη να είναι υπό εξαφάνιση, ο κύριος
Λινκ βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς είναι ο τελευταίος του είδους του.

Γενική είσοδος 7 ευρώ.
Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Ο ξεριζωμός των Φωκαέων
O Δήμος Σαρωνικού προσκαλεί στην τελετή αποκαλυπτηρίων γλυπτού του Βασίλη Παυλή, χορηγίας
Λεωνίδα Βαριά, με θέμα τον ξεριζωμό των Φωκαέων, την Κυριακή 5 Μαϊου 2019, στις 11:30, στην
πλατεία Ελευθερίας στην Παλαιά Φώκαια
Θα τιμήσουν με την παρουσία τους:
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος & Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος
Θα ακολουθήσει πλούσιο Πολιτιστικό πρόγραμμα
από συλλόγους και φορείς
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ΕΒΔΟΜΗ

Ερωτήσεις - Απαντήσεις και ...προεκλογικός αντίλογος στα 3Β
Tο τελευταίο - πριν τις εκλογές - δημοτικό
συμβούλιο πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη
Δευτέρα 22 Απριλίου στο Δήμο ΒΒΒ. Πολλές οι ερωτήσεις προ ημερησίας από τους
συμβούλους της αντιπολίτευσης.
Λαϊκή αγορά στη Βούλα
Οι κάτοικοι έχουν κουραστεί από τη μακρά περίοδο
διαμονής της λαϊκής αγοράς στην οδό Παπάγου Πόρου και ρωτούν καθημερινά πότε θα μεταφερθεί.
Στο ερώτημα συμβούλου, ο δήμαρχος απάντησε ότι
εδώ και ενάμιση χρόνο αφαιρέθηκε από το Δήμο η
αρμοδιότητα χωροθέτης των λαϊκών αγορών και την
έχει κάποιο όργανο της Περιφέρειας. Ο δήμος έχει
μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Έτσι κάποιες θέσεις
που προτάθηκαν από το Δήμο όπως η οδός Ξενοφώντος για το καλοκαίρι απορρίφθηκε από την Περιφέρεια.
Κατόπιν τούτου η λαϊκή αγορά θα μετακινηθεί σύντομα και θα πάει πάλι στην οδό Καραϊσκάκη.

Προεκλογικό “μπαλκόνι”
του Δημάρχου
το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο δήμαρχος, αφού απάντησε στις ερωτήσεις, δήλωσε ότι θα ταλαιπωρήσει το σώμα «για 5 - 10 λεπτά,
γιατί οτιδήποτε λέγεται έχει και αντίλογο».
Ο Δ. Δαβάκης ζήτησε το λόγο επί της διαδικασίας και
απάντησε στον πρόεδρο ότι η διαδικασία αφορά ερωτήσεις - απαντήσεις και ημερήσια διάταξη.
― Δήμαρχος: Εσείς μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις
και ο δήμαρχος δηλαδή δεν μπορεί;
― Δ.Δ.: Όχι, όχι, προεκλογικό κρεσέντο, να κάνετε
κύριε δήμαρχε, σε ένα δημοτικό συμβούλιο και το κάνατε και στο προηγούμενο συμβούλιο.
― Πρόεδρος: είναι τοποθετήσεις του δημάρχου!!

Προφανώς οι υπηρεσίες δεν ενημερώνουν το δήμαρχο, γιατί όπως σημειώνουμε έχουν σταλεί στην
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, κάτι που επισημαίνει ο Γ.
Τσόβολος απευθυνόμενος μάλιστα μέσω της εφημερίδας και στο δήμαρχο, ως πρώην συνάδελφοι πιλότοι της Ο.Α.
Όσο για την αρμοδιότητα των οργάνων μετρήσεων,
λέμε ότι όταν «δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει
το βουνό στο Μωάμεθ». Ο Γ. Τσόβολος, επειδή κολυμπάει στο κάμπινγκ και βλέπει αυτή την τελματώδη
κατάσταση και αφού βρήκε κλειστές πόρτες στις υπηρεσίες, πλήρωσε εταιρεία και πήρε δείγμα και του
έδωσε τις αναλύσεις. Αν τις αμφισβητούν, ας πάει ο
Δήμος στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Σ.Σ. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό ήταν πέραν και
έξω από κάθε διαδικασία. Δεν νοείται στο τελευταίο
δημοτικό συμβούλιο, πριν την ευθεία των εκλογών,
μετά από ένα μήνα, να σχολιάζει μέσα, στη διάρκεια
του δημοτικού συμβουλίου, προεκλογική ομιλία υποψηφίου δημάρχου.
Στη δήλωση του στην EBΔΟΜΗ, ο Δ. Δαβάκης γράφει
σχετικά: «Δυστυχώς, δεν μου δόθηκε η δυνατότητα
στο Δημοτικό Συμβούλιο να απαντήσω μία προς μία
στις επιθέσεις Κωνσταντέλλου. Επρόκειτο για μια παράτυπη διαδικασία. Δεν πειράζει. Στον προεκλογικό
αγώνα θα υπάρξει χρόνος να αποκαλυφθεί όλη η
αλήθεια για τη θητεία Κωνσταντέλλου.
Μια παρατήρηση όμως, για ένα «μικρό - μεγάλο»
θέμα διαχείρισης που έχει και αυτό την αξία του.
Όταν ρωτήσαμε τον κο Κωνσταντέλλο γιατί η προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου γίνεται από
ένα βενζινάδικο στη Καλλιθέα,18 χιλιόμετρα μακριά
από το δήμο μας, αυτός απάντησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι «δεν βρέθηκε άλλο βενζινάδικο πιο
κοντά...»!

Ρύποι στο κάμπινγκ
Για τη ρύπανση στο κάμπινγκ της Βούλας, αναφέρθηκε ο Θ. Ματόπουλος, και ιδιαίτερα για τις μετρήσεις που έκανε ιδιώτης, που του τις ενεχείρισε, όπως
επισημαίναμε κι εμείς στο φύλλο 1080/13.4.19 με
τίτλο «η άγνοια σκοτώνει», με υλικό που μας κοινοποίησε ο δημότης Γιάννης Τσόβολος, ο οποίος σημειωτέον είχε στείλει τα στοιχεία της έρευνας, που
διενήργησε ιδιωτική εταιρεία και πληρώθηκε από τον
ίδιον, και στο Δήμο ΒΒΒ και ειδικά στην υπηρεσία
Περιβάλλοντος.
Στην έρευνα αναδείχθηκε ότι το φρεάτιο αυτό, που
βρίσκεται στο κάμπινγκ και έχει γίνει ποτάμι, που
λόγω των φερτών υλικών έχει εκτραπεί διανύει την
παραλία και καταλήγει στη θάλασσα, έχει ρύπους
από χημικά στοιχεία ιδιαίτερα επικίνδυνα για τον άνθρωπο και σε πολύ αυξημένα ποσοστά.
Ο δήμαρχος δήλωσε άγνοια! Τόνισε όμως ότι τις μετρήσεις τις κάνουν συγκεκριμένες υπηρεσίες του δημοσίου και όχι ιδιώτες και ότι τα φερτά υλικά τα
βγάζεις, και σε δύο εβδομάδες ξαναμπουκώνουν...

“Επέτρεψε” στο Δ.Δ. να απαντήσει μόνο επί προσωπικού, κάνοντάς του χάρι, όπως είπε: «επί προσωπικού είναι 5 λεπτά, εγώ θα σε αφήσω 10 λεπτά».

Αγαστές οι σχέσεις
του δημάρχου
με το μεγάλο κεφάλαιο!
―Δ.Δ.: είναι καθαρά διαδικαστικό θέμα και μην αφήσετε να προχωρήσει.
― Πρόεδρος: ο δήμαρχος μπορεί να τοποθετείται,
όπως μπορούν οι σύμβουλοι να ρωτάνε, είπε και
έδωσε το λόγο στο δήμαρχο.

Ανάμεσα στις 40 απαντήσεις του δημάρχου πάνω
στην ομιλία του Δ.Δαβάκη ξεχωρίσαμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τις “σχέσεις” με το “μεγάλο κεφάλαιο”.

«Θα τα ακούσετε κύριε Δαβάκη όπως ακριβώς τα είπατε. Όταν κάνετε μονόλογο εγώ θα σας κάνω διάλογο», απάντησε ο δήμαρχος και συνέχισε
σχολιάζοντας βήμα - βήμα την προεκλογική ομιλία
της συγκέντρωσης που έκανε ο Δημ. Δαβάκης!
«Εχουμε την εξής πρωτοτυπία, αυτή την προεκλογική
περίοδο. Εχουμε τον κ. Δαβάκη σ’ αυτή την περίπτωση, ο οποίος κατάφερε το εξής εκπληκτικό, νομίζω ότι είναι ρεκόρ γκίνες, μέσα σε 26 λεπτά να πει
40 ψέματα», είπε ο δήμαρχος και συνέχισε για αρκετή ώρα να σχολιάζει την ομιλία.
Κύριε Πρόεδρε, ζητάει το λόγο ο Δ. Δαβάκης, επειδή
η διαδικασία έγινε γιο-γιο θα κάτσουμε τώρα να
απαντήσω μία προς μία στις αιτιάσεις του δημάρχου.

Είπε ο δήμαρχος: «Αν θέλετε να μιλήσουμε για τις

«Ο δήμαρχος τοποθετήθηκε, έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί», απάντησε ο πρόεδρος.

στη διάθεσή σας, να μιλήσουμε για τις δικές σας σχέ-

σχέσεις με το μεγάλο κεφάλαιο τις δικές μου, είμαι
σεις, με το μεγάλο κεφάλαιο, για ποιούς εκπροσώπους του μεγάλου κεφαλαίου είδατε την τελευταία

Σ.Σ. Σε τι αλήθεια τοποθετήθηκε κύριε πρόεδρε, ο δήμαρχος επί 26 λεπτά της ώρας; Σε ποιο θέμα του
συμβουλίου τοποθετήθηκε ο δήμαρχος;

περίοδο, τι τους ζητήσατε, τι σας είπαν και τι είπατε
εσείς;
Αν με προκαλέσετε είμαι στη διάθεσή σας για να μας

ΕΒΔΟΜΗ

πειτε τώρα πόσο κεφαλαιοκράτης είστε και πόσο δεν
είστε».
Δαβάκης: Eίδαμε τις φωτογραφίες.
Δήμαρχος: Ναι οι φωτογραφίες είναι ανοιχτές, ενώ
τα μυστικά ραντεβού σε βίλες είναι κρυφά.
Σ.Σ. Τελικά αποδεικνύεται ότι ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος έχει “αγκαλιαστεί” από το μεγάλο κεφάλαιο, όπως ομολογήθηκε από τον ίδιον, απαντώντας
στο Δ. Δαβάκη για τις σχέσεις του με το μεγάλο κεφάλαιο. «να μιλήσουμε, για ποιούς εκπροσώπους
του μεγάλου κεφαλαίου είδατε την τελευταία περίοδο, τι τους ζητήσατε, τι σας είπαν και τι είπατε
εσείς;»!!!
Όπερ έδει δείξαι... Πώς τα έμαθε, αν δεν έχει σχέσεις ο ίδιος, εκτός και έχει βάλει ...”κοριούς”.
Ένα ντιμπέιτ μεταξύ τους εξελίχθηκε μιλώντας συγχρόνως και αλληλοκατηγορώντας επί διαφόρων θεμάτων.

Πέφτουν οι μάσκες...
Ακολούθως ο Κ. Πασακυριάκος, παίρνοντας το λόγο
επεσήμανε ότι “πέφτουν οι μάσκες” και βγαίνουν τα
άπλυτα στη φόρα. Αναφέρθηκε δε σε δύο μεγάλα θέματα, όπως τα ονόμασε: τον Αστέρα και την εκκλησιαστική περιουσία. Δεν τον ενόχλησε όμως η
διαδικασία του “μπαλκονιού” στο Δ.Σ.!

Λιγότερα δημοτικά τέλη ο Αστέρας
από τα καταστήματα της περιοχής
«Ο Αστέρας Βουλιαγμένης πληρώνει λιγότερα τέλη
απ’ ότι πληρώνει ο κάθε καταστηματάρχης στο Δήμο.
Το τετραγωνικό μέτρο στον Αστέρα και στο Ντιβάνι,
χρεώνεται λιγότερο», τόνισε ο Κ. Πασακυριάκος και
του ανταπάντησε ο δήμαρχος ότι αφορά μόνο τα εμπορικά. Σ.Σ. Μα στον Αστέρα όλα εμπορικά είναι!

“Κρυφτούλι με την εκκλησία
Εκκλησιαστική περιουσία. Εδώ είναι η αποθέωση,
παίζουμε το κρυφτούλι.
Λέμε όλοι ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, για το θέμα
της εκκλησιαστικής περιουσίας στο δήμο μας, ενώ
υπάρχει μια τεράστια εκκρεμότητα με το Ο.Τ. 79,
επειδή υπάρχει ένα Προεδρικό διάταγμα (2003), που
έχει αφήσει αυτή τη “λεπτομέρεια” να αιωρείται για
να μπορεί η Εκκλησία της Ελλάδας, όταν της δοθεί
η ευκαιρία να κάνει μπίζνες, εκεί πέρα.
Δεν έχει κλείσει η υπόθεση. Δεν μπορούμε να λέμε
ότι είμαστε εξασφαλισμένοι στο κομμάτι της Φασκομηλιάς. Και έχει ενδιαφέρον να δείτε ποιος έχει υπογράψει αυτό το διάταγμα, ο οποίος ζητάει να είναι ο
επόμενος πρωθυπουργός της χώρας!», κατέληξε ο
Κ. Πασακυριάκος.
Ο Θ. Ματόπουλος σημείωσε ότι Μεταφέρατε τον
προεκλογικό λόγο εντός της αιθούσης, έπρεπε να το
έχετε προστατεύσει αυτό.
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Δημοπρατήθηκαν οι παραλίες της Βούλας
με προμελέτες
Για τη δημοπράτηση των παραλιών, που έγιναν την
περασμένη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019, ρωτήθηκε ο
δήμαρχος στη συνεδρίαση του Δ.Σ. (22.4.19) από τη
Μ. Σίνα, Δ. Δαβάκη και Κ. Πασακυριάκο, και ο δήμαρχος απάντησε ότι η δημοπράτηση των παραλιών έχει
ξεκινήσει πολύ καιρό πίσω σημειώνοντας ότι ακολουθήθηκε μία μακριά διαδικασία.

«Μετά από 6 διαδικασίες δημόσιες, Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου και πάνω από 20
συναντήσεις με τη διεύθυνση Πολεοδομικού σχεδιασμού και 30 συναντήσεις με την ΕΤΑΔ, και τις καθυστερήσεις που έγιναν λόγω διαδικασιών και
εμπλεκόμενων υπηρεσιών, οι μελέτες έχουν εγκριθεί,
είναι μάλλον προμελέτες, γιατί οι μελέτες είναι υποχρέωση να τις κάνουν, να τις οριοθετήσουν και να
τις ολοκληρώσουν ποιοί; Οι ανάδοχοι, γιατί είναι μελέτες μεγάλου βάρους και μεγάλου κόστους», κατέληξε ο δήμαρχος.
Όσο για το αν “δεσμεύονται επόμενες διοικήσεις”,
που ρώτησε ο Κ. Πασακυριάκος, ο δήμαρχος απάντησε ότι δεν δεσμεύουμε την επόμενη διοίκηση, απλά
εξελίσουμε αποφάσεις που έχει πάρει αυτή η διοίκηση και η υποχρέωση που έχει αναλάβει εδώ και
πάρα πολλούς μήνες. Η λογική να πάμε μετά, θα έμπαινε σε πολύ μεγάλο ρίσκο χρονολογικά. Αυτές οι
εκτάσεις, εάν τελεσφορήσουν οι δημοπρασίες, θα
είναι έτοιμες οι παραλίες το 2020.
Σ.Σ. Όμως εδώ κάπου δικαιώνονται οι ανησυχίες των
συμβούλων, αφού έχουν δει μόνο προμελέτες και τις
τελικές μελέτες δεν θα τις δουν γιατί δεν θα περάσουν για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα
τις δουν και οι σύμβουλοι και οι πολίτες παρά μόνο
σε έργα πάνω στην παραλία όταν θα έχουν γίνει!!

Ολοκληρώθηκε
η δημοπράτηση
Α’ πλαζ, Β’ πλαζ
και Κάμπινγκ Βούλας
Το παραλιακό μέτωπο της Βούλας σε
επενδυτικές εταιρείας μεγάλου βεληνεκούς
Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση των εκτάσεων της Β’
Πλαζ Βούλας, της Α’ πλαζ και του Camping Βούλας,
την Τετάρτη 24 Απριλίου με αναδόχους μεγάλα επενδυτικά σχήματα.
Όπως προκύπτει από τους όρους της σύμβασης και
τις προτάσεις που κατέθεσαν οι ανάδοχοι, το συνολικό ύψος των επενδύσεων αναμένεται να υπερβεί

τα 15 εκ. ευρώ και το συνολικό κόστος δημιουργίας
των εγκαταστάσεων θα βαρύνει αποκλειστικά τους
αναδόχους. Ο Δήμος θα εισπράττει περίπου 1 εκατομ. € ετησίως σε μισθώματα και ποσοστά επί των
εσόδων.
Η σύμβαση προβλέπει δωρεάν είσοδο όλων των δημοτών μόνο στις λουτρικές εγκαταστάσεις και παραχώρηση χρόνου στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο
Δήμο (όχι στους δημότες).
Η μίσθωση των παραλιών προέκυψε μετά την παραχώρηση, από την ΕΤΑΔ Α.Ε. (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου) 540 στρεμμάτων παραλιακής ζώνης προς το
Δήμο για διαχείριση με υποχρέωση ανάπτυξης δραστηριοτήτων, για έσοδα. Η παραχώρηση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή των πρωτοκόλλων παράδοσης
παραλαβής από τα δύο μέρη.

Ας δούμε τι θα αναπτυχθεί
ΑΚΤΗ Β΄ ΒΟΥΛΑΣ:
Όλη η έκταση χωρίζεται σε τρεις ζώνες για τρία διαφορετικά βαλάντια.
Προβλεπόμενα έργα: 7.000.000,00 ευρώ.
Ανάδοχος και στις τρεις ζώνες: «Athens Beach Club
Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων»
Α’ Ζώνη
Διατηρούνται τα υφιστάμενα κτήρια και χρησιμοποιούνται για εγκαταστάσεις αναψυχής για την υποστήριξη των λουτρικών εγκαταστάσεων.
Δημιουργούνται δύο χώροι αθλητισμού (γήπεδα
beach volley/rackets).
Διατηρούνται τα υφιστάμενα κτίρια Εισόδου-Υποδοχής-Διοίκησης.
Αναπτύσσονται ομπρελοκαθίσματα στην παραλία
Β’ Ζώνη:
Διατηρούνται για χρήση αναψυκτηρίων τα δύο υφιστάμενα κτήρια.
Δημιουργούνται τρεις χώροι αθλητισμού (γήπεδα
beach volley/rackets) πλησίον της ΖΩΝΗΣ 1.
Δημιουργείται χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Δημιουργείται κολυμβητική δεξαμενή για κολύμβηση
και υδατοσφαίριση (πισίνα) η οποία θα παραχωρείται
αποκλειστικά στο Δήμο κάθε χρόνο από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο και κατά τους θερινούς κατόπιν
συνεννόησης.
Αναπτύσσονται ομπρελοκαθίσματα στην παραλία
Γ’ Ζώνη:
Δημιουργείται εστιατόριο άνευ μουσικής και εξωτερικών τραπεζοκαθισμάτων
Αναπτύσσονται ομπρελοκαθίσματα στην παραλία
Συνέχεια στη σελ. 16
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Η ΡΙΚΙΠ παρουσίασε
το πρόγραμμά της
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 20 Απριλίου 2019, στην
Πνευματική Εστία Βούλας η παρουσίαση του προγράμματος της δημοτικής παράταξης του Δήμου Β.Β.Β., ΡΙ.ΚΙ.Π.
από τον υποψήφιο δήμαρχο Θάνο Ματόπουλο.
Ο Θάνος Ματόπουλος ανέλυσε τους βασικούς άξονες δράσης με προτεραιότητα στην:
1. προστασία του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος και
την ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις παραλίες, καθώς και
στα νησιά του Δήμου,
2. διατήρηση του οικιστικού χαρακτήρα και την αυστηρή
διατήρηση των ήδη υφιστάμενων χρήσεων γης σε όλο το
Δήμο.
3. προστασία του Υμηττού και την οριστική επίλυση του οικισμού Χερώματος,
4. προστασία των δασικών εκτάσεων και στην εκκλησιαστική ‘’περιουσία’’ με ιδιαίτερη αναφορά στη Φασκομηλιά,
την λίμνη της Βουλιαγμένης και τον λόφο του Ορφανοτροφείου που ήδη απειλούνται,
5. διαχείριση των απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο μόνο,
με δράσεις μείωσης της ποσότητάς τους και μέγιστη δυνατή επαναχρησιμοποίησή τους, και την καθολική εφαρμογή της ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή.
6. καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών στους
δημοτικούς βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθμούς,
7. δημιουργία δομών ημερήσιας φύλαξης ηλικιωμένων
(ΚΗΦΗ)
8. επαναλειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου και Παν-

ην 19η Απριλίου 2019 δημοσιεύθηκε ως Δελτίο
Τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, αλλά
και σε πλήθος τοπικών εφημερίδων η απόφαση
που εξέδωσε το Εφετείο Αθηνών (18/04/2019) σχετικά
με τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος μου ο Δήμαρχος
κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Θα ήθελα να εκφράσω ότι η πρακτική αυτή, ήτοι της δημοσιοποίησης μιας δικαστικής απόφασης πριν το αμετάκλητο αυτής, παραβιάζει κατάφωρα το τεκμήριο
αθωότητας υπέρ του κατηγορουμένου, αφού προκαταλαμβάνει στη συνείδηση του κοινού την ενοχή ενός ανθρώπου αδίκως, αφού ενδεχομένως να αθωωθεί σε
μεταγενέστερο βαθμό.
Συγκεκριμένα σχετικά με τις Δημόσιες αναφορές στην ενοχή
προσώπου ισχύουν τα εξής : Ο
ύποπτος ή ο κατηγορούμενος
έχει δικαίωμα να ασκήσει
αγωγή αποζημίωσης ενώπιον
του αρμόδιου δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του
Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, προς αποκατάσταση της βλάβης την οποία υπέστη εξαιτίας προσβολής του τεκμηρίου αθωότητάς του από δηλώσεις
δημοσίων αρχών που έλαβαν χώρα σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας πριν το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης, οι οποίες αναφέρονται κατά τρόπο
άμεσο στην εκκρεμή ποινική διαδικασία και παροτρύνουν το κοινό να πιστέψει στην ενοχή του είτε προβαίνουν σε εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών με
την οποία προδικάζουν την οριστική κρίση της υπόθεσης.
Επομένως δημόσιες άμεσες αναφορές σε εκκρεμή ποινική υπόθεση από μέλη της Εκτελεστικής, Νομοθετικής

Τ
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τοπωλείου ως Δημοτικών δομών με την συμμετοχή αλληλέγγυων εθελοντών.
9. στήριξη και συνεργασία με το Ασκληπιείο - Κ.Α.ΑΠ. Βούλας - το Κέντρο Υγείας Βάρης - τα παιδικά χωριά SOS,
10. μείωση των δημοτικών τελών και φόρων σταδιακά, με
δεδομένη την εξοικονόμηση πόρων από τα ανταποδοτικά
τέλη, και στην εξαίρεσή καταβολής σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες και άτομα με υπαρκτές ανάγκες,
11. απελευθέρωση και αποκατάσταση των πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων
και πεζοδρόμων για την ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση
όλων των πεζών χωρίς αποκλεισμούς,
12. ανάκτηση των κοινόχρηστων δημόσιων χώρων από
τους πολίτες,
13. άμεση αποκατάσταση των βλαβών και επέκταση της
οδοποιίας σε όλο το εύρος του Δήμου,
14. ανάδειξη των πλούσιων αρχαιοτήτων της περιοχής μας.
15. δημιουργία πολυθεματικής δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης,
16. καθιέρωση τακτικών εργαστηρίων για όλες τις ηλικίες
για εικαστικά, θέατρο, μουσική, ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών κλπ,
17. αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό όλων των δημοτικών
κτηρίων και κυρίως των σχολείων για ασφάλεια στη χρήση.
18. στη δημιουργία νέων σύγχρονων αθλητικών υποδομών,
19. στην καθιέρωση δράσεων μαζί με τους νέους του
Δήμου για να μπορούν να εκφράσουν και να προβάλουν τις
καλλιτεχνικές ανησυχίες τους και να συμβάλλουν στον

σχεδιασμό της πόλης που τους εκφράζει.
19. στην επέκταση και αναβάθμιση της δημοτικής συγκοινωνίας,
20. στην δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος μέριμνας των αδέσποτων ζώων του δήμου, σε συνέργεια με
κτηνιάτρους και φιλοζωικές,
21. στα θέματα πολιτικής προστασίας και την ενημέρωση
των πολιτών,
22. στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης με ολοκλήρωση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για επιτάχυνση και εξυπηρέτηση του πολίτη,
23. στην διεύρυνση της συμμετοχής του πολίτη στη διαδικασία λήψης απόφασης σε επίπεδο γειτονίας, συνοικίας
αλλά και στα κοινοτικά - δημοτικά συμβούλια.

ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η κριτική που άσκησα έως
σήμερα στη νυν διοίκηση, υπερέβην κάποιες φορές το
προσήκον μέτρο έκφρασης, εξαιτίας της πλειάδας των
καταγγελιών που κατέφθαναν στο δικηγορικό μου γραφείο από σωματεία και συλλόγους της περιοχής, αλλά
και από απλούς δημότες, οι οποίοι εξοργισμένοι από
πράξεις της διοίκησης απαιτούσαν την προστασία τους
ενώπιον των δικαστικών αλλά και των προϊστάμενων
αρχών του Δήμου.
Συγκεκριμένα έχουν κατατεθεί από τοπικούς συλλόγους αλλά και από δημότες καταγγελίες κατά της Διοίκησης, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της
διερεύνησης, ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης, του Γενικού Γραμματέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, και της Εισαγγελέως Διαφθοράς.
Στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της περιοχής μας πολλοί
δημότες ασκούν κριτική, άλλοι δριμεία και άλλη ηπιότερη.
Θεωρώ ότι η επιλεκτική στοχοποίηση συγκεκριμένων
ανθρώπων και δη εμού, αλλά και της επικεφαλής της
παράταξης στην οποία ανήκω, μέσω της εξάντλησης
όλων των δικαστικών μέσων αλλά και ενδεχομένως με
την αρωγή μέσων μαζικής ενημέρωσης ευνοϊκά διακείμενων, αποτελούν πράξεις κατάφωρης φίμωσης της
ελευθερίας του λόγου και κυρίως πολιτικής και ηθικής
εξόντωσης.
Εμείς, παρόλα αυτά, θα συνεχίσουμε, αψηφώντας τον
ανίερο εναντίον μας πόλεμο, να ασκούμε κριτική, πάντα
με στόχο το καλό των δημοτών και γνώμονα το ήθος
και την πραγματική δικαιοσύνη.
Με εκτίμηση
Τίνα Κουτρουβίδη
Δικηγόρος

και Δικαστικής εξουσίας, αλλά και από δημόσιους λειτουργούς που προδικάζουν την καταδίκη του υπόπτου
γεννούν δικαίωμα αποζημίωσης, ασχέτως μάλιστα της
έκβασης της υποθέσεώς του. Μαζί με το Δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο.
Το τεκμήριο της αθωότητας εδράζεται στο νόμο
4569/2019 (που ενσωμάτωσε στην εθνική μας νομοθεσία την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/343/ΕΕ).
Ήδη στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και

«Δημόσιες αναφορές σε εκκρεμή ποινική
υπόθεση που προδικάζουν την καταδίκη του
υπόπτου γεννούν δικαίωμα αποζημίωσης»
του Πολίτη της Επαναστατικής Γαλλίας του 1789, προβλεπόταν στο άρθρο 9 ότι: «κάθε άνθρωπος τεκμαίρεται
αθώος μέχρις ότου κηρυχθεί ένοχος». Η σημερινή διατύπωση προβλέπει (άρθρο 72Α ΚΠΔ) ότι «Οι ύποπτοι ή
κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους σύμφωνα με το νόμο».
Εξάλλου σύμφωνα με τον κώδικα περί δεοντολογίας
των δικηγόρων στο άρθρο 5 ο δικηγόρος οφείλει να
υπερασπίζεται το Σύνταγμα, τους Νόμους καθώς και
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ως εκ τούτου οφείλει να καταγγέλλει κάθε μη
νόμιμη συμπεριφορά που υποπίπτει στην αντίληψή του.
Επίσης στο άρθρο 367 ΠΚ ορίζεται ότι «Δεν αποτελούν άδικη πράξη οι εκδηλώσεις που γίνονται για τη
διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον».

Μετά το πέρας της ομιλίας, ο τοπικός σύμβουλος Μανώλης
Βαρδαβάς ανακοίνωσε τα ονόματα των 52 υποψηφίων συμβούλων, που θα διεκδικήσουν μία θέση στις προσεχείς
εκλογές και έγινε η παρουσίαση είκοσι ακόμη υποψηφίων.
Ακολούθησε διάλογος, ο οποίος έδωσε την ευκαιρία να
ακουστούν πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις και να γίνει
αναφορά από τον Θάνο Ματόπουλο στη μεγάλη δράση της
ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. στη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας
για όλα τα θέματα των 3 πόλεων του δήμου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθύνων
Σύμβουλος στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (2016-2019), πρ. Δήμαρχος Παλλήνης και
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τη “Δύναμη
Ζωής”, Θεόδωρος Γκοτσόπουλος και ο πρ. δημοτικός σύμβουλος Βούλας Πέτρος Θανόπουλος.
Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με την Αμαλία Γιαννούλη
και τον Δημήτρη Καρούζο.
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

για 30 αργύρια...
Εβδομάδα των παθών, αυτή που διανύουμε αλλά και
των αργυρίων, που δεν έπαψαν ποτέ να ελκύουν την
ψυχή και το μυαλό των ανθρώπων, φτάνοντας να ποδοπατούν αισθήματα, αρχές, φιλίες, προκειμένου να
τα αποκτήσουν.
Για 30 αργύρια ο μαθητής του Χριστού, Ιούδας, πρόδωσε τον δάσκαλό του, που έφτασε στο σταυρό και
σταυρώθηκε.

Αλλά και για 30 ...αργύρια εξαργυρώνονται θέσεις,
οφίτσια, καρέκλες, όπως τόσο ξεκάθαρα το κατήγγειλε ο υποψήφιος δήμαρχος Δημ. Τζιώτης στην
πρώτη του ανοιχτή συζήτηση.

«Ξέρετε ήρθαν πάρα πολύ υποψήφιοι, άνθρωποι
μέσα από την κοινωνία που θέλανε να κατέβουν. Και
στο τέλος της συζήτησης το πιο άκομψο ερώτημα
που δεχόμουν ήταν “πόσα θα δώσεις;» Δηλαδή μία
υποψηφιότητα σε ένα συνδυασμό, πληρώνεται; Και
πώς πάει; Με το κεφάλι, γιατί συνήθως αυτοί που ζητάνε τα αργύρια έχουν και ...ουρά, ομάδα. Επομένως
μετράνε κεφάλια, ανάλογα με τα κεφάλια που κουβαλάει.
Τι ευτελισμός της πολιτικής είναι αυτό αλήθεια; Πώς
είναι δυνατόν να μεταπηδάνε από συνδυασμό σε
συνδυασμό για 30 αργύρια! Πόση ανυποληψία και
βαρβαρότητα ακόμη θα δούμε;

Εκεί που ήσουν είμαι...
Είναι λυπηρό να βλέπεις υποψήφιους να κυκλοφορούν με αστυνομικά όργανα, όσο κι αν είναι ένα βήμα
πιο πίσω, όπως συνέβη στην επίσκεψη της περιφερειάρχη Ρένας Δούρου στη βιολογική αγορά της Βούλας. Η Ρ. Δούρου μπήκε μέσα στην αγορά και
συζήτησε με τους εμπόρους και επισκέπτες, αλλά το
περιπολικό περίμενε στη γωνία.
Κρίμα. Ότι κορόιδευαν για τους προηγούμενους το
λούζονται τώρα οι ίδιοι...
Στην επίσκεψή της αυτή, στο Δήμο ΒΒΒ, συναντήθηκε και με το Δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο, στην
πλατεία της Βουλιαγμένης, σε εκδήλωση ανακύκλωσης, όπου και ενημερώθηκε για το πρόγραμμα “πράσινα σημεία” που έχει ξεκινήσει πιλοτικά ο δήμος.

Η κοιτίδα του ανθρώπινου πολιτισμού!!
Σύμφωνα με μελέτες και εκτιμήσεις γεωλόγων, πριν
100.000 χρόνια, μια πλειάδα βουνών, που βρίσκονταν στο
σημερινό ελλαδικό χώρο, με τα ονόματα που ισχύουν
μέχρι σήμερα, δηλαδή Όλυμπος, Πήλιο, Όσσα και Κίσσαβος, περιέκλειε μια αβαθή και εκτεταμένη λίμνη, τα απομεινάρια της οποίας σχημάτισαν την αποξηραμένη λίμνη
Βοϊβηίδα ή Κάρλα. Kαι επειδή η περιοχή έμοιαζε με θάλασσα την αποκαλούσαν, οι αυτόχθονες κάτοικοί της,
«θέση αλώς» (= θέση θάλασσας) και έτσι προέκυψε η λέξη
«Θεσσαλία»!!!
Οι κάτοικοί της ονομάζονταν «Πελασγοί», γιατί ήταν οι
πρώτοι ταξιδευτές των πελάγων και είχαν κοινωνική δομή
παρόμοια με το θαυμαστό πρότυπο των αποδημητικών πτηνών, των Πελαργών και οι απόγονοι των Πελασγών είναι
οι Έλληνες, οι οποίοι μιλούν ακόμα την ίδια γλώσσα με τις
φυσιολογικές ζυμώσεις και έχουν το ίδιο DNA σύμφωνα
με επιστημονικές μελέτες από Πανεπιστήμια της Ευρώπης
και της Αμερικής!!!
Ανασκαφές πού έγιναν στη Θεσσαλία το 1958, έφεραν
στο φως στοιχεία παλαιολιθικού πολιτισμού 30 έως 100 χιλιάδων χρόνων, ενώ τα ευρεθέντα εργαλεία ανήκαν σε
πολύ προγενέστερες εποχές!!!
Πριν από 25-30 χιλιάδες χρόνια στα νερά του Αιγαίου πελάγους υπήρχε στεριά, η λεγόμενη Αιγηίδα (Αιγηίς- Αιγηίδος), με καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βουνά, ποτάμια και
εύκρατο κλίμα, σε αντίθεση με το κλίμα της υπόλοιπης Ευρώπης, που την κάλυπτε βαρύς περιοδικός παγετώνας και
την καθιστούσε ακατοίκητη!
Επιστημονικές απόψεις αναφέρουν, ότι μια τεκτονική καταπόντιση μεγάλου νησιωτικού συγκροτήματος ή μεγάλου
νησιού στον Ατλαντικό Ωκεανό, προκάλεσε ξαφνική υποχώρηση του τελευταίου παγετώνα!!!
Οι γεωλόγοι ταυτίζουν αυτή την καταπόντιση με την εξαφάνιση της Ατλαντίδας, σύμφωνα με αυτά που γράφει ο
Πλάτωνας, σε αντίθεση με κάποιους, που έχουν τους δικούς τους ανυπόστατους ισχυρισμούς και τοποθετούν την
χαμένη Ατλαντίδα «κατά το δοκούν»!!!
Με την εξαφάνιση του υποτιθέμενου νησιωτικού συμπλέγματος ή μεγάλου νησιού, απελευθερώθηκε ένα θερμό θαλάσσιο ρεύμα ερχόμενο από τον Ισημερινό και έφτασε
μέχρι τις βόρειες θάλασσες, μεταβάλλοντας το κλίμα των
περιοχών σε θερμότερο, προκαλώντας το λιώσιμο των
πάγων, που δημιούργησε πλημμυρίδα με άνοδο της θαλάσσιας στάθμης μέχρι 140 μέτρα!!!
Αυτό το ακραίο γεωλογικό φαινόμενο είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η Αιγηίδα και να μείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας μόνο οι κορυφές των βουνών της, οι

οποίες σχημάτισαν τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, ενώ
το μεγαλύτερο μέρος του Πελασγικού πολιτισμού, βρέθηκε
μέσα στα υγρά και αθάνατα παλάτια του Έλληνα θεού Ποσειδώνα, του αδελφού του Δία και του Πλούτωνα, αλλάζοντας το ανάγλυφο της επιφάνειας της Γης!!
Η ελληνική Μυθολογία περιείχε κωδικοποιημένη όλη την
αληθινή γνώση της Συμπαντικής δημιουργίας, χρησιμοποιώντας υπερβολές, παρομοιώσεις και παραλληλισμούς
με θεϊκές ανθρωπομορφικές εκφράσεις, ώστε να γίνεται
ευχάριστη στον ελληνικό λαό και κατανοητή μόνο στους
μυημένους στις σοφές γνώσεις, αλλά απρόσιτη σε όποιον
ήθελε να την σφετεριστεί. Γι’ αυτό το λόγο σήμερα οι αποκαλούμενοι πολιτισμένοι λαοί του πλανήτη, προσπαθούν
να αποκωδικοποιήσουν την ελληνική Μυθολογία για να
προβούν σε επιστημονικές ανακαλύψεις, όπως έκαναν από
τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, όταν άρχισαν να μελετούν
τα 3%, που είχαν απομείνει, από το σύνολον των ελληνικών πολιτιστικών στοιχείων και επιστημονικών γνώσεων,
τα οποία έπεσαν θύματα των καταστροφών και των πυρπολήσεων από τους ανθέλληνες!!
Το κατακλυσμιαίο εκείνο γεωλογικό φαινόμενο, προκάλεσε την διάνοιξη των Ηράκλειων Στηλών (= Γιβραλτάρ),
αλλά και των στενών των Δαρδανελίων, από τα οποία εισήλθαν τεράστιες υδάτινες ποσότητες, που τις μετέφεραν
τα μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης από τους λιωμένους πάγους, στον Εύξεινο Πόντο και στη συνέχεια στο ελληνικό
Αιγαίο Πέλαγος!!
Οι Πελασγοί – Έλληνες, έπαιρναν τα ονόματά τους από
τις πόλεις-κράτη που διέμεναν ή από το όνομα κάποιου
σπουδαίου βασιλιά τους και έτσι είχαν αναρίθμητα ονόματα, όπως: Κάρες, Λέλεγες, Δρύοπες, Θεσπρωτοί, Δωδωναίοι, Χάονες, Παίονες, Αθαμάνες, Μύγδονες,
Μολοσσοί, Φρύγες, Ίωνες, Φοίνικες, Αρκάδες, Δωριείς,
Μινωίτες, Μυκηναίοι, Μακεδόνες, Θράκες, Αθηναίοι, Καδμείοι, Σπαρτιάτες, Αργείοι, Κίλικες, Δαναοί, Αχαιοί κ.α.
Αλλά όλοι μαζί αποτελούσαν ένα γένος το ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
Ο Θουκυδίδης, ο Ησίοδος, ο Αισχύλος, ο Ευσέβιος, και
πολλοί άλλοι, αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν «του
λόγου το αληθές»!!
Τα Ελληνο-Πελασγικά φύλα ταξίδεψαν και μεταλαμπάδευσαν τον πολιτισμό τους σε όλα τα μέρη του πλανήτη, όπου
και εγκαταστάθηκαν ιδρύοντας αποικίες, όπως σε όλες τις
παραθαλάσσιες Μεσογειακές χώρες, όπου είχαν κτίσει μεγάλες πόλεις, που σώζονται μέχρι σήμερα στην Ιταλία,
Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, αλλά και στην Β. Ευρώπη,
στην Ασία και στην Αμερική, ενώ η αποκωδικοποίηση του
μύθου των χρυσών μήλων των Εσπερίδων δεν ήταν τα πορ-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

τοκάλια, αλλά τα ορυχεία χαλκού, που είχε ιδρύσει ο Ηρακλής στη Νέα Γη και σταμάτησαν να λειτουργούν μετά την
πτώση του Μυκηναϊκού πολιτισμού!!
Από την Ινδία, την Ινδονησία, την Κίνα, την Ιαπωνία έφτασαν οι Έλληνες μέχρι την Χιλή, που την είχαν ονομάσει
«Φυλή» και με την πάροδο του χρόνου μετατράπηκε σε
Χιλή, και κρατάνε μέχρι σήμερα τα ήθη και έθιμά τους, την
γλώσσα τους, την φιλοπατρία και το μοναδικό ελληνικό φιλότιμο. Και όλα αυτά τα διαβάζουμε μέσα στα ποιήματα
του μεγάλου ποιητή τους, Πάμπλο Νερούντα, και δεν είναι
άλλοι από τους Σπαρτιάτες της Χιλής τους γνωστούς
«Αραουκανούς»!!!
Η Αιγηίδα αναδείχθηκε σαν την κοιτίδα του ανθρώπινου
πολιτισμού, από τους Πελασγούς, τους προγόνους των
Ελλήνων, οι οποίοι εκπολίτισαν και συνεχίζουν να εκπολιτίζουν τους λαούς του πλανήτη με την πνευματική τους
υπεροχή!!
Τα νερά των ακραίων εκείνων κατακλυσμιαίων φαινομένων στη περιοχή της Πελοποννήσου, είχαν δημιουργήσει
βαθειά κοίτη ενός ποταμού που άδειαζε τα νερά των πλημμυρών στις ελληνικές θάλασσες του Αιγαίου Πελάγους
και οι διασωθέντες Πελασγοί είχαν δώσει το όνομα του
βασιλιά τους, του Ίναχου στο ποταμό για να τον τιμήσουν
για το ευεργετικό του έργο!!
Ο Ίναχος ήταν πατέρας της Ιούς, της γεννήτορας των Δαναών Ελλήνων και του Φορωνέα, του ιδρυτή της πρώτης
πόλης του κόσμου που απετέλεσε την πρώτη κοινωνική
δομή της ανθρωπότητας με το όνομα Φορωνικό Άστυ και
αργότερα μετονομάστηκε σε Άργος, του οποίου το όνομα
διατηρείται μέχρι σήμερα!!
Η αθανασία του ελληνικού μεγαλείου είναι συνυφασμένη
με συνεχείς και άνισους αγώνες απέναντι σε πολύμορφους εχθρούς, ορατούς και αόρατους, γιατί είναι προικισμένος ο ελληνικός λαός με την αναστάσιμη δύναμη της
νοητικής επικράτησής του, οπότε αναπλάθεται και ξαναγεννιέται, λαμπρότερος και δυνατότερος μετά από κάθε
δοκιμασία του, για να υπενθυμίζει παγκοσμίως ότι ο πολιτισμός προήλθε από το ελληνικό γένος και η κοιτίδα του
ανθρώπινου πολιτισμού υπήρξε η καταποντισθείσα Αιγηίδα, η οποία άφησε στους Έλληνες τα απομεινάρια της,
που είναι τα ελληνικά νησιά, του χιλιοτραγουδισμένου
από τα ελληνικά χείλη Αιγαίου Πελάγους!!!
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Γιορτή της Άνοιξης και Πασχαλινό Bazaar Αλληλεγγύης
στον Οικολογικό Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο ”ΞΕΚΙΝΗΜΑ”
Το Σάββατο 20/4/19, πραγματοποιήθηκε στο Οικολογικό Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο ”ΞΕΚΙΝΗΜΑ” στο Κορωπί, πασχαλινό Bazaar αλληλεγγύης με καλεσμένους τον “Δεσπότη της Καρδιάς μας κκ Νικόλαο”, τους Εθελοντές της Γαλιλαίας,
τους δημάρχους της περιοχής και πολλούς κατοίκους. Ήταν η Γιορτή της Άνοιξης
από τα παιδιά του Ξεκινήματος που εντυπωσίασαν με την παρουσίαση των εθίμων
του Λαζάρου που γίνονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Τους καλεσμένους υποδέχθηκαν ο ιδρυτής του Π.Σ. “Ξεκίνημα” Χρήστος Βασιλείου Δάσκαλος – Περιβαλλοντολόγος και η κόρη του Ηρώ Βασιλείου.
Τα Παιδιά, οι Δασκάλες, το Προσωπικό, οι Ιδιοκτήτες του Σχολείου, οι Γονείς των
παιδιών, φίλοι του Σχολείου μαζί με την Τοπική Κοινωνία, τον Αντιπεριφερειάρχη
Πέτρο Φιλίππου τους Δημάρχους Κρωπίας Δημήτρη Κιούση, Παιανίας Σπύρο Στάμου, Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, Παλλήνης Θανάση Ζούτσο, Ραφήνας -Πικερμίου Βαγγέλη Μπουρνούς, Σαρωνικού Αντιδήμαρχο Χαρίτο Μανώλη και
Μαρκοπούλου Πρόεδρο ΝΠΔΔ ”ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ” Δρίτσα Μπίλλη.
Ακόμη παρευρέθηκαν οι Υποψήφιοι Δήμαρχοι Σαρωνικού Χρήστος Τσιγαρίδας,
Μαρκοπούλου Μαρίκα Μαντάλα, Κρωπίας Διονύσης Κερασιώτης και Παπαευθυμίου Γιάννης καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.

O ιδρυτής του Οικολογικού Σχολείο “Ξεκίνημα” Χρήστος Βασιλείου, έχει καλέσει στο βήμα
τον Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικόλαο, παρουσία όλων των δημάρχων των Μεσογείων.

Στην εκδήλωση τιμήθηκε, για την μεγάλη του προσφορά, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικης κ. Νικόλαος, μιας και το όραμα ίδρυσης της Μονάδας
Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία”, της δημιουργίας και λειτουργίας της ήταν
δίκη του ιδέα και πρωτοβουλία. Μαζί τιμήθηκαν και οι εθελοντές της «Γαλιλαίας».
Ο Αντιπεριφεριάρχης, αλλά και οι Δήμαρχοι της περιοχής δήλωσαν την αμέριστη
στήριξή τους στην όλη προσπάθεια που αποτελεί κάτι το πρωτοποριακό αλλά και
μοναδικό για την περιοχή των Μεσογείων, αλλά και γενικότερα στην χώρα μας.
Τα έσοδα από το Πασχαλινό BAZAAR Αλληλεγγύης, διατέθηκαν στη Μονάδα
Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία» της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.
Η Ηρώ Βασιλείου επιδίδει μαζί με τα παιδιά στον Μητροπολίτη αναμνηστικό έπαινο.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...

Παγκόσμια διάκριση για την ομάδα
εκπαιδευτικής ρομποτικής του
2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων
Παγκόσμια διάκριση απέσπασε η ομάδα ρομποτικής
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Πρωτάθλημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, που πραγματοποιήθηκε στο
Houston των ΗΠΑ από τις 17 ως τις 20 Απριλίου.
Η ομάδα Next Generation Kids (NGK) κατέκτησε το
παγκόσμιο κύπελλο της καλύτερης απόδοσης σε
όλους τους τομείς του διαγωνισμού.
Επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις, η ομάδα αρίστευσε σε μια σειρά από κατηγορίες, απέσπασε υποψηφιότητες για διάκριση στο robot design
programming και project presentation, ενώ κατέκτησε
την 8η θέση στην κατηγορία robot game, ανάμεσα σε
104 ομάδες από όλο τον κόσμο.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, δήλωσε σχετικά: «Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά του
2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων και στους δασκάλους τους, για τη σπουδαία διάκριση που απέσπασαν,
ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου.
Με τις εξαιρετικές επιδόσεις, αλλά και με το αγωνιστικό τους ήθος, μας έκαναν για μια ακόμη φορά να

From: Nikos Georgantzoglou <nikosgeorgantzoglou@gmail.com>

νιώσουμε υπερηφάνεια και συγκίνηση. Επιβεβαίωσαν
ότι στον τόπο μας, στα σχολεία μας, μεγαλώνει μια
νέα γενιά με ταλέντο, με φιλοδοξίες και ικανότητες.
Ως Δήμος, αλλά και ως τοπική κοινωνία, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους. Θα συνεχίσουμε, μαζί
με τους άξιους γονείς τους, να τα καμαρώνουμε και
να στηρίζουμε τις προσπάθειές τους για διάκριση και
πρόοδο.»

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Σαρωνικού, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας του 2ου Δημοτικού Καλυβίων, διέθεσε το ποσό των 7.000 ευρώ
προκειμένου να καλύψει μέρος των εξόδων μετάβασης και διαμονής στο Houston των ΗΠΑ.
*Επισυνάπτεται η ευχαριστήρια επιστολή της Ομάδας
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής NGK του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Καλυβίων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

όπως επίσης έχουμε πληροφορηθεί, συγκεκριμένα κέντρα
λήψεως αποφάσεων, υιοθετώντας άλλες σκέψεις και προκρίνοντας άλλες επιλογές, επιχειρούν με κάθε τρόπο να
καθυστερήσουν ή και να ματαιώσουν την εν λόγω διαδικασία, η οποία θα διασφαλίσει τον κοινωνικό χαρακτήρα του
Νοσοκομείου.
Το Σωματείο μας εξ αρχής είχε τη θέση ότι το Ερρίκος Ντυνάν πρέπει να διατηρήσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα,
ενώ η μεταβίβασή του στο Ωνάσειο συνιστά την πλέον διασφαλιστική επιλογή, προκειμένου το Νοσοκομείο να δώσει
επιτέλους στην Ελληνική κοινωνία τις υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες περίθαλψης που δύναται να προσφέρει.
Οι διαφωνούντες επί της επιλογής αυτής, θα πρέπει να τοποθετηθούν ανοιχτά και όχι να υποσκάπτουν τη διαδικασία,
επιδιώκοντας χρονοκαθυστερήσεις που θα εξασφαλίσουν
μεταβολή συνθηκών.

Ποια Ευρώπη θέλουμε;
Η Ευρώπη που θέλουμε είναι εκείνη που σέβεται την κυριαρχία των εθνών –κρατών, των οποίων οι δημοκρατικά
εκλεγμένες κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να
ακολουθούν τη βούληση των πολιτών τους.
Η Ευρώπη όπου οι λαοί θα συνεχίσουν να θεωρούνται
ίσοι, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δύναμης και κάθε απόφαση
θα παίρνεται ομόφωνα. Αν κάποιος λαός διαφωνεί πρέπει
να λαμβάνεται υπόψιν η διαφωνία του ως κυρίαρχου.

«Περί επαναφοράς του Ερρίκος Ντυνάν
στο πλαίσιο της Δημόσιας Περίθαλψης»
ΠΡΟΣ: Δ.Σ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Ευρώπη όπου η Εθνική ταυτότητα και η εθνική παράδοση θα γίνονται σεβαστές και θα προστατεύονται.
Όπου τα εθνικά χαρακτηριστικά κάθε λαού θα θεωρούνται
πλούτος που πρέπει να διαφυλαχθεί, ως βασική πηγή πολιτισμού.
Η Ευρώπη στην οποία και η Ιδρυτική Διακήρυξη των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ αναφέρεται: Της Αλληλεγγύης,
της συνεργασίας, όπου όλα τα Κράτη Μέλη είναι ισότιμα,
διατηρώντας την Εθνική τους Υπόσταση.
Νίκοs Γεωργαντζόγλου
Υποψήφιοs Ευρωβουλευτήs ΑΝΕΛ /
Πρώην Πρόεδροs τηs ΑΕΚ /
Μέλοs τηs Ένωσηs Ναυλομεσιτών

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του επί της τακτικής
που εδώ και μήνες ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς σχετικά
με την περαιτέρω μεταβίβαση του Νοσοκομείου και διερωτάται για ποιο λόγο σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση, η
οποία μόνο επιζήμια καθίσταται για τη λειτουργία του Ερρίκος Ντυνάν.
Όπως έχουμε πληροφορηθεί, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού περί επαναφοράς του Ερρίκος Ντυνάν στο
πλαίσιο της Δημόσιας Περίθαλψης, τον διεθνή διαγωνισμό
που προκήρυξε η Τράπεζα, αλλά και την ευνοϊκή προσφορά
που κατέθεσε το Ίδρυμα Ωνάση, έχουν δρομολογηθεί οι
διαδικασίες προς μεταβίβαση του Νοσοκομείου. Ωστόσο,

Κατόπιν των ανωτέρω -και χωρίς να προβαίνουμε σε περαιτέρω ανάπτυξη αυτών που όλοι καταλαβαίνουμε- θέλουμε
να πιστεύουμε ότι στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της
Τράπεζας Πειραιώς θα ληφθεί επιτέλους η οριστική απόφαση για μεταβίβαση του Νοσοκομείου στο Ωνάσειο.
Το Δ.Σ. του ΣΕΝΕΝ
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ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΙΑ ΚΙΤΣΙ & ΣΚΑΡΠΙΖΑ
Ασφάλεια
Πίεση για περιπολίες στην περιφέρεια. Μελέτη για τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών και συντήρηση των ήδη
υπαρχόντων.

Απορρίμματα
Υποψήφιος Δήμαρχος

Διονύσης Κερασιώτης
Ο δημοτικός συνδυασμός του Δήμου Κρωπίας “αλλάζουμε”, με υποψήφιο δήμαρχο το Διονύση Κερασιώτη,
νυν δημοτικό σύμβουλο και άνθρωπο που ασχολείται
πολλά χρόνια με τα κοινά, έχει “αγκαλιαστεί” από ανθρώπους με όραμα για τον τόπο τους.
Οπως η ομάδα από το Κίτσι, που έχει βάλει στόχο να αλλάξει την Περιφέρεια στο Κορωπί (Αγία Μαρίνα, Αγιος Γεώργιος, Καρελλάς και Κίτσι).
Όπως σημειώνουν στο έντυπό τους, ανάμεσα στους στόχους τους είναι:

Οριοθέτηση των χώρων απόθεσης των απορριμμάτων
και των μπαζών σε ειδικές σακούλες μόνο. Ενημέρωση για
την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.

Αντιπλημμυρικό έξω από τις σχολικές μονάδες

Γραφείο δημότη για συλλογή αιτημάτων
Λειτουργία παιδικού σταθμού
Παράρτημα δημοτικής βιβλιοθήκης
Πεζογέφυρα στην Λ. Βάρης Κορωπίου

Ένταξη στο σχέδιο πόλης
Πίεση στους αρμόδιους φορείς για την ένταξη στο σχέδιο
πόλης, προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη της περιοχής.

email: angelanektar@gmail.com

Baσίλης
Λαγκαδίτης
Γεννήθηκε το 1955 και κατοικεί στο Κίτσι από το 2003
Συνταξιούχος δημοσίου βοηθός νοσηλευτή. Αντιπρόεδρος Σωματείου Ασκληπιείου Βούλας. Ταμίας του
Σωματείου, Μέλος στο Σύλλο
“Ανοιξη” στο Κίτσι.
Τηλ. 6944583171

Ιωάννης
Γκιούλης

Συγκοινωνία
Προσθήκη της λεωφορειακής γραμμής 120 που θα διέρχεται από το Κίτσι για σύνδεση με το κέντρο του Κορωπίου & τον προαστιακό σιδηρόδρομο.

Δημοτικός φωτισμός
Τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού σε γειτονίες που δεν
έχει υλοποιηθεί το έργο.

Αντικατάσταση παλαιού δικτύου.

Κατοικεί από το 2001 στο
Κίτσι
Υπάλληλος υποδοχής και
κρατήσεων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Γενική
γραμματέας του Συλλόγου
ΑμεΑ Κορωπίου “Αγάπη & Ελπίδα”.
Τηλ. 6980822488

Δημιουργία αγωγών για την αποστράγγιση των όμβριων
υδάτων.

Μεταξύ Li-dl και Jumbo για την εξυπηρέτηση των πολιτών από και προς τα καταστήματα.

Ασφαλτοστρώσεις & επισκευές
οδοστρωμάτων
Έργα στο δίκτυο ύδρευσης

Αγγελική
Παπασταύρου

Παιδική χαρά & γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5
Αύξηση διάρκειας φαναριού
Στην συμβολή των οδών Παπαγιανόπουλου- Λεωφόρου
Βάρης Κορωπίου.

Γεννήθηκε το 1974 και κατοικεί στο Κίτσι από το 2005
Απόφοιτος ΓΕΛ, Πτυχίο ψυκτικού - Πτυχίο Τεχνικού Ηλεκτρονικών
υπολογιστών
και
δικτύων Τ.Ε.Ι. ψηφιακών μέσων
και επικοινωνίας. Πρώην πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Νηπιαγωγείου
Κιτσίου. Πρώην Γραμματέας δεκαπενταμελούς 1ου εσπερινού
ΕΠΑΛ Κορωπίου.
Τηλ. 6994855523
mail: john.gkioulis@ajpromotion.gr
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Γιάννης Παναγόπουλος
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι πρώην πρόεδρος
του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, και υποψήφιος περιφερειακός
σύμβουλος Ανατολικής Αττικής με το
ψηφοδέλτιο του Γιάννη Πρωτούλη
(Λαϊκή Συσπείρωση) στην Περιφέρεια Αττικής.

Τον θυμόμαστε μπροστάρη σε όλους τους
αγώνες των εργαζομένων στην Τ.Α.

ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ
Φιλόλογος, πρώην βουλευτής
Στις επάλξεις του αγώνα για δημοκρατία από τα νεανικά της
χρόνια. Το 1996 εκλέχθηκε βουλευτής στην Περιφέρεια της
Α' Αθήνας. Το 2001 εκλέχθηκε δημοτική σύμβουλος στο Δήμο
Βούλας ως επικεφαλής δημοτικού συνδυασμού. Τα τελευταία
χρόνια έχει συστρατευθεί με το ΚΚΕ, με το οποίο αγωνίζεται
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός.

ΔΥΝΑΤΟ ΝΑΙ ΣΤΟ ΚΚΕ - ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ “ΑΝΟΙΞΗ”
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας εύχεται
ολόψυχα σε όλα τα μελή και τους Φίλους του Συλλόγου μας
Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, με Υγεία,
επιτυχία και ευτυχία. Είθε το Άγιο
Φως της Ανάστασης να Φωτίσει όλους
τους ανθρώπους απανταχού γης.

...Ανατρέχοντας σε βιογραφικά υποψηφίων!
Μια που σε ένα μήνα έχουμε εκλογές για
επιλογή δημοτικών, περιφερειακών συμβούλων και δημάρχων, περιφερειαρχών,
αλλά και ευρωβουλευτών, θα ανατρέχουμε περιοδικά στα βιογραφικά τους και
θα παρουσιάζουμε υποψηφίους.
Είπαμε να ξεκινήσουμε
από το Δήμο Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης
και από το συνδυασμό
του δημάρχου και υποψηφίου δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο
οποίος ειρήσθω εν παρόδω, έχει φθάσει στους
92 υποψήφιους.
Μακρύς ο κατάλογος,
αλλά εμείς θα σταθούμε
πρωτίστως στο ωραίο φύλο, επιλέγοντας
μία γυναίκα, που εμφανίζεται για πρώτη
φορά σε λίστες υποψηφίων. Μία γυναίκα
που προέρχεται από τον ιδιωτικό χώρο, επικοινωνιολόγο και με πολλές περγαμηνές,
και ως εκ τούτου και υποσχέσεις για δράσεις, στη νέα δημοτική αρχή.

Είναι η Κορίνα Πατέλη Μπελλ
Η Κορίνα Πατέλη - Μπελλ μετά από σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, έχει

ασχοληθεί στην επαγγελματική της καριέρα με τουρισμό και πολλά χρόνια στον
κλάδο της Eπικοινωνίας και Μάρκετινγκ.
Επίσης ως Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας στην εταιρεία FCA Greece (θυγατρική του παγκόσμιου κολοσσού Fiat
Chrysler
Automobiles)
υλοποίησε τη Στρατηγική Επικοινωνία του συνόλου
των
μαρκών
(Fiat-Alfa Romeo, Lancia,
Abarth). Διαχειρίστηκε
σύνθετα και πολύπλοκα
έργα με απαιτήσεις για
αποτελεσματική διαχείριση πόρων και συντόνισε ομάδες δεκάδων
συνεργατών.
Οργάνωσε την Οικολογική Στρατηγική μεγάλου ομίλου στην Ελλάδα, από την
οποία ο όμιλος κατέκτησε σειρά βραβείων
σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς
για την μείωση εκπομπών ρύπων CΟ2.
Πλέον ως γνώστρια της επικοινωνίας και
με έφοδο την περιβαλλοντικής της ευαισθησίας, αποφάσισε να ασχοληθεί με τα
κοινά και να προσφέρει στην πόλη που ζει
με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά της.
Εμείς τις ευχόμαστε καλή επιτυχία.
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βιβλιοπαρουσίαση
Αυτή της δημιουργίας και του βίου των Λατινικών
ηγεμονιών των Σταυροφόρων στον Ελλαδικό κυρίως
χώρο.

“Οι λατινικές ηγεμονίες της
Μεσαιωνικής Ελλάδος”

Πλούσια η ιστορία αυτών των ηγεμονιών, γεμάτη ίντριγκες, πολέμους και ανταλλαγή πολιτιστικών και
άλλων στοιχείων μεταξύ των δύο κόσμων, του Δυτικού-Λατινικού, και του Ελληνορθόδοξου Ανατολικού.
Μια περίοδος με στοιχεία και γεγονότα που σημαδεύουν ακόμα και σήμερα την ελληνική ιστορία, κοινωνία και τοπογραφία, μια περίοδος που
υπογραμμίζει τους επικούς αγώνες των Ελλήνων
έπειτα από το 1204 μέχρι και την κατάκτησή τους από
τους Οθωμανούς.

Μία ενδιαφέρουσα έκδοση κυκλοφόρησε από τον
Κωνσταντίνο Κύπριο*, με τίτλο “Οι λατινικές ηγεμονίες της Μεσαιωνικής Ελλάδος”, από τις Εκδόσεις
Αγγελάκη και παρουσιάστηκε από ένα ενδιαφέρον
πάνελ.

Ανατρέχοντας στις σελίδες του
Η 4η Σταυροφορία είναι αναμφισβήτητα από τα μελανότερα γεγονότα της Παγκόσμιας Ιστορίας. Δίκαια
θεωρείται ότι άνοιξε τον δρόμο για την κατάκτηση
της Κωνσταντινούπολης και της Ανατολικής Ευρώπης
από τους Οθωμανούς. Όμως αυτό καθ’ αυτό το γεγονός δεν ήταν το κύριο αίτιο της καταστροφής που
οδήγησε στην κατάλυση του Βυζαντίου από τους
Οθωμανούς.
Οι Σταυροφόροι αν και πέτυχαν για πρώτη φορά αυτό
που δεκάδες έθνη είχαν αποτύχει να καταφέρουν για
εκατοντάδες χρόνια, να παραβιάσουν τα θεοφύλακτα
τείχη της Πόλης, δεν κατάφεραν να φέρουν υπό την
κυριαρχία τους το σύνολο της Βυζαντινής Επικράτειας.
Στη θέση λοιπόν μιας αποδυναμωμένης, αλλά ακόμα
αναμφισβήτητα περιφερειακής δύναμης, δημιουργήθηκαν πάνω από δέκα ηγεμονίες. Έλληνες, Λατίνοι
αλλά και εθνικές τοπικές ομάδες όπως οι Βούλγαροι
και οι Βλάχοι, δημιούργησαν τις δικές τους οντότητες, με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε μακροχρόνιους
πολέμους με στόχο την τελική επικράτηση στον

σχήμα 17Χ24, σελ. 286, τιμή 14 €

Κωνσταντίνος Κύπριος είναι κάτοχος Πτυχίου Επίλυσης Κρίσεων/Ειρήνευσης του Πανεπιστημίου του
Bradford και Μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα Ανάλυσης Άμυνας και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Lancaster. Έχει διατελέσει αναλυτής/ερευνητής στο Ινστιτούτο
Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με
καθήκοντα την παροχή αντιλήψεων, απόψεων και αναλύσεων στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και το Επιτελείο του.

Ο

πρώην Βυζαντινό χώρο. Αυτοί οι πόλεμοι ήταν και το
κύριο αίτιο της ανόδου των Οθωμανών, καθώς οι
στρατιωτικές δυνάμεις των νέων ηγεμονιών αναλώθηκαν στους πολέμους μεταξύ τους.
Μελετώντας σε βάθος τα γεγονότα που ακολούθησαν της πτώσης της Πόλης το 1204, ο αναγνώστης
θα έρθει σε επαφή με μια άγνωστη αλλά ταυτόχρονα
και συναρπαστική περίοδο της ελληνικής ιστορίας.

Ευρωεκλογές ’19:
Κρίσιμα «διλήμματα»
και ελπιδοφόρες
επιλογές

τερατώδες «μνημονιακό» καθεστώς που οικοδομήθηκε
(συντριβή μισθών-συντάξεων, εργασιακών δικαιωμάτων,
υπερφορολόγηση λαϊκών στρωμάτων, αρπαγή λαϊκών
κατοικιών, λεηλασία δημόσιας περιουσίας, κά). Όσο για
το αφήγημα περί «δίκαιης ανάπτυξης», αποτελεί πρόκληση σε συνθήκες εκρηκτικής ανεργίας, παραγωγικής
παρακμής, συνεχιζόμενης φτωχοποίησης του λαού, κά.

Στις επερχόμενες Ευρωεκλογές, κυβέρνηση και κόμματα του λεγόμενου «μνημονιακού τόξου», καλούν τους
ψηφοφόρους να τα στηρίξουν. Κοινό τους στοιχείο η
αποδοχή του οικοδομήματος της Ευρωζώνης και ΕΕ,
ενώ οι όποιες «διαφορές» εξαντλούνται στον τρόπο διαχείρισης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Θα εστιάσουμε σε τρία σημεία:

Β). Το ίδιο ισχύει για το «μονόδρομο» συμμετοχής στην
Ευρωζώνη-ΕΕ, ενώ αν φύγουμε ….«θα πέσει η χώρα
στα βράχια».! Ωστόσο οι εμπειρίες από την παραμονή
«πάση θυσία» στο ευρώ και την εφαρμογή Μνημονίων
και Επιτροπείας, ήταν τις βασικές αιτίες που την «έριξαν
στα βράχια». Απόδειξη η πρωτοφανής πτώση του ΑΕΠ
26%, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των λαϊκών
νοικοκυριών πάνω από 30%, η τεράστια αναδιανομή
πλούτου για εξυπηρέτηση του χρέους και ενίσχυση κερδοφορίας, καθώς η ουσιαστική απώλεια εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή της
εγχώριας ελίτ, σε συνεργασία με τις υπερεθνικές ελίτ
Βρυξελών και Βερολίνου για εξυπηρέτηση των στενών
ταξικών τους συμφερόντων.!

Α). Η κυβέρνηση «ΣΥΡΙΖΑ + Προθύμων», ισχυρίζεται ότι
αφήσαμε πίσω τα Μνημόνια και επιστρέφουμε στην «κανονικότητα», έχοντας όραμα τη «δίκαιη ανάπτυξη».
Πρόκειται για ισχυρισμό που δίνει «συγχωροχάρτι» στα
Μνημόνια και στα κόμματα που τα εφάρμοσαν, μαζί στην
υπερεθνική ελίτ της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα εξωραΐζει
τις ασκούμενες πολιτικές «Λιτότητας και Επιτροπείας»
- τουλάχιστον ως το 2022 - ενώ θεωρεί «κεκτημένο» το

Γ). Όσον αφορά τη «συσπείρωση» των προοδευτικών

Έχει υπηρετήσει στο Γραφείο Τύπου του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αλλά και στις Δημοτικές Εκλογές του Δήμου
Αθηναίων το 2006. Συνεργάζεται δέκα χρόνια με τον έντυπο τύπο («Επίκαιρα», «Η Χώρα», «Καρφί») και με εκδοτικούς οίκους του Ειδικού Τύπου όπως το «Περισκόπιο» και
το “COCKPIT”. Τέλος, έχει συνεργαστεί υπό διάφορες μορφές, ως μέλος, ερευνητής, διοικητικός αλλά και συντάκτης
με Ινστιτούτα όπως το ΙΔΙΣ, ΕΛΙΣΜΕ και ΕΛΙΑΜΕΠ και έχει
επιστημονικές δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

δυνάμεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, για αντιμετώπιση της
«δεξιάς και ακροδεξιάς», είναι όχι απλά ατελέσφορη,
αλλά και προσχηματική. Στηρίζεται στο παλαιοκομματικό «ψευτοδίλημμα» «δεξιά-αντιδεξιά» και τη θεωρία
της «χαμένης ψήφου». Οι τάσεις ενίσχυσης της δεξιάςακροδεξιάς τροφοδοτούνται από τις επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων μέτρων, καθώς τη μειωμένη αξιοπιστία
«αριστερών δυνάμεων» που δεν ασκούν στην πράξη
αντι-νεοφιλελεύθερη πολιτική, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα η απουσία αξιόπιστης αριστερής εναλλακτικής πολιτικής, είναι που «ανοίγει την
πόρτα» στις δυνάμεις του λαϊκισμού, της δεξιάς, της
ακροδεξιάς και της αντίδρασης.
Γι’ αυτό, το μήνυμα που καλούνται να στείλουν οι ψηφοφόροι, είναι μήνυμα καταδίκης της πολιτικής «Λιτότητας
και Επιτροπείας» και εφαρμογής μιας φιλολαϊκής πολιτικής εξόδου από την κρίση, την οποία με συνέπεια διεκδικεί η «Λαϊκή Ενότητα-Μέτωπο Ανατροπής», για μια
ελπιδοφόρα προοπτική της χώρας, του ελληνικού λαού
και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

Γιάννης Τόλιος, διδάκτωρ Οικονομικών,
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής
«Λαϊκής Ενότητας – Μετώπου Ανατροπής»
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Περιοδεία του υποψήφιου Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού
στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
σεων, απάντησε ότι «Η παραλιακή ακτή
που είναι πολλά χιλιόμετρα, από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο, πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού.

Tην περασμένη εβδομάδα 16/4/19, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός
επικεφαλής
της
παράταξης
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» συνοδευόμενος από τον “οικοδεσπότη”
υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο Ανατ.
Αττικής Δημοσθένη Δόγκα επισκέφθηκε
το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Στις επισκέψεις τους τον Γιάννη Σγουρό
και τον Δημοσθένη Δόγκα συνόδευαν οι
συνυποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι
Ανατ. Αττικής Αλμπάνης Ευάγγελος, Μεθενίτης Σωτήρης, Μπαντούνα Γεωργία,
Πρέκας Μίλτος, Παπαθανασίου Χριστίνα
και Σταύρου Δημήτρης.

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».
Την παρουσίαση όλων των υποψηφίων
περιφερειακών συμβούλων, παρουσίασε
ο Γ. Σγουρός σε ειδική εκδήλωση στο Δημαρχείο Αχαρνών, όπου δεν κατάφερε να
χωρέσει όλος ο κόσμος.
κατόπιν επίσκεψη στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδικής Αγωγής
(ΟΑΠΠΑ), αλλά και στο Κ.Α.Π.Η. Βουλιαγμένης, όπου και ενημερώθηκαν από
την Αντιπρόεδρο του ΟΑΠΠΑ Μπραϊμνιώτη Μαρία.

Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε
στο πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας (ΠΑΑΠΑΒ),
όπου τους υποδέχτηκε η Διευθύντρια του
Ιδρύματος Μαυρογιάννη Ιωάννα και τους
ξενάγησε στους χώρους και τους θαλάμους του.
Ακολούθησε η συνάντησή με το Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείου»
Βούλας Ρούπα Θεόδωρο και η επίσκεψή
τους στις πτέρυγες και στις κλινικές του

Νοσοκομείου.
Στη συνέχεια, συναντήθηκαν με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Κάραγιαν Νανά στην Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η
οποία τους συνόδευσε στο Κ.Α.Π.Η. της
Βούλας όπου συνομίλησαν με τα «μεγάλα παιδιά».
Ακολούθησε συνάντηση με το Διοικητή
του Α.Τ. Βουλιαγμένης Δούκα Σταύρο και

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο δημαρχείο στη Βούλα, με συνέντευξη Τύπου,
όπου τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Ψαλλίδας
και ο αντιδήμαρχος Βασ. Παπαμιχάλης.
Μετά από μικρή ομιλία του υποψηφίου
περιφερειάρχη και του Δημοσθένη Δόγκα
έγιναν ερωτήσεις από τους παριστάμενους δημοσιογράφους και παρουσιάστηκαν οι υπόλοιποι υποψήφιοι.
Στην ερώτηση της ΕΒΔΟΜΗΣ μέσω της
Α. Μπουζιάνη, ποια είναι η θέση του Γιάνη
Σγουρού για την ανάπτυξη των παραλιών
και το νόμο που ετοιμάζει η κεντρική διοίκηση και έχει ξεσηκωθεί θύελα αντιδρά-

Ο Δ. Δόγκας στο χαιρετισμό του ανέφερε
μεταξύ άλλων: «Όλη αυτή η συμμετοχή
των πολιτών της Περιφέρειάς μας, μας
καθιστά υπεύθυνους, να δώσουμε όλοι
μαζί τον καλύτερό μας εαυτό για ένα
σωστό προεκλογικό αγώνα, βασιζόμενο
στις θέσεις και στο όραμα της Παράταξης
μας «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής»,
με στόχο το καλύτερο μέλλον των κατοίκων ολόκληρης της Αττικής».
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Δημοπρατήθηκαν οι παραλίες Βούλας με προμελέτες
συνέχεια από τη σελ. 7

Α΄ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΑΣ (ΚΑΜΠΙΝΓΚ):
Όλη η έκταση χωρίζεται σε τρεις ζώνες για τρία διαφορετικά βαλάντια.
Προβλεπόμενα έργα: 8.000.000 ευρώ.
1η Ζώνη:
Ανάδοχος: «ΒΔ Επενδυτική Εταιρεία»
Δημιουργείται χώρος camping 5 αστέρων που συνδυάζει τις πολυτελείς ανέσεις
με τη ζωή κοντά στη φύση.
Δημιουργούνται χώροι αναψυχής προς εξυπηρέτηση των λουομένων
Δημιουργούνται οχτώ γήπεδα τένις.
Υπάρχει πρόβλεψη δημιουργίας χώρων στάθμευσης για τη εξυπηρέτηση της εγκατάστασης

Προβλέπεται η δημιουργία παιδότοπου
Διατηρείται το υφιστάμενο κτίριο Υποδοχής – Διοίκησης.
2η Ζώνη:
Ανάδοχος: «Tanweer Alliances Ανώνυμης Εταιρείας διανομής Παραγωγής εκμετάλλευσης και προβολής οπτικοακουστικού περιεχομένου - Tanweer Alliances S.A.»
Δημιουργείται υπερσύγχρονος θερινός κινηματογράφος
Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας ο Δήμαρχος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μία ιστορική ημέρα για την πόλη μας. Το παραλιακό μας μέτωπο αλλάζει μορφή, μετά από προσπάθεια τεσσάρων χρόνων η πόλη μας αποκτά τις
παραλίες που της αξίζουν. Η ανάπλαση των εκτάσεων που δημοπρατήθηκαν σήμερα αποτελεί αίτημα της τοπικής κοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια και επιτέλους, μετά από τέσσερα χρόνια μεθοδικής δουλειάς φτάσαμε σήμερα στο σημείο
να έχουμε αναδόχους επενδυτές όπως είναι οι εταιρείες Temes ιδιοκτήτρια τουριστικών μονάδων όπως το Costa Navarino και το Hilton στη Β’ Πλαζ και η εταιρείεα συμφερόντων Ναυσικά και η Tanweer στο Camping.
...Το 2020 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα αποκτήσει δύο παραλιακές
ζώνες κόσμημα για την περιοχή, με λουτρικές, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου».
Σ.Σ. Αυτό το “αίτημα” των κατοίκων, δεν το είχαμε αντιληφθεί! Εμείς πού ζούμε;
Πολύ “αξιοποίηση” απομόνωσης των κατοίκων βλέπουμε.
Αννα Μπουζιάνη

Το προσχέδιο μελέτης διαμόρφωσης σε 5άστερο κάμπινγκ το χώρο. Θα υπάρχει μόνο
ένας διάδρομος για να κατέβει κανείς στην παραλία, πεζός.

Το προσχέδιο μελέτης διαμόρφωσης για την Β’ πλαζ Βούλας

ΕΒΔΟΜΗ

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 17

«ΚΟΡΩΠΙ-ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»

Το αξίζουν οι υπερήφανοι δημότες και κάτοικοί του!
Το αξίζει ο Μεσογείτικος Δήμος μας, βασική αεροπορική πύλη της χώρας μας, που περικλείει, ιδιαίτερης
αξίας, τοπία και μνημεία, στο παραλιακό μέτωπο του
Σαρωνικού Κόλπου, στο ορεινό μέτωπο του Υμηττού,
παραγωγική γη και επιχειρήσεις στην πεδιάδα των
Μεσογείων. Αυτή η Μεσογείτικη Γη της Ελλάδας μας
εμπνέει. Αυτό το σχέδιο υπηρετούμε!

Μηχανικός Οικονομίας & Διοίκησης Παν.Αιγαίου
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Οικονομολόγος, Τραπεζικός
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΙΤΣΑ), Εθελόντρια
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολ. Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Επαγγελματίας, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) του Σωτηρίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΝΠΔΔ Σφηττός, Δημοτική Σύμβουλος
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Έμπορος Οικοδομικών Υλικών, Δημοτικός Σύμβουλος
ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Αυτοκινητιστής, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Προστασίας, Πολιτισμού- Πολιτικής Προστασίας
ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Οικονομικά-Διοίκηση
ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ελ. Επαγγελματίας -Εταιρία Γεωτρήσεων
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΙΕΤΤΑ, Ασφαλιστική
σύμβουλος, Δημοτική Σύμβουλος
ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΙΩΣΗΦ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΘΕΟΧΑΡΗ-ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ), Δημοτική Σύμβουλος
ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ), Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης,
πρώην Συμπαραστάτης του Δημότη
ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ελ. Επαγγελματίας, Δημ. Σύμβουλος
ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ιατρός-Νευροχειρουργός, Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας, πρώην Δ.Σ. –πρόεδρος Κοινωφελούς
Επιχείρησης
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ελεύθερος Επαγγελματίας, πρόεδρος
ΝΠΔΔ Σφηττός, Δημοτικός Σύμβουλος
ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΗ), Έμπορος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολιτικός Επιστήμοναςσυγγραφέας, πρόεδρος Κοιν. Επιχείρησης, Δημ. Σύμβουλος
ΛΕΒΑΝΤΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΣΤΡΑΤΟΣ), Ελεύθερος Επαγγελματίας Κατασκευών Ξηράς Δόμησης
ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) συζ. Αναστασίου, Αρχιτέκτων
Μηχανικός, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Έμπορος Ανταλλακτικών, Δημοτικός
Σύμβουλος
ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ, Φοιτήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης ΕΚΠΑ, εθελόντρια
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΕΚΠΑ-Δημόσιος Υπάλληλος
ΜΕΙΜΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ), Πρώην στέλεχος Ε.Ο.Τ
ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας & Σχολικής Επιτροπής Β΄Β/Εκπαίδευσης, Δημοτική Σύμβουλος
ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ(ΦΑΝΗΣ), πρ. Υπάλληλος ΙΚΑ, τ. πρόεδρος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Στέλεχος Επιχειρήσεων, Πτυχιούχος Οικονομικών και Μarketing με εξειδίκευση στα Παιδαγωγικά
ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, τ.Υπάλληλος ΙΚΑ, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών
ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Δημοτικός
Σύμβουλος
ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, Συνταξιούχος-Τεχνικός Αεροσκαφών,
Αντιπρόεδρος Δ.Σ Κοινωφελούς Επιχείρησης, Δημοτικός Σύμβουλος
ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επιχειρηματίας, πρώην Αντιπρόεδρος
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικός Σύμβουλος
ΠΛΑΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ (ΛΕΛΑ), Συνταξιούχος- Νοσηλεύτρια
ΠΡΙΦΤΗ ΑΘΗΝΑ, Απόφοιτη τομέων Παιδαγωγικής, Πληροφορικής & Λογιστικής
ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πολ. Μηχανικός, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, πρόεδρος Σχ. Επιτροπής Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ -ΒΛΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ, Πτυχιούχος Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρήσεων-επαγγελματίας εκδόσεων βιβλίων
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πτυχ. Οικονομολόγος, στέλ/ Επιχειρήσεων
ΤΑΞΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ελεύθερος Επαγγελματίας, πτυχ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δημοτικός Υπάλληλος -Μηχανολόγος
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Διπλωματούχος Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης Παν.Αιγαίου

OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ με υποψήφιο Δήμαρχο
τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΟΥΣΗ
H Aνεξάρτητη Δημοτική Παράταξη «Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα» με επικεφαλής το δήμαρχο και υποψήφιο δήμαρχο Δημήτρη Κιούση, ανακοίνωσε τη σύνθεση του
νέου ψηφοδελτίου του και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, λέγοντας:

«Η ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη της κοινωνίας
του Δήμου μας, Κορωπί -Νέο Ξεκίνημα και ο Δημήτριος Κιούσης, επικεφαλής της, Δήμαρχος Κρωπίας,
και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος ευχαριστούν θερμά
τους δημοτικούς συμβούλους, τους νέους δεκάδες
δημότες και νέους κατοίκους για την μεγάλη επιθυμία
και τη συμμετοχή τους στο νέο ψηφοδέλτιο της παράταξης μας για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου
2019. Το ψηφοδέλτιο που δημοσιοποιούμε σήμερα
είναι καρπός των συλλογικών προσπαθειών όλων
μας, από το 2011 έως σήμερα. Πορευτήκαμε Μαζί, με
όλους Εσάς, τους Δημότες, χωρίς, έργα βιτρίνας,
φαινόμενα ράβε-ξήλωνε και ψεύτικων υποσχέσεων
εκμετάλλευσης της εμπιστοσύνης σας. Η μεγάλη
αυτή συστράτευση είναι ενδεικτική της θέλησής σας
προκειμένου:
― Να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν σωστά
τα μεγάλα έργα υποδομής που εξελίσσονται σε όλη
την επικράτεια του Δήμου (Αποχέτευση Ακαθάρτων,
Βιολογικός Καθαρισμός, Ύδρευση, Αποχέτευση Ομβρίων-Αντιπλημμυρικά, Αγορά γης για τα νέα σχολικά
κτίρια πόλεως, Βασικό Πράσινο Σημείο, Γωνίες Ανακύκλωσης, Κυκλοφοριακοί κόμβοι-Κυκλοφορική Μελέτη κ.α). Έτσι ώστε να ξεκινήσουν άμεσα, οι
κρίσιμες αλλαγές στις συνθήκες ζωής, κυκλοφορίαςσυγκοινωνίας, με ολοκληρωμένες ανακατασκευές
κεντρικών δρόμων, με κοινόχρηστα έργα και αναπλάσεις στο Κέντρο και στους Οικισμούς μας. Όλα με
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και οργανωμένη
σειρά έναρξής τους.
― Να προχωρήσουμε το σχέδιο της έναρξης της ολοκληρωμένης στρατηγικής και πρακτικής εφαρμογής
της τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας κόντρα στις
παλινωδίες και κωλυσιεργίες της κεντρικής διοίκησης.
Ως πλειοψηφικός δημοτικός συνδυασμός πολιτικής
και κοινωνικής ευθύνης για τον τόπο μας ξεκινάμε
ΜΑΖΙ για την τελική υλοποίηση του αφετηριακού οράματος της παράταξής μας και αρκετών γενεών του
Δήμου μας: να γίνει το «Κορωπί η Ανθρώπινη Πόλη»

που θέλουμε και συζητάμε μεταξύ μας! Χωρίς πλέον
να υστερούμε σε βασικές κοινόχρηστες και δημόσιες
υποδομές που αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε σχεδιασμό αναπτυξιακής διαδικασίας.
― Ανθρώπινoς Δήμος, κόντρα σε κάθε, κρατική-κυβερνητική- κομματική ανεπάρκεια και αυταρχική επιβολή.
― Ανθρώπινος Δήμος, με προσδιορισμένες πλέον τις
τοπικές αναπτυξιακές του δυνάμεις, με αισθητική, με
έξυπνες λειτουργίες υπηρεσιών και δομών.

Δημότισσες και Δημότες του Κορωπίου,
Μας ενώνουν οι κοινοί αγώνες μας ενάντια, στις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας διαρκείας που μας επιβάλλουν ! Πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα, εσάς,
τις οικογένειες και τα παιδιά μας, τον τοπικό παραγωγό, έμπορο, επαγγελματία, τον Δήμο μας, σε καθεστώς ομηρίας και πολλών δεινών!
― Σε ανεργία και υποαπασχόληση! Σε αναγκαστική
μετανάστευση των νέων διαπρεπών πολιτών του Κορωπίου!
― Σε ταπεινωτικές διεθνείς συμφωνίες για εθνικά θέματα! Σε διάχυση της ανέχειας, της εγκληματικότητας και παραβατικότητας στις κοινωνίες μας!
― Σε κατάρρευση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας!
Σε άρνηση κατασκευής Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής. Σε δημιουργία έκτακτων δημοτικών
κοινωνικών δομών βοήθειας που τείνουν να παγιωθούν ως μόνιμες δομές, επιβεβαίωσης της φτωχοποίησης της κοινωνίας μας. Σε μόνιμη υποστελέχωση
του Δήμου και πάγωμα των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων προς τους ΟΤΑ στα επίπεδα των μνημονιακών χρόνων!
Η Δημοτική μας Διοίκηση θα υπερασπίζεται πάντα το
περιεχόμενο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον λαϊκό
θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Συνταγματικά Δικαιώματα των πολιτών του από όσους τα απαξιώνουν με τις πολιτικές τους
Ο Δήμος Κρωπίας, είτε το θέλουν είτε όχι, οι αυταρχικές μειοψηφίες συμφερόντων, γίνεται ένας σημαντικός προορισμός με ισχυρή ταυτότητα.

Επικεφαλής Υποψήφιος Δήμαρχος,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ, Εκπαιδευτικός, Δημοτική Σύμβουλος (Δ.Σ.)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ συζ. Νικολάου, Επιχειρ. Αρτοποιίας, Δ.Σ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ), Διπλωματούχος

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ…
ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ!
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
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ΕΒΔΟΜΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Η εκστρατεία του 2019 ξεκινάει στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Ενόψει της 24ης πανελλαδικής εκστρατείας εθελοντικών καθαρισμών των ακτών, του βυθού και
άλλων φυσικών περιοχών, «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2019» που θα πραγματοποιηθεί 1η
Μαΐου με 30 Ιουνίου 2019, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργάνωσε συνέντευξη τύπου την
Τετάρτη 17 Απριλίου στις 12:00, στο Δημαρχείο
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς
ο συγκεκριμένος Δήμος επιλέχθηκε φέτος ως ο
Δήμος της χώρας από τον οποίο θα ξεκινήσει η
πανελλαδική εκστρατεία.
Η εκστρατεία «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» κινητοποιεί εδώ και 23 χρόνια μαθητές και εκπαιδευτικούς, δήμους, περιβαλλοντικούς και

Φορολογούμενος βρέθηκε
να οφείλει... 3 δισ. ευρώ!
Σε μια πρωτοφανή ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας έχει
εμπλακεί μία οικογένεια στο Ηράκλειο αντιμετωπίζοντας
ένα χρέος προς την Εφορία που φτάνει τα 3 δισεκ. €.
Όταν τα παιδιά 75χρονου προσπάθησαν να πάρουν φορολογική ενημερότητα για τον πατέρα τους, ο οποίος πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, διαπίστωσαν πώς το
ΑΦΜ του έχει μπλοκαριστεί λόγω οφειλής.
Έτσι αναζήτησαν στα αρχεία της εφορίας το ακριβές
ύψος της οφειλής του πατέρα τους, και διαπίστωσαν έκπληκτος πως το οφειλόμενο ποσό είναι 2.934.702.861,33
ευρώ. Αν και οι υπάλληλοι της εφορίας τους είπαν πρόκειται για λάθος, η περιπέτεια της οικογένειας δεν έχει
τέλος.
Επί τουλάχιστον πέντε μήνες δεν μπορούν να πάρουν την
φορολογική ενημερότητα, για τον πατέρα τους, καθώς
όπως τους ενημέρωσαν, δεν αρκούσε μόνο η διαπίστωση
του λογιστικού λάθους. Θα έπρεπε όλες οι φορολογικές
υπηρεσίες της χώρας να διαπιστώσουν όντως ότι πρόκειται περί λάθους.
Και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ζήτησε από
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τελωνεία. Υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων, Διεύθυνση Εισπράξεων, Διεύθυνση Εσόδων κτλ) να πιστοποιήσουν το αυτονόητο, ότι δηλαδή δεν
είναι δυνατό να υφίσταται τέτοιο χρέος σε ένα και μόνο
φυσικό πρόσωπο.
http://www.efenpress.gr/

αναφέρθηκε στους στόχους, την αποστολή
αλλά και την τοπική, εθνική και ευρωμεσογειακή
δράση της Οργάνωσης από το 1990 έως σήμερα
σε θέματα περιβαλλοντικής σημασίας.
H Νικολοπούλου Αθανασία-Υπεύθυνη για θέματα Παράκτιας και Θαλάσσιας Διαχείρισης του
Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, αναφέρθηκε στη
συμμετοχή της Οργάνωσης στο Ευρωπαϊκό
Έργο Horizon 2020 Plastic Twist, που στόχο έχει
στην επαναχρησιμοποίηση του πλαστικού και
στην απόδοση αξίας σε αυτό.
άλλους κοινωνικούς φορείς, επιχειρήσεις και
εθελοντές κάθε ηλικίας, ώστε να πάρουν μέρος
στη λύση του προβλήματος και να δηλώσουν με
τον δικό τους έμπρακτο τρόπο τη βούλησή τους
για καθαρότερες θάλασσες και ακτές.
Η συνέντευξη τύπου ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου όπου τόνισε την
σημαντικότητα της προστασίας και διαχείρισης
του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που
αποτελεί τη βάση για την αλλαγή της περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας. Αναφέρθηκε στις επιμέρους δράσεις του Δήμου σε ό,τι
αφορά τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα και
την συμμετοχή τους σε προγράμματα και δράσεις που αφορούν σε λύσεις των θεμάτων
αυτών.
Η Κλειώ Μονοκρούσου – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπούλου –Κωστούλα Αντωνοπούλου
Τηλ.: 213 2007394-395
Fax.: 210 6630163
Σπάτα: 22/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 13644
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με
σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, για την υπηρεσία με
τίτλο «Καθαρισμός βλάστησης
αλσών, κοινοχρήστων χώρων &
ακινήτων αντιπυρικής περιόδου
2019»
συνολικής
δαπάνης
73.811,00 € συμπεριλαμβανομένου
και του Φ.Π.Α. (24%).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

Δημοτικό κατάστημα επί της οδού
Βασ. Παύλου και Δημ. Χρ. Μπέκα
στην αίθουσα διαγωνισμών (3ος
όροφος), την Τρίτη 07-05-2019 και
ώρα 09:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών), ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
(Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) και του
Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/08-062006).
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.4412/2016.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο
ΚΗΜΔΗΣ και η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ενώ η διακήρυξη, η περίληψη της διακήρυξης και η μελέτη
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.spata-artemis.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
όρους της Διακήρυξης και το διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε
στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου, στα τηλ. 2132007394395 και fax. 2106630163.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Η συμμετοχή όλων των φορέων αλλά και του
ευρύτερου κοινού σε δράσεις άμεσης παρέμβασης που αφορούν την προστασία των φυσικών
περιοχών όπως είναι η εκστρατεία για το ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, με συμμετοχή περισσότερων από 200.000 εθελοντές στην περίοδο
2006- 2018, έχει μεγάλη βαρύτητα και αποτελεί
καταλυτικό παράγοντα στις αποφάσεις που αφορούν τα περιβαλλοντικά θέματα.

Ο κεντρικός καθαρισμός του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 05
Μαΐου και ώρα 11:00 π.μ., σε τρεις ακτές του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης:
στην παραλία Δημαρχείου,
στην Ανατολική παραλία Βάρκιζας
και στο Μεγάλο Καβούρι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ.: 22/2019
Παλλήνη 19/04/2019
Αρ. πρωτ.: 545
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-ΠολιτισμούΠεριβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαριότητας εγκαταστάσεων
της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.»,
προϋπολογισμού 59.148,00 ευρώ
με το Φ.Π.Α 24%.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
παροχή «Υπηρεσίες καθαριότητας
εγκαταστάσεων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.»
σε τρίτο για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών, η οποία θα περιλαμβάνει,
όλους τους εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους των αναφερομένων
στην Τεχνική έκθεση κτιρίων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., κατά τις ημέρες και
ώρες λειτουργίας τους και κατά την
διάρκεια των εκδηλώσεων που πραγ-

ματοποιούνται. Ο ελάχιστος αριθμός
ατόμων που πρέπει να διαθέτει ο
ανάδοχος καθημερινά είναι πέντε (5).
Η εργασία αφορά τα CPV:
[90910000-9]- Υπηρεσίες καθαρισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης, που βρίσκονται στην οδό Κλειτάρχου&
Αριστείδου στον 1ο όροφο, τη 3η
Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11.00 έως 11.30 π.μ., ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που αποδεδειγμένα παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το δημοπρατούμενο
αντικείμενο και παρέχουν εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία
της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σελίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://diavgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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στα πεταχτά

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πρόστιμα για αυθαίρετα
σε ρέμα στο Μάτι

χων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, δήλωσε ότι είναι πιθανό να αυξηθεί η τιμή της αμόλυβδης μέσα στις επόμενες 40 ημέρες.

Στη δέσμευση πως τα πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις στο Μάτι θα ακυρωθούν με τροπολογία
προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξή του στην
ΕΡΤ (22.4.19).
Αφορούν πρόστιμα που επιβλήθηκαν μετά την καταστροφή στο Μάτι, και αφορούν σε γειτονιές, όπως
αναφέρουν πολεοδόμοι, ότι υπήρχε ρέμα το οποίο
δεν έχει χαρτογραφηθεί.
Αντίθετα οι ιδιοκτήτες καταθέτουν ότι δεν υπάρχει
ρέμα, αφού ουδέποτε οριοθετήθηκε.
Τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα έγγραφα της Διεύθυνσης
Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Παλλήνης, αφορούν μεγάλα ποσά, τα οποία προσαυνάξονται κάθε χρόνο.

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο στην
Ένωση Κρητών Β.B.B.

ZHTEITAI οικία κατά προτίμηση 2άρι προς ενοικίαση στη περιοχή Βάρη Βάρκιζα.

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 συστάθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κρητών Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης το οποίο έχει ως κάτωθι
Πρόεδρος:
Μιχάλης Φαρσάρης
Αντιπρόεδρος:
Μίμα Νικηφοράκη
Γενικός Γραμματέας: Καλλιόπη Ηλιάδη
Ειδικός Γραμματέας: Δημήτριος Σαμαράς
Ταμίας:
Δημήτριος Σαμαράς
Μέλος:
Γεώργιος Λεμονάκης
Μέλος:
Γεώργιος Κανέτος
Μέλος:
Φωτεινή Γαβριλάκη

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης, για

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυρίες για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Διαθέτει Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Aνεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων
μετά τα μέτρα στο Ιράν
Ραγδαία αύξηση στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική
αγορά, μέσα στις γιορτές του Πάσχα, δίνει η αναταραχή
που έχει προκαλέσει στη διεθνή αγορά η απόφαση των
αμερικανικών αρχών να δώσουν τέλος, μετά τις 2
Μαΐου, στις εξαιρέσεις που έδιναν στο καθεστώς απαγόρευσης εισαγωγών πετρελαίου από Ιράν.
Στην ελληνική αγορά καυσίμων, οι τιμές της αμόλυβδης κυμαίνονται στο 1,60 ευρώ το λίτρο περίπου. Ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριού-

Πρόκληση...
«Για τις ανάγκες των πολλών, όχι για τα
συμφέροντα των λίγων», είναι το «σύνθημα» που λανσάρει η κυβέρνηση, για
να πολώσει προεκλογικά το κλίμα με τη
ΝΔ και να θολώσει τα νερά της αντιλαϊκής πολιτικής της.
Σοβαρά τώρα; Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μιλάει εξ
ονόματος των αναγκών των πολλών όταν στην 5χρονη
θητεία της δούλεψε ρολόι για τα συμφέροντα των λίγων,
των επιχειρηματικών ομίλων;
Η κυβερνητική πρόκληση κάνει κάτι χειρότερο από τη διαστρέβλωση της ίδιας της πραγματικότητας. Ρίχνει ακόμα
περισσότερο στα τάρταρα τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του λαού, αφού βαφτίζει φιλολαϊκή πολιτική υπέρ
των πολλών μέτρα διαχείρισης της φτώχειας, πολλά απ'
αυτά προεκλογικού χαρακτήρα και περιορισμένης ισχύος,
που καμιά σχέση δεν έχουν με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ταυτόχρονα, ταυτίζει τους «λίγους» μόνο
με το τμήμα των επιχειρηματιών που αντιπαρατίθενται με
την κυβέρνηση, ενώ όλοι οι άλλοι, που απολαμβάνουν
προνόμια, διευκολύνσεις, απαλλαγές κ.λπ., προφανώς
συγκαταλέγονται στους «πολλούς».
Nίκος Γεωργόπουλος

πηγή: E.B.E.

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

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

Πληροφορίες κυρία Ελπίδα 6949784217

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.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. Τηλ.
6949630593.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπισθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμπορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο
ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική.
Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.
από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking
οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως. Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί
κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία
της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

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

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

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

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

Μερικές συμβουλές για να απολαύσετε τις γιορτές χωρίς καούρες...
Εάν το μεσημεριανό γεύμα της Κυριακής του Πάσχα έχει
σαν αποτέλεσμα να αισθανθείτε δυσπεψία και καούρα, δεν
είστε μόνοι. Κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα,
τείνουμε να τρώμε πιο ζαχαρούχα, λιπαρά και πλούσια σε
θερμίδες τρόφιμα ενώ έρευνες υποδηλώνουν ότι ο μέσος
ενήλικας λαμβάνει κατά μέσο όρο 6000 θερμίδες μόνο
την Κυριακή του Πάσχα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παράγει μεγαλύτερες ποσότητες γαστρικών οξέων για να
χωνέψει την τροφή, τα οποία όταν βρίσκουν διέξοδο προς
τα πάνω, προκαλούν το δυσάρεστο αίσθημα της καούρας.
Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από πεπτικά προβλήματα - όπως δυσπεψία, καούρα και φούσκωμα - αυτή τη συγκεκριμένη
περίοδο του έτους.
Υιοθετήστε τις παρακάτω συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να περάσετε «ανώδυνα» τις γιορτινές ημέρες.
• Τρώτε λίγο και συχνά: Η μεγάλη ποσότητα τροφής στο
στομάχι είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει φούσκωμα,
καούρες και δυσπεψία. Να προτιμάτε τα μικρά γεύματαόσο αυτό είναι δυνατό τις γιορτινές ημέρες. Επίσης, να μασάτε καλά και χωρίς βιασύνη τις μπουκιές σας.
• Τρώτε αργά: Η ταχύτητα με την οποία τρώμε το φαγητό
μας, επιδρά στη χώνεψη και στο μεταβολικό ρυθμό. Για να
επιβραδύνετε τον τρόπο που τρώτε, μασήστε καλά και
αργά την τροφή σας και έχετε μικρές μπουκιές.
• Αποφύγετε τα τρόφιμα που σας ενοχλούν: Ορισμένα
τρόφιμα αυξάνουν την οξύτητα του στομάχου και συμβάλλουν στη χαλάρωση του οισοφαγικού σφιγκτήρα. Αν και
τα τρόφιμα που ενοχλούν τον καθένα είναι διαφορετικά,
οι «συνήθεις ύποπτοι» είναι: καφεΐνη, σκόρδο, σοκολάτα,
καραμέλες και ροφήματα μέντας, εσπεριδοειδή, ντομάτα
και σάλτσες ντομάτας, καυτερά και λιπαρά φαγητά, σφολιάτες. Συνιστάται, μάλιστα, να αποφεύγετε την κατανάλωσή τους 3 ώρες πριν κοιμηθείτε, ιδιαίτερα αν οι καούρες

σας ταλαιπωρούν και τη νύχτα.
• Αντισταθείτε στα μεγάλα πασχαλινά αυγά σοκολάτα:
Αντικαταστήστε τα μεγάλα σοκολατένια αυγά με μια
μικρή ποσότητα μαύρης σοκολάτας.
• Μην πίνετε πολύ αλκοόλ: Το κρασί, η μπίρα ή το αγαπημένο σας κοκτέιλ δυστυχώς ενοχοποιούνται για την
καούρα και την δυσπεψία. Η εναλλαγή αλκοολούχου ή αεριούχου ποτού με ένα ποτήρι νερό είναι ένας πολύ καλός
τρόπος για να αποφύγετε τα δυσάρεστα συμπτώματα.
• Μην ξαπλώνετε αμέσως μετά το φαγητό: Ξαπλώνοντας
μετά το φαγητό, διευκολύνεται η «άνοδος» του περιεχομένου του στομάχου προς τον οισοφάγο. Εάν θέλετε
οπωσδήποτε να ξεκουραστείτε, βάλτε δύο μαξιλάρια στην
πλάτη σας, ώστε να είστε ανασηκωμένοι και να παρεμποδίζεται η παλινδρόμηση.
• Μην καπνίζετε: Η νικοτίνη έχει την ιδιότητα να χαλαρώνει τον οισοφαγικό σφιγκτήρα, επιτρέποντας στο φαγητό
να «ανέβει από το στομάχι».
• Κάντε μια βόλτα μετά το γεύμα: Μια ήπια δραστηριότητα
μετά το φαγητό, όπως ένας χαλαρός περίπατος, διευκολύνει την πέψη, επειδή το περιεχόμενο του στομάχου
ωθείται προς το έντερο.
• Να έχετε μαζί σας ένα αλγινικό σκεύασμα. Τα αλγινικά,
έχοντας διπλό μηχανισμό δράσης, αφενός μεν εξουδετερώνουν την περίσσεια του οξέος, αφετέρου δε καταστέλλουν την παλινδρόμηση, ανακουφίζοντας τον πάσχοντα
από την καούρα και τη δυσπεψία. Ο τρόπος δράσης τους,
τους επιτρέπει να έχουν αποτέλεσμα μέσα σε 3-5 λεπτά
από τη λήψη. Nα ενημερώσετε τον γιατρό σας, αν διαπιστώσετε ότι τα συμπτώματα δεν υποχωρούν.
Καλές Γιορτές!
Μανώλης Συμβουλάκης
Γαστρεντερολόγος, Δ/ντής Β’
Γαστρεντερολογικής Κλινικής

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

ΕΒΔΟΜΗ

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 21

...για την υγειά μας

Πασχαλινό αρνί ή κατσίκι;
Το δίλημμα για πολλούς είναι: Αρνί ή Κατσίκι;
Tα 100γρ. αρνιού έχουν 375 θερμίδες. Είναι πλούσιο σε κορεσμένο λίπος, το οποίο συνδέεται με καρδιαγγειακά νοσήματα. Το ολικό λίπος του αρνιού αγγίζει τα 15 γραμμάρια
ανά 100 γραμμάρια κρέατος.
Το πιο άπαχο τμήμα του είναι το μπούτι. Έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε πουρίνες, οι οποίες αυξάνουν το ουρικό
οξύ στο αίμα, με αποτέλεσμα να προκαλείται ουρική αρθρίτιδα. Αντιθέτως, δυναμώνει τους μύες και το νευρικό σύστημα χάρη στο υψηλό του περιεχόμενο σε πρωτεΐνες,
βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σίδηρο. Το αρνί είναι άριστη πηγή της βιταμίνης Β12, η οποία παίζει ρόλο στην παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ενώ είναι απαραίτητη
για το μεταβολισμό λίπους, πρωτεΐνης και υδατανθράκων.
Μία μέτρια μερίδα καλύπτει το 60% των αναγκών σε πρωτεΐνη. Επιπλέον περιέχει μεγάλες ποσότητες των μετάλλων σιδήρου και ψευδαργύρου. Μάλιστα, ο σίδηρος του
είναι σε μορφή που απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό. Είναι πλούσιο σε κορεσμένο λίπος, το οποίο συνδέε-

ται με καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα ωμέγα-3 που περιέχει
φαίνεται ότι προστατεύουν από καρδιαγγειακές παθήσεις
και βελτιώνουν την διάθεση.
Το αρνάκι γάλακτος, που θεωρείται ποιοτικά και γευστικά καλύτερο, είναι γεμάτο λίπος. Το αρνάκι γάλακτος είναι πολύ
τρυφερό γιατί είναι φτωχότερο από το αρνί σε πρωτεΐνες και
πλουσιότερο σε λίπος. Η περίπτωση να αφαιρέσουν οι λάτρεις του αρνιού το λίπος είναι απίθανη, αφού στα μικρά ζώα
είναι κρυμμένο ενδομυϊκά.
Το κατσίκι έχει λιγότερες θερμίδες συγκριτικά με το αρνί,
αφού τα 100γρ. κατσικιού έχουν 110 θερμίδες. Το ολικό λίπος
του κατσικιού αγγίζει τα 4,2 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια
κρέατος. Το κατσίκι έχει λιγότερες θερμίδες, λιγότερο ολικό
και κορεσμένο λίπος και λιγότερη χοληστερόλη. Είναι πλούσιο
σε συνένζυμο Q10 -η αντιοξειδωτική δράση του οποίου μειώνει την LDL "κακή" χοληστερόλη- προλαμβάνοντας τη στεφανιαία νόσο και τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή. Περιέχει
L-καρνιτίνη, η οποία μεταφέρει τα λιπαρά οξέα στα μιτοχόνδρια, οπού μπορούν να διασπαστούν για να δώσουν ενέργεια

Βιταμίνη D. Πότε και πώς πρέπει να χορηγείται
Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τον οργανισμό ρυθμίζοντας πολλές λειτουργίες του. Διακρίνουμε δύο μορφές την
βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη) ζωικής προέλευσης και τη
D2 (εργοκαλσιφερόλη) που τη λαμβάνουμε από τις φυτικές
τροφές.

με τις νότιες μεσογειακές χώρες. Τούτο όμως δεν συμβαίνει πάντα διότι οι βορειο-ευρωπαίοι καταναλίσκουν λιπαρά
ψάρια και τροφές εμπλουτισμένες με βιταμίνη D, ενώ οι μεσογειακοί λαοί προφυλάσσονται από την έκθεση στον ήλιο
για το φόβο του καρκίνου του δέρματος.

Η βιταμίνη D3 παράγεται στο δέρμα με την επίδραση της
υπεριώδους ακτινοβολίας. Άλλες πηγές βιταμίνης D3 είναι
οι τροφές ζωικής προέλευσης, όπως τα λιπαρά ψάρια, το
κόκκινο κρέας, τα αυγά και οι εμπλουτισμένες τροφές ή τα
διατροφικά συμπληρώματα, ενώ τις βιταμίνης D2 οι φυτικές
τροφές όπως τα λαχανικά και τα φρούτα. Το μεγαλύτερο
ποσοστό της βιταμίνης D προέρχεται από το δέρμα με τη
δράση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Μελέτες, που στηρίζονται στη διατροφική πρόσληψη της
βιταμίνης D αλλά και στη μέτρησή της στο αίμα έχουν δείξει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει έλλειψη (πολύ χαμηλά επίπεδα) η ανεπάρκεια ( ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ
φυσιολογικής συγκέντρωσης και έλλειψης) της βιταμίνης
D σε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.

Η βιταμίνη D ρυθμίζει το μεταβολισμό του ασβεστίου, βοηθώντας την απορρόφησή του από το έντερο, αλλά και του
φωσφόρου συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και διατήρηση
υγιών οστών. Eχει όμως και άλλες δράσεις που αφορούν
στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος, στον
μεταβολισμό και στη σωστή μυική λειτουργία.
Η επάρκεια της βιταμίνης D εξαρτάται κυρίως από την ένταση και το χρόνο έκθεσης του σώματος στην ηλιακή ακτινοβολία. Η απορρόφηση της ακτινοβολίας από το σώμα
εξαρτάται από το χρόνο έκθεσης στον ήλιο, το χρώμα του
δέρματος (το ανοικτό χρώμα απορροφά περισσότερο την
υπεριώδη ακτινοβολία), τον τύπο ρουχισμού και τη προστασία από την ηλιοφάνεια (χρήση αντιηλιακών).
Σύμφωνα με τα παραπάνω θα έπρεπε οι κάτοικοι των βορείων χωρών να έχουν έλλειψη της βιταμίνης D συγκριτικά

Στους ενήλικες υπάρχουν φυσιολογικές καταστάσεις που
η χορήγηση βιταμίνης D είναι απαραίτητη, όπως η κύηση
και ο θηλασμός. Υπάρχουν όμως και παθολογικές καταστάσεις και νοσήματα που η έλλειψη της βιταμίνης D είναι το
αίτιο ή το αποτέλεσμα της πάθησης όπως η ραχίτιδα στα
παιδιά, η οστεομαλακία στους ενήλικες, οι χρόνιες παθήσεις των νεφρών, η ηπατική ανεπάρκεια και τα σύνδρομα
δυσαπορρόφησης από το έντερο.
Στην οστεοπόρωση χορηγείται σαν προληπτική κυρίως θεραπεία η βιταμίνη D σε συνδυασμό με ασβέστιο.
Στα βρέφη και τα παιδιά χρειάζεται να χορηγείται η βιταμίνη D σε δοσολογία που προσδιορίζεται από τους παιδιάτρους ανάλογα με την ηλικία.
Η συνιστώμενη δόση συντήρησης για τους ενήλικες με ανεπάρκεια της βιταμίνης D είναι 800-1000 μονάδες την ημέρα.
Όταν όμως υπάρχει μεγάλη έλλειψη της βιταμίνης όπως
αυτή προσδιορίζεται από τη χαμηλή συγκέντρωση της στο

στον οργανισμό (λιπολυτική δράση). Τέλος, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε γ-λινολεϊκό οξύ (CLA), το οποίο συμβάλλει στη
ελάττωση του λίπους σε υπέρβαρα άτομα καθώς και στη βελτίωση του λιπιδαιμικού τους προφίλ. Τα αρνητικά του κατσικιού
είναι ότι έχει περισσότερα τρανς λιπαρά, λιγότερη πρωτεΐνη
και περισσότερο νάτριο.
Οι διατροφολόγοι ψηφίζουν κατσίκι, γιατί έχει λιγότερες
θερμίδες και άρα είναι πιο υγιεινό. Γι΄ αυτό και συνιστούν
σε όσους προσέχουν τη γραμμή τους να το προτιμήσουν.
Οι σεφ όμως υπογραμμίζουν πως το αρνί είναι παρεξηγημένο και επιμένουν πως είναι... πεντανόστιμο.
Τελικά η επιλογή είναι δική σας. Πάντως το αρνί ή το κατσίκι εκτός από το να το τρώτε στη σούβλα είναι και από τα
κρέατα που ψήνονται γρήγορα. Έτσι γίνονται τραγανά στο
εξωτερικό τους παραμένοντας ζουμερά και μαλακά στο εσωτερικό. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα ψήσετε σε μπάρμπεκιου, δοκιμάστε αρνί ή κατσίκι αντί για τις συνηθισμένες
μπριζόλες και λουκάνικα.
Αγγελική Μήλιου, βιολόγος, medlabnews.gr

αίμα, τότε χορηγούνται υψηλές δόσεις ημερησίως, η εβδομαδιαίως που μπορούν να φθάσουν τις 10.000 την ημέρα η
60.000 την εβδομάδα για 8-12 εβδομάδες, που ακολουθούνται από 1.000-2.000 ημερησίως ή 10.000 την εβδομάδα
σαν δοσολογία συντήρησης. Σε κάθε περίπτωση η δοσολογία καθορίζεται από το γιατρό.
Η έλλειψη της βιταμίνης D έχει συσχετισθεί με την οστεοπόρωση, τα κατάγματα και τις πτώσεις σε ηλικιωμένους γι’
αυτό συνιστάται η χορήγηση της σε δοσολογία συντήρησης
αν και τελευταία αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά της
σε αυτές τις περιπτώσεις.
Η δυνατότητα μέτρησης της βιταμίνης D στο αίμα, αλλά και
η ασυμφωνία του ιατρικού κόσμου για τις φυσιολογικές
τιμές της, έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε μία υπερβολική πρόσληψη που όχι μόνο δεν δικαιολογείται αλλά
μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο της υπερβιταμίνωσης
D με βλαβερές συνέπειες στον οργανισμό.
Τόσο η μέτρηση της βιταμίνης D στο αίμα όσο και η χορήγησή της πρέπει να συνιστάται από τον θεράποντα ιατρό
όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις έλλειψης της ή παράγοντες κινδύνου πού μπορεί να οδηγήσουν σ’ αυτήν, όπως τα
νοσήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η μέτρηση της βιταμίνης D με κανένα τρόπο δεν δικαιολογείται στα πλαίσια
ενός συνηθισμένου ελέγχου ρουτίνας ή η λήψη της από το
κοινό χωρίς την υπόδειξη ιατρού, επειδή σαν συμπλήρωμα
διατροφής δεν συνταγογραφείται.
Μια ισορροπημένη δίαιτα καλύπτει πάντα τις ανάγκες ενός
υγιούς οργανισμού σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία χωρίς να
χρειάζεται η επιπλέον χορήγηση τους με τα συμπληρώματα
διατροφής.
Κώστας Φαινέκος, Ενδοκρινολόγος, phencost@otenet.gr
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Χάλκινο Μετάλλιο για τη
γυναικεία ομάδα του Ν.Ο.Β.
3η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αναδείχθηκε η γυναικεία
ομάδα υδατοσφαίρισης του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης
στον αγώνα του μικρού τελικού του Final 4 της Euro League
(20.4.19), που έγινε στο Σαμπαντέλ της Ισπανίας.

ΕΒΔΟΜΗ

Πρωτιές στο 5ο Διασχολικό Πρωτάθλημα στο Δήμο ΒΒΒ
Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Βάρης
το 5ο Δια σχολικό Πρωτάθλημα Γυμνασίων του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης.
Στο εν λόγω πρωτάθλημα παρευρέθηκαν οι προπονητές των αγωνιστικών
αναπτυξιακών τμημάτων του Συλλόγου (Θανέλλας, Αντωνίου, Στάθης),
όπου βοήθησαν τον υπεύθυνο συντονιστή του πρωταθλήματος Σωτηρόπουλο.

Κάνοντας μια πολύ καλή εμφάνιση και ένα δυνατό παιχνίδι,
επικράτησε της ιταλικής ομάδας με 8-7 λαμβάνοντας το
Χάλκινο Μετάλλιο. Δείχνοντας μια κυρίαρχη εικόνα, η
ομάδα της Βουλιαγμένης προηγήθηκε με 8-5, όπου η ιταλική Πάντοβα κατάφερε να μειώσει στο τέλος στο 8-7.

Το 1ο Γυμνάσιο Βούλας κέρδισε τέσ-

σερα χρυσά κύπελλα στο βόλεϊ αγοριών, βόλεϊ κοριτσιών & μπάσκετ κοριτσιών, ποδόσφαιρο αγοριών και ένα
χάλκινο κύπελλο στο μπάσκετ αγοριών. Προπονητής τους ο Ν. Καλογερόπουλος
Στην πρωταθλήτρια ομάδα συμμετείχαν κυρίως, αθλήτριες της ΑΣΠ ΘΕΤΙΣ
Βούλας.

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, το
αντίστοιχο πρωτάθλημα για τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου πραγματοποιήθηκεστο κλειστό της Βούλας Γ.
Γενημματάς και στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου, με τη συμβολή του Συλλόγου σε προσωπικό και
υλικό.

47 μετάλλια κατέκτησαν οι κολυμβητές του
ΑΚΟΒΒ στο Κύπελλο Άνοιξης
Σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης φετινής σεζόν οι
κολυμβητές-τριες του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας (AKOBB) επέστρεψαν με 47 μετάλλια στις αποσκευές τους από την Πάτρα, όπου
συμμετείχαν στο Κύπελλο Άνοιξης που διοργανώθηκε από τον ΝΟ Πατρών το Σαββατοκύριακο 1314/4/2019.
Στο καθιερωμένο εδώ και πολλές δεκαετίες κολυμβητικό meeting της Αχαϊκής πρωτεύουσας οι κολυμβητές του ΑΚΟΒΒ κάνοντας μία εκπληκτική εμφάνιση
κατέκτησαν 18 χρυσά, 13 ασημένια και 16 χάλκινα
μετάλλια.
Την αποστολή του συλλόγου στην Πάτρα συγκρότησαν 34 κολυμβητές – τριες του αγωνιστικού και προ
αγωνιστικού τμήματος. Τους κολυμβητές συνόδευσαν η έφορος του κολυμβητικού τμήματος Mαρία Κολοκούτσα, ο προπονητής του αγωνιστικού τμήματος
Θεόδωρος Αράπης και η προπονήτρια της προ αγωνιστικής ομάδας Λιάνα Δήμα.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Δεύτερος στην Ευρωλίγκα
ο Ολυμπιακός

Τέταρτη η Κορακάκη στην Κίνα

Η αγωνιστική απόδοση στο τελευταίο πεντάλεπτο και οι
πολλές αποβολές ήταν οι αιτίες που στέρησαν από τη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού το τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Στη διοργάνωση που ολοκληρώθηκε στην Ισπανία,
οι «ερυθρόλευκες» ηττήθηκαν από τη Σαμπαντέλ με 11-13
και οι Ισπανίδες πανηγύρισαν τον τίτλο. Στον μικρό τελικό
η Βουλιαγμένη υπερίσχυσε με 8-7 της Πάντοβα.
Οι «Πειραιώτισσες» μπήκαν στην πισίνα του Σαμπαντέλ αποφασισμένες για νίκη, και προηγήθηκαν με 2-0. Οι «οικοδέσποινες» μείωσαν σε 1-2, με την Ελευθερία Πλευρίτου να
αυξάνει τη διαφορά για την ομάδα της, και η ολοκλήρωση
του οκταλέπτου βρήκε μπροστά τον Ολυμπιακό με 3-2.
Στο δεύτερο οκτάλεπτο τα κορίτσια του Παυλίδη αύξησαν
τη διαφορά (4-2) αλλά δέχτηκαν δύο γρήγορα γκολ. Η Ασημάκη έφερε και πάλι την ομάδα της στη θέση του «οδηγού»
(5-4). Οι γηπεδούχες, όμως, εκμεταλλευόμενες ακόμη μία
αποβολή των «ερυθρολεύκων» έκαναν το 5-5 με τη Νιούσχουλ. Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με την Μπάκλινγκ
και η Σαμπαντέλ ισοφάρισε με τη Μουνιόθ.

ΒΟΛΕΪ

«Ασπρόμαυρο» το Κύπελλο
Κυπελλούχος Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών για τρίτη φορά
στην ιστορία του αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στον τελικό του φάιναλ φορ, που διεξήχθη στην Ιεράπετρα, επικράτησε 3-1 του Ηρακλή στο θεσσαλονικιώτικο ντέρμπι.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχασε το πρώτο σετ, αλλά στη
συνέχεια κυριάρχησε και έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου, με κορυφαίους τον Αμερικανό Γκάρετ Μουαγκουτούτια και τον Ολλανδό Νιλς Κλαπβάικ. Ο πρώτος βελτίωσε την
υποδοχή του ΠΑΟΚ και έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης, ενώ ο δεύτερος ήταν αυτός που επιθετικά τελείωσε
με επιτυχία τις κρίσιμες φάσεις, ανοίγοντας το δρόμο για
τη νίκη. Τα σετ: 20-25, 25-12, 25-20, 27-25.

ΒΟΛΕΪ - Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αγγίζει τίτλο ο Ολυμπιακός
Μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου στην Α1 γυναικών βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός, που χτες επικράτησε
στη Νάξο του Πανναξιακού με 3-0 σετ. Ετσι, οι «ερυθρόλευκες» έκαναν το 2-0 στις νίκες και χρειάζονται μια ακόμα
ώστε να σφραγίσουν και τυπικά τον τίτλο του πρωταθλητή.
Αυτό θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν στον τρίτο τελικό
που θα γίνει στην έδρα τους, στο κλειστό του Ρέντη. Παρά
τις απουσίες των Σάσκια Χίπε, Κατερίνας Γιώτα αλλά και τη
σθεναρή αντίσταση που πρόβαλαν οι γηπεδούχες (τουλάχιστον για δύο σετ) οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να φθάσουν στην επικράτηση κατακτώντας τα τρία σετ με 25-21,
25-21, 25-18.
ΑΕΚ: Ο Τρέβορ Εμπακούε συμφώνησε με την ΑΕΚ μέχρι
το τέλος της σεζόν. Ο Αμερικανονιγηριανός σέντερ ήταν
η επιλογή των «κιτρινόμαυρων» για τη θέση κάτω από το
καλάθι, στην οποία ο τραυματισμός του Καββαδά υποχρέωσε ουσιαστικά τον Χάντερ να «τραβήξει» όλη τη σεζόν.
Ο Εμπακούε, που μέχρι τώρα αγωνιζόταν στην Ιαπωνία με
την Οσάκα, προκειμένου να αδειάσει θέση ξένου αναμένεται να αντικαταστήσει τον Γκρίφιν, ο οποίος δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες για τις οποίες αποκτήθηκε.

Για λίγο έχασε την ευκαιρία να βρεθεί σε ένα ακόμα βάθρο
διεθνούς διοργάνωσης η Αννα Κορακάκη, που κατέλαβε
την 4η θέση στο αεροβόλο πιστόλι από 10 μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής που διεξάγεται στην Κίνα.
Σε έναν συγκλονιστικό τελικό, όπου τέσσερις αθλήτριες
πάλεψαν μέχρι το τέλος για την τριάδα του βάθρου, η Αννα
Κορακάκη ολοκλήρωσε τον αγώνα της με την τέταρτη θέση
με 200,2 β. και έχασε την είσοδό της στην τριάδα των μεταλλίων για μόλις 0,3 β. Το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στην
Μίνγουνγκ Κιμ (Κορέα), δεύτερη ήταν η Ρωσίδα Βιταλίνα
Μπατσαράσκινα και τρίτη η Βερόνικα Μάγιορ από την Ουγγαρία.
Επόμενη υποχρέωση στη διοργάνωση για την Ελληνίδα
αθλήτρια είναι η συμμετοχή στο μεικτό μαζί με τον αδερφό
της Διονύση Κορακάκη.

VOLLEYLEAGUE
Στον τελικό o ΠΑΟΚ
Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ θα δώσει το
«παρών» στον τελικό του πρωταθλήματος μετά τη νίκη επί
της Κηφισιάς εκτός έδρας με 3-0, στον τρίτο αγώνα για τα
ημιτελικά του θεσμού. Ετσι, πετυχαίνοντας 3 νίκες σε 3 παιχνίδια θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τέταρτο τίτλο

SUPER LEAGUE
Η ώρα του τίτλου για τον ΠΑΟΚ
Στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από 34
χρόνια αναμονής βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, μετά την 29η και προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super
League. Με το εμφατικό 5-0 επί του Λεβαδειακού στην
Τούμπα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή, για τρίτη φορά στην
ιστορία του το (1976 και το 1985 οι προηγούμενες κατακτήσεις), δίνοντας το έναυσμα για τη φιέστα από παίκτες,
τεχνικό τιμ και παράγοντες της ομάδας, καθώς και από χιλιάδες οπαδούς στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Την τελευταία αγωνιστική ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ αγωνίζεται στα
Γιάννενα με τον ΠΑΣ και φιλοδοξεί να ολοκληρώσει τη
σεζόν αήττητος, ισοφαρίζοντας την ιστορική επίδοση του
Παναθηναϊκού από το 1964.
Στο αγωνιστικό μέρος, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε πλήρως απέναντι στον Λεβαδειακό και έφτασε στην πανηγυρική νίκη
με σκόρερ τους Σάχοφ (2', 58'), Μπίσεσβαρ (8'), Βαρέλα
(53') και Σβιντέρσκι (81').
Μπροστά στην τελευταία αγωνιστική το μόνο μέτωπο που
παραμένει ανοιχτό είναι αυτό της παραμονής στην κατηγορία, με τέσσερις ομάδες να μάχονται για την αποφυγή του
υποβιβασμού. Πιο ευνοϊκή είναι η κατάσταση για Ξάνθη και
Αστέρα Τρίπολης. Η πρώτη έκανε σημαντικό βήμα σωτηρίας
με τη νίκη της με 2-0 επί του Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ οι
Αρκάδες απέσπασαν βαθμό στο Ηράκλειο (1-1 με τον ΟΦΗ)
και επίσης κρατούν την τύχη στα χέρια τους στο φινάλε,
υποδεχόμενοι τον Πανιώνιο στην Τρίπολη. Οι Κρητικοί παρέμειναν 13οι και αν δεν αλλάξει κάτι θα διεκδικήσουν την
παραμονή στο μπαράζ με τον 2ο της Football League. Στην
πιο δύσκολη θέση βρίσκεται ο ΠΑΣ Γιάννινα μετά την ήττα
του με 2-1 από τον Πανιώνιο, καθώς θέλει μόνο νίκη απέναντι στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ και παράλληλα ήττα του
ΟΦΗ από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

στην ιστορία του. Με τον αέρα της πρόσφατης κατάκτησης
του Κυπέλλου ο ΠΑΟΚ, με τον Γκάρετ Μουαγκουτούτια να
είναι και πάλι κορυφαίος, ξεπέρασε την αντίσταση που
έβγαλαν οι γηπεδούχοι κυρίως στο 2ο και 3ο σετ. Ο «δικέφαλος» πήρε χωρίς προβλήματα το πρώτο σετ 25-16,
ωστόσο στη συνέχεια η Κηφισιά ανέκαμψε και προηγήθηκε
στο δεύτερο με 14-9, όμως κάνοντας ανατροπή με 8 διαδοχικούς πόντους ο ΠΑΟΚ άνοιξε το δρόμο για την κατάκτησή του με 25-17. Στο πλέον αμφίρροπο εξελίχθηκε το
τέταρτο σετ, με τις δύο ομάδες να παλεύουν στα ίσα για
τη νίκη, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν τους κρίσιμους
τελευταίους πόντους βρίσκοντας τις λύσεις από τον
Μουαγκουτούτια επικρατώντας με 25-20.

Νίκη ελπίδας για Φοίνικα
Στον άλλο ημιτελικό ο Φοίνικας Σύρου, κάνοντας την έκπληξη, πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού με 3-0
(26-24, 25-20, 25-21) σετ μειώνοντας τις νίκες σε 2-1. Ετσι
οι «Πειρατές» κράτησαν ζωντανές τις ελπίδες για πρόκριση
και στο επόμενο ματς που θα γίνει αύριο Μ. Πέμπτη και πάλι
στην έδρα τους έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν τις
νίκες. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση 5ου αγώνα αυτός
θα γίνει στο κλειστό του Ρέντη αφού ο Ολυμπιακός έχει το
πλεονέκτημα έδρας.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Η «επόμενη μέρα» για τον ΠΑΟ
Ο αποκλεισμός από το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας, μετά
την τρίτη ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης σε ισάριθμους αγώνες, στο ΟΑΚΑ αυτή τη φορά, με σκορ 89-82, σηματοδότησε τον έβδομο χρόνο απουσίας από την τελική φάση της
διοργάνωσης για τον Παναθηναϊκό των 6 τίτλων.
Παρά τις καλές εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος και
την ανέλπιστη - με δεδομένη τη θέση τους στη βαθμολογία
πριν από λίγους μήνες - πρόκριση στα πλέι οφ, οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Στον πρώτο αγώνα, στη Μαδρίτη, η
ελληνική ομάδα έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη νίκη
και να «χτυπήσει» τη σειρά, ενώ στους επόμενους δύο
απλά φάνηκε η ανωτερότητα της Ρεάλ, με υπεροπλία που
της επέτρεψε να βρει λύσεις σε όλα τα κρίσιμα σημεία.
Στον Παναθηναϊκό απομένει τώρα ο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος, σε κάθε περίπτωση όμως ο σύλλογος καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση που
διαμορφώνει μία ακόμα «άκαρπη» ευρωπαϊκή παρουσία και
να σχεδιάσει την «επόμενη μέρα».

ΜΠΑΣΚΕΤ
Απάντηση ΕΟΚ στις δηλώσεις Βασιλειάδη
Ανακοίνωση - απάντηση στα όσα υποστήριξε ο υφυπουργός
Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης περί «θανάτου του ελληνικού μπάσκετ» εξέδωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
Στην ανακοίνωσή της, η ΕΟΚ αναφέρει μεταξύ άλλων πως
είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τους νόμους του κράτους
και το νομικό πλαίσιο της ΔΟΕ και της FIBA. Επίσης τονίζει
ότι δεν είναι καλό για την πολιτεία να στοχοποιεί την Ομοσπονδία και ότι μπροστά στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας
χρειάζονται σοβαρότητα, ψυχραιμία και ευθύνη απ' όλους.

