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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
συνέχεια
«Θέλει αρετές και τόλμη η ...δημοκρατία»!
Με τα κόμματα ξεμπερδέψαμε σχεδόν, στο προηγούμενο σχετικό άρθρο. Για την ακρίβεια, εγώ έχω ξεμπερδέψει. Στα άρθρα μου δεν παροτρύνω, δεν
«διδάσκω». Να βάλω προβλήματα, τα πραγματικά
προβλήματα, στη σωστή τους διάσταση προσπαθώ.
Να προ βλη μα τι στού με.
Μας έχουν παραμυθιάσει, μας έχουν
πιπιλίσει το μυαλό χρόνια, αιώνες
τώρα, ότι «δημοκρατία» είναι να ψηφίζουμε και μετά να υπακούουμε, ως
υπήκοοι βεβαίως. Α, και να μιλάμε
«ελεύθερα»! Ελευθέρια συνήθως, ή
αήθως ελευθεριάζοντες.
Κι εγώ τουλάχιστον, δεν λέω να απατου Κώστα
γορευτεί αυτό. Αλλά να δοθεί η
Βενετσάνου
σωστή παιδεία ώστε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, αλλά υπεύθυνα και με ευπρέπεια. Πού
θα το διδαχθούμε αυτό; Στα τηλεοπτικά παράθυρα ή
μήπως στη Βουλή; Εκεί πλέον συναντάς μάλλον
κακά παραδείγματα· κάκιστα!
Η ελευθερία αυτή της έκφρασης ...παραχωρείται,
διότι δεν βλάπτει το σύστημα, αν δεν το ωφελεί κιόλας, αφού λειτουργεί ως ανακουφιστική βαλβίδα,,
για εκτόνωση του λαού!
Η ψήφος πάλι πώς μετράει; Η «ελευθέρα» ψήφος!
Μην τα αναλύσω τώρα, λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει όλοι, αλλά το έχουμε δεχθεί(;). Κάτι το 3% για
να μπεις στη Βουλή
Συνέχεια στη σελ. 2

€

Τιμητική διάκριση

Ο ΤΖΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η “Γαλάζια Δημοκρατία” είναι
σχέδιο για την Αθηναϊκή Ριβιέρα!
Σελίδα 15

«Βελτίωση – Αντικατάσταση
Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου
Τομέα Δήμου Κρωπίας»
Σελίδα 6

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

Οι δημότες των 3Β
μπροστά στις κάλπες

Οι παραλίες της
Βούλας ξανά στο
στόχαστρο των
επενδυτών
Σελίδα 16

“Aνοιχτή” Επιστολή
προς τους Πολίτες
Σελίδα 7
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Νέος με εμπειρία και
όραμα για το Κορωπί

Δημοσθένους Δ. Δόγκα

Σελίδα 3

Σελίδα 24
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για την ...ιστορία μας; Ότι στη δημοκρατία «μας» των
«ευρωπαϊκών αξιών», της καθολικής δημοκρατικής ψηφοφορίας, 350.000 ψήφοι ΔΕΝ «μετράνε!» Ή, αν θέλανε να «μετράνε», εκβιαστικά ας ψήφιζαν ένα από τα
κόμματα που είχαν τα Μέσα Μαζικού Επηρεασμού της
κοινής γνώμης και τα κατάφεραν(!) Νόμιμα;

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
συνέχεια
Συνέχεια από τη σελ. 1

(μπορούν να το αυξήσουν και στο 10%, όπως ο Ερντογάν), κάτι τα «μπόνους», 50 βουλευτές – το ένα έκτο
της Βουλής – κάτι τα διαπλεκόμενα «Μέσα» και η
πλύση εγκεφάλου που υφίστανται οι ψηφοφόροι παντοιοτρόπως, από τις τηλεοράσεις κ.λπ., αντιλαμβάνεσθε, φαντάζομαι, πόση και τι δημοκρατία έχουμε.
Ένα μόνο παράδειγμα από την παρούσα Βουλή, για να
«πιάσουμε» μέρος, απ’ όσα αναφέρονται παραπάνω.
Η «Ενωση Κεντρώων» με 3,44% και 186.908 (καθ’ υπολογισμό) ψήφους, έβγαλε 9 βουλευτές.
Οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες», που συγκυβέρνησαν για
τρία χρόνια, με 3,69% και 200.492 ψήφους έβγαλαν 10
βουλευτές.
Ενώ η «Λαϊκή Ενότητα» με 2,86%, για 7.607 ψήφους
(0,14%) δηλαδή που υπολείφθηκε, δεν μπήκε στη
Βουλή.
Συνολικά τα κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή,
πήραν 6,40%. Το ποσοστό αυτό αναλογικά, ισοδυναμεί
με 19 βουλευτές, τους οποίους επωφελήθηκε το πρώτο
κόμμα που έβγαλε 145 βουλευτές με 35,46%, ενώ με
το ποσοστό αυτό του αναλογούσαν 106 βουλευτές.
Το 6,40%, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του
Υπουργείου Εσωτερικών, έμειναν εκτός Βουλής, ισοδυναμούν με 347.736 ψήφους. Ξέρετε τί σημαίνει αυτό

Διαβάστε ακόμη
Πασακυριάκος και Πρωτούλης σε πεΣελ. 6
ριοδία στα ΒΒΒ
1822: Ο αγώνας για την εδραίωση της
Ανεξάρτητης Ελλάδας
Γιάννη Κορναράκη του μάνθου

Σελ. 8

Κηρύκειο του Ερμή

Φαίδρα Φραγκομανώλη -

ΝΟΜΙΜΗ ΚΛΟΠΗ
Νόμιμα; Νόμιμα, σύμφωνα με τους νόμους που ψηφίζουν τα «μεγάλα» κόμματα, που χρωστάνε και κοντά
μισό δισεκατομμύριο ευρώ!
Νόμιμα, αλλά και ηθικά; Όχι, βέβαια. Η κλοπή δεν θεωρείται από κανέναν «ηθική», εκτός απ’ αυτούς που
τους συμφέρει... Χθες, προχθές το ΠΑΣΟΚ, η Ν.Δ.
τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν το υποστήριξε, δεν το ψή-

φισε, το προσπάθησε να το αλλάξει, αλλά δεν τα κατάφερε – για να είμαστε δίκαιοι αλλά το
επωφελήθηκε, και δεν μπορεί να κατηγορηθεί γι’ αυτό.
Θέλετε κι άλλο δείγμα της «δημοκρατίας» μας; Το
35,46% που πήρε το πρώτο κόμμα, ΔΕΝ αφορά το σύνολο των ψηφοφόρων, αλλά των εγκύρων ψηφοδελτίων απ’ όσους ψήφισαν! Ψήφισαν κοντά οι μισοί
(56,16%) κι αν αφαιρέσεις τα λευκά και τα άκυρα – που
στην πλειονότητά τους είναι συνειδητά άκυρα – τότε
τα έγκυρα είναι μόνο 53,74%!
Δηλαδή το 35,46% του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πραγματικότητα μόνον 19%! Και το 28% της Ν.Δ. που ετοιμάζεται
να μας «κυβερνήσει», είναι μόνο 15%.

Σελ. 9

Κοκκόλα

Δύο MALL στην καρδιά της Βούλας Σελ. 9

Και το όνομα αυτού ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ Σελ. 11

Εξ Αλεξιπατρίας άρχεσθαι
Σελ. 14

Πέτρος Ιωαννίδης

Για ποια Ευρώπη;
Σελ. 17

Βασίλη Δούρου

Διάκριση μαθητών Ραφήνας

Σελ. 17

Τους τη χαρίζω αυτή τη δημοκρατία! Είναι απατηλή
ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ της κλοπής, της εξαπάτησης, του εκβιασμού και της παραίτησης.
Ίσως σας ζάλισα πάλι με τους αριθμούς, αλλά δεν γίνεται αλλιώς· βλέπεις «τα πάντα ουκ εξ αριθμών, αλλά
κατ’ αριθμών» (...όχι από τους αριθμούς, αλλά σύμφωνα με τους αριθμούς), όπως διευκρίνισε η Θεανώ1.

Ανοιχτοί οι Δήμοι το
Σαββατοκύριακο 4-5/5
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 13/24460/3-4-19 οι
Υπηρεσίες του Δημοτολογίου των Δήμων θα
παραμείνουν ανοιχτές το Σάββατο 4 Μαΐου και
την Κυριακή 5 Μαΐου από τις 8:30 έως και τις
00:00, ΜΟΝΟ προς διευκόλυνση των υποψηφίων για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές.

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

Αληθινή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
- Προϋποθέσεις Όσα ακολουθούν δεν όλα είναι δικά μου, αλλά για ν’
αποφύγω τις παραπομπές, χάριν συντομίας, τα παραθέτω και φυσικά τα υιοθετώ:
Δημοκρατία είναι το πολίτευμα κατά το οποίο η πολιτική εξουσία πηγάζει από το λαό και ασκείται υπέρ
αυτού – όπως περίπου το καθορίζει και το σύνταγμά
μας.
Ένα πρώτο ερώτημα είναι, πως «πηγάζει» από το λαό
– γιατί δεν ασκείται βεβαίως απ’ αυτόν – και κάτω από
ποιες προϋποθέσεις, ώστε «ν’ ασκείται υπέρ αυτού»
καθολικά.
Στο «πως πηγάζει» είναι γνωστό: «δια αντιπροσώπων»,
που «...εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία» κ.λπ., όπως και πάλι ορίζει το Σύνταγμα
(αρθ.51).
Αυτό το «μυστική ψηφοφορία» υποκρύπτει ή και συγκαλύπτει τις αδυναμίες και την έλλειψη ή το έλλειμμα
των αναγκαίων προϋποθέσεων για συνειδητή, σώφρονα, εγνωσμένη, ανεπηρέαστη και καθολικώς συμφέρουσα έκφραση επιλογής – γνώμης!
Και για να υπάρχει «γνώμη», πρέπει να υπάρχει γνώση.
Γνώση ιδεών, προγραμμάτων, ανθρώπων και πραγματικού και εις βάθος γενικού συμφέροντος.
Εκτός αυτών των γνώσεων πρέπει η επιλογή να γίνει
με φρόνηση και σωφροσύνη δηλαδή ανεπηρέαστη από
παρορμήσεις, πάθη, προκαταλήψεις και κοσμίως βεβαίως. Και για να περιφρουρήσουμε αυτές τις αρετές
– όσοι τις θέλουν, τις έχουν και τις ασκούν – πρέπει η
γνώμη μας και η ψήφος μας να μείνει ανεπηρέαστη
από τις οπαδικές επιρροές των κομμάτων και της ομαδικής κοπαδικής ψυχολογίας2.
Αλλά πως θα γίνουν όλα αυτά αφού σου έχουν υποσχεθεί «μια δουλειά» ή κάτι άλλο που σε «καίει», γιατί
το έχεις ανάγκη; Εν κατακλείδι, εάν δεν έχεις εξασφαλισμένη και ανεμπόδιστη την οικονομική σου επάρκεια
είτε μέσω της εργασίας σου ή το επιχειρείν. Αναγκαία
προϋπόθεση λοιπόν, η εξασφαλισμένη οικονομική
επάρκεια.
― Κι όταν δεν την έχεις ή κινδυνεύεις; Τότε απαιτείται
μια επιπλέον αρετή: η γενναιότητα!
―――――
1. Θεανώ, (6ος π.Χ.) «Θουρία ή Κροτωνιάτιδα, Μαθήτρια και σύζυγος
του Πυθαγόρα, Μαθηματικός, αστρονόμος.
2. Μαξ Νορντάου: “Η Ψυχολογία των όχλων”.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Κων/νος Κωνσταντάρας
νέος με εμπειρία και
όραμα για το Κορωπί
Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος, που κατάλαβε από
νωρίς ότι πρέπει να παίρνουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, υλοποιώντας τα όνειρά
μας για τον τόπο που αγαπάμε, μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι ήδη δημοτικός σύμβουλος με το Συνδυασμό του δημάρχου Δημήτρη Κιούση και συνεχίζει. Ζητήσαμε τη γνώμη του και μας απάντησε αυθόρμητα.
Κύριε Κωνσταντάρα, η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται
στο μυαλό είναι γιατί επιλέξατε να εμπλακείτε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε τόσο νεαρή ηλικία;
Πριν πέντε χρόνια που εξελέγην για πρώτη φορά δημοτικός
σύμβουλος, ήμουν ο νεότερος στο Κορωπί και ένας από
τους νεώτερους σε όλη την Ελλάδα. Δεν φοβήθηκα την
τότε απειρία μου στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων
ούτε τις παραινέσεις μεγαλύτερων που μου έλεγαν «που
πας να μπλέξεις…». Από πολύ μικρός είχα την εσωτερική
επιθυμία να προσφέρω στην κοινωνία που ζω, δραστηριοποιούμαι, δημιουργώ, ονειρεύομαι.
Είμαι Κορωπιώτης, πονάω κι αγαπώ τον τόπο μας. Το Κορωπί έχει μία μακραίωνη ιστορία που πρέπει να την αναδείξουμε. Eίναι ένας νευραλγικός Δήμος, σε κομβικό σημείο
και με τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Γι’
αυτό θέλω να δω το Κορωπί μας όπως εγώ το ονειρεύομαι:
Τόπο αναπτυγμένο, όμορφο, ασφαλή και αλληλέγγυο!
Αυτό μου μεταλαμπάδευσαν η μητέρα μου Αμαλία Ντούνη
ως Κορωπιώτισα, αλλά και ο πατέρας μου ως γιατρός πνευμονολόγος-εντατικολόγος Βασίλειος Κωνσταντάρας που
εργάζεται 30 χρόνια στο Κορωπί.
Με ενδιαφέρει η οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας η οποία
μπορεί να έλθει για παράδειγμα μέσω του τουρισμού λόγω
της μεγάλης εγγύτητας με το αεροδρόμιο όπου εκατομμύρια
άνθρωποι χρησιμοποιούν και μπορούμε να τους παρουσιάσουμε τις αρχαιότητες που έχουμε, την αρβανίτικη λαογραφία και κουλτούρα και φυσικά τα όμορφα τοπία του
παραλιακού μας μετώπου όπως αυτά της Αγίας Μαρίνας.
Με ενδιαφέρει το Κορωπί να είναι ένας ασφαλής κι όμορφος
τόπος! Και η ασφάλεια είναι Δημοκρατία και Ελευθερία! Ενας
όμορφος τόπος με τις κατάλληλες αισθητικές παρεμβάσεις
όπου θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών.
Φυσικά, τέλος, είναι πάγια θέση μου η δημιουργία Νοσοκομείου Ανατ. Αττικής στο Κορωπί, όπου θεωρώ λόγω γεωγραφικής θέσης της πόλης σε συνάρτηση με τον πληθυσμό
των Μεσογείων η δημιουργία του είναι απαραίτητη.

Κύριε Κωνσταντάρα είστε ήδη εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό του δημάρχου Δημήτρη Κιουση
στο Κορωπί. Αισθάνεστε ότι πετύχατε τους στόχους την
πρώτη τετραετία;
Την πενταετία θεωρώ πώς έφερα εις πέρας οποιοδήποτε
ζήτημα ανέλαβα ως δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας. Έδωσα διαχρονικά ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα
ασφάλειας και εγκληματικότητας συμβάλλοντας μέσα από
τις συνεχείς τοποθετήσεις μου στο δημοτικό συμβούλιο να
καταστεί το θέμα ένα από τα κεντρικά ζητήματα καθημερινότητας του Δήμου.

Παράλληλα, έχοντας το τελευταίο διάστημα αναλάβει Πρόεδρος στη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κορωπίου,
έχουμε κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα στο πολιτιστικό
κομμάτι, εντός των δομών, με διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που καλύπτουν συνολικά όλους τους
δημότες Κορωπίου, (στο ΚΗΦΗ με το Λύκειο Ελληνίδων και
τον σύλλογο Ποντίων) και βέβαια με όλους τους συλλόγους που θα ήθελαν να παρουσιάσουν το έργο τους και την
παράδοση τους. Παράλληλα, ενισχύσαμε εμπράκτως τις
υπάρχουσες δομές (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια
στο Σπίτι) μέσα από την τάχιστη προμήθεια σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτές, κλιματιστικά στο ΚΔΑΠ) ενώ πετύχαμε και την παραχώρηση νέας
αίθουσας από τον Δήμο ώστε να δημιουργηθούν νεες κοινωνικες δομές που θα ενισχύσουν την κοινωνική προστασία
και αλληλεγγύη σε όσους συνανθρώπους μας έχουν περισσότερο ανάγκη.
Επίσης έχοντας αναλάβει στην αρχή της θητείας μου το σοβαρό ζήτημα των αδέσποτων ζώων, σ’ αυτά τα τέσσερα
χρόνια έγιναν σημαντικά πράγματα: Α) πρόγραμμα δημιουργίας βιβλιαρίων και καρτελών όσων ζώων περισυλλέγονται
από τον Δήμο όπου αναγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες
που έχουν γίνει, ο τύπος περίθαλψης, ο αριθμός μικροτσίπ
και φωτογραφία του ζώου. Β) ίδρυση και λειτουργία 5μελούς επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος αδέσποτων ζώων όπου συμμετέχουν κτηνίατρος, εκπαιδευτής
σκύλων, εκπρόσωποι της φιλοζωικής, άνθρωποι δηλαδή που
γνωρίζουν καλά το αντικείμενο και βοηθούν στην εύρυθμη
λειτουργία του προγράμματος. Γ) δημιουργία αρχείου στον
Δήμο ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του πληθυσμού
των αδέσποτων στη πόλη μας. Το κράτος επέλεξε τη μεταφορά του ζητήματος των αδέσποτων ζώων στους Δήμους
για να ξεφορτωθεί την «καυτή πατάτα» χωρίς να δώσει
οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Ό,τι έχουμε πετύχει το πράξαμε με ιδίους πόρους (24.000€ ανα έτος) και μπορώ να πω
με βεβαιότητα ότι παρέδωσα τη θέση αυτή καλύτερα από
ότι την παρέλαβα.

Επομένως κρίνετε θετικά και το έργο του Δημάρχου Δημήτρη Κιούση;
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης είναι ένας εξαιρετικά επιτυχημένος Δήμαρχος με ανεξίτηλη την σφραγίδα του στα
αυτοδιοικητικά πράγματα της πόλης μας και γενικότερα της
Αττικής. Σε καιρούς δύσκολους για την χώρα και τον Δήμο
μας, ο Δήμαρχος κράτησε όρθια την πόλη, συνέβαλε στο
να διατηρηθεί ο κοινωνικός ιστός της και δρομολόγησε σημαντικότατα έργα και πολιτικές που στόχο έχουν την δημιουργία σταθερών υποδομών, την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής, την προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών

μας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής εντός του εύρους αρμοδιοτήτων του. Είμαι σίγουρος πως και η επόμενη
θητεία του, μέσα από την ισχυρή εντολή που θα του δώσουν οι πολίτες του Κορωπίου, θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματική, ακόμα πιο παραγωγική, ακόμα πιο στοχευμένη
στον Άνθρωπο και τις ανάγκες της καθημερινότητας του.

Ποιοί είναι οι στόχοι σας για την επόμενη 4ετια;
Στη νέα λαϊκή εντολή, στην παρούσα Δημοτική Αρχή κι
εφόσον οι συμπολίτες μου επιβεβαιώσουν την στήριξή
τους στο πρόσωπό μου, θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις για να γίνουν πράξη συγκεκριμένες πολιτικές προτεραιότητες. Πρώτιστο ζητούμενο είναι για την παράταξή μας
είναι να ολοκληρώσει το επιτυχημένο έργο της σε καίριους
τομείς της καθημερινότητας μας. Για παράδειγμα το αποχετευτικό δίκτυο, η μονοδρόμηση της κεντρικής οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η διαπλάτυνση της Περιφερειακής
Λεωφόρου, τα έργα υποδομών σε Αγία Μαρίνα, Καρελά,
Κίτσι και Σκάρπιζα, είναι πολιτικές για τις οποίες ήδη εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε από την
πρώτη κιόλας ημέρα της νέας δημοτικής μας θητείας.
Το Κορωπί μπορεί να γίνει ένας Δήμος-πρότυπο για όλη την
Αττική, διαθέτει όλο τα στοιχεία και αυτό θα παλέψουμε,
μετά την νέα λαϊκή εντολή στις εκλογές της 26ης Μαΐου.
Μέσα από την επανεκλογή μου θέλω να συνεχίσω να αποτελώ κομμάτι της ανάπτυξής του, προσφέροντας όλες μου
τις δυνάμεις για να σηκώσουμε την πόλη μας ψηλότερα.
Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, φυσικά και ο Δήμος μας
μπορεί να γίνει πολύ καλύτερος. Όμως έχουμε αποδείξει
πως μπορούμε μέσα σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας και
κατήφειας να παλεύουμε για το αύριο με αισιοδοξία και ελπίδα. Και να καταφέρνουμε μικρές και μεγάλες καθημερινές
νίκες. Είναι καθήκον άλλωστε για τον καθένα ξεχωριστά να
προσπαθεί για το καλύτερο. Ειδικά μέσα από την σημερινή
μου θέση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Κορωπίου προσπαθώ να αναδείξω τη σημασία της
κοινωνικής προστασίας και της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δημοτών μέσα από κοινωνικές και πολιτιστικές
δράσεις που όλοι τις έχουμε ανάγκη.
Βιογραφικό
Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας είναι Πολιτικός επιστημών και συγγραφέας. Είναι γιος του Ιατρού πνευμονολόγου -εντατικολόγου Βασιλείου και της Αμαλίας Ντούνη. Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία τα οποία
αναφέρονται στην περίοδο από την Τουρκοκρατία μέχρι την Απελευθερωτική Επανάσταση του 1821 και την Καποδιστριακή περίοδο, όπως:
“Βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια”, “ΠΡΟΣΩΠΑ 1821”, “Το Άδοξο
τέλος των αγωνιστών του ‘21”, “Το Κρυφό σχολείο” και “Η προσφορά
της Εκκλησίας και οι Τουρκικές σφαγές κατά την διάρκεια της επανάστασης”.
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“ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ”
O Σύλλογος “ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ” και η θεατρική του
ομάδα, προσκαλούν στην παράσταση με “ΤΡΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ” (Ζαν Κοκτώ, Αντον Τσέχωφ, Χαρολντ Μπριγκχαουζ), την Τετάρτη 8 Μαΐου, ώρα
8μ.μ. στο θέατρου του 3ου ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου
Σχολής τεχνών και Επαγγελμάτων (οδός Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα, ΗΣΑΠ).
Σκηνοθεσία: Εφη Κανακουσάκη
Επιμέλεια Άντζελα Πολέμη

ΕΒΔΟΜΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

«Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές»
Στις 9, 10 και 11 Μαΐου 2019 το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο συμμετέχει στην πανελλήνια εκστρατεία
που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές».
Το πρωί της Πέμπτης 9 Μαΐου και ώρα 10-12 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μυρίζει

“ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ”
Η σπαρταριστή κωμωδία του Γιώργη Κοντοπόδη,
που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια, επανέρχεται στο
θέατρο ΜΠΕΛΛΟΣ, για να προσφέρει για μια ακόμη
φορά πανευρωπαϊκές δόσεις γέλιου με τα καμώματα του Κρητικού συζύγου και τις ζήλιες της Ιταλίδας γυναίκας του, από την Κυριακή 5 Μαίου και
κάθε Σάββατο στις 19:00 και Κυριακή στις 21:15.
Διάρκεια: 90΄
Ερμηνεία: Γιώργης Κοντοπόδης, Μαρσώ Φίλη
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Λιακόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Αλέξανδρος Λιακόπουλος
Τιμές εισιτηρίων : 10 ευρώ (γενική είσοδος)
Παραστάσεις από 5 Μαΐου έως Κυριακή 2 Ιουνίου
Θέατρο ΜΠΕΛΛΟΣ
Κέκροπος 1, Πλάκα, Τηλέφωνο 2103229889
Email : tsai2012saxara@gmail.com

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!
Τζωρτζίνα Καλέργη

την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Μαΐου στους
επισκέπτες που θα συμμετέχουν στις δράσεις.
Για τη συμμετοχή στην ξενάγηση είναι απαραίτητη η
δήλωση συμμετοχής στις Πληροφορίες του μουσείου, τηλ. 213 214 4889, – 4856 και -4800.
Ημερομηνία έναρξης δηλώσεων: Δευτέρα 6 Μαΐου
2019, ώρες λειτουργίας μουσείου.
Αριθμός συμμετεχόντων ανά δράση: 25.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ώρες λειτουργίας (θερινό ωράριο): Τετάρτη έως Δευτέρα 08:00-20:00, Τρίτη 13:00-20:00.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,Πατησίων 44, Αθήνα
Τηλ: 213214 4800, 213214 4889, 213 214 4856
Email: eam@culture.gr, Ιστότοπος: www.namuseum.gr

“H λατρεία της Μεγάλης Θεάς”
τριαντάφυλλο στο μυκηναϊκό παλάτι…». Η δράση
αυτή απευθύνεται σε νήπια και προ-νήπια και θα περιλαμβάνει εκπαιδευτική περιήγηση στην περιοδική
έκθεση του Μουσείου «Οι αμέτρητες όψεις του
Ωραίου», εστιάζοντας περισσότερο στις Πινακίδες
Γραμμικής Β΄ με τις συνταγές των μυκηναϊκών αρωμάτων και θα συνοδεύεται από εικαστικό εργαστήριο.
Τα παιδιά θα μάθουν για τους αρωματοποιούς του μυκηναϊκού παλατιού και θα μυρίσουν το άρωμα τριαντάφυλλο που φτιάχτηκε στις μέρες μας με τα αρχαία
μυστικά. Η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη για

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας σας προσκαλεί την Πέμπτη 9 ΜΑΪΟΥ 2019 στην εκδήλωσή
του με θέμα: “Η λατρεία της Μεγάλης Θεάς”, με
ομιλητή τον Βρανά Γκρέκα, συγγραφέα - ερευνητή,
στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”
Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα (Τηλ.
2108941662, 2108940495)
Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη
9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Η εκστρατεία φέτος ξεκινάει στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Ξεκίνησε η 24η πανελλαδική
εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών των ακτών, του βυθού
και άλλων φυσικών περιοχών,
«ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
2019» που πραγματοποιείται
από 1η Μαΐου έως 30 Ιουνίου
2019.
Η εκστρατεία «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΟ» κινητοποιεί εδώ
και 23 χρόνια μαθητές και εκπαιδευτικούς, δήμους, περιβαλλοντικούς και άλλους
κοινωνικούς φορείς, επιχειρή-

να δηλώσουν με τον δικό τους
έμπρακτο τρόπο τη βούλησή
τους για καθαρότερες θάλασσες και ακτές.

σεις και εθελοντές κάθε ηλικίας, ώστε να πάρουν μέρος
στη λύση του προβλήματος και

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.

ΕΒΔΟΜΗ

Θεατρικές παραστάσεις στα 3Β
Δύο ξεχωριστές θεατρικές παραστάσεις πραγματοποιούνται το Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Μαϊου στο
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

«ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ»
Η παράσταση με τίτλο «ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ» σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγορά με πρωταγωνιστές του ήρωες του Αρκά, θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 4 Μαϊου στις 21:00 στο Πολιτιστκό Κέντρο «ΙΩΝΙΑ».

«ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΝΤΕΛΑ»
Η παράσταση με τίτλο «ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΝΤΕΛΑ» του
Joseph Kesserling θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Μαϊου στις 20:00 στο Δημοτικό Θέατρο Βαρης
από τη θεατρική ομάδα του Γενικού Λυκείου Βάρης.
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«Συνδέοντας το παρελθόν
με το μέλλον»
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, προσκαλεί σε εκδήλωση με ομιλητή τον Σταύρο Μπένο, Πρέοδρο του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”, επί σειρά ετών δήμαρχος
Καλαμάτας και πρ. Υπουργός, με θέμα «Δίκτυο
αρχαίων θεάτρων: Συνδέοντας το παρελθόν
με το μέλλον». Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Μαΐου και ώρα 7.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρου του Ι.Ν.Παναγίας Φανερωμένης
Βουλιαγμένης.
Είσοδος ελέυθερη.

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

Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις είναι ελεύθερη.

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 €. Είσοδος Ελεύθερη.

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού
”Arc For Dance Festival” στην Αθήνα
Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc For Dance
Festival ξεκινά τη δεύτερη δεκαετία δράσης του πολυφωνικά. Με έμφαση τόσο στους διαφορετικούς ήχους, τις
«φωνές» που παράγουν, προτείνουν και εκπέμπουν τα σώματα που χορεύουν, όσο και στους τρόπους που προσλαμβάνουν τους ήχους αυτούς οι θεατές. Ανακαλεί χορευτικά
ιδιώματα εξετάζοντας τη δυνατότητά τους να αρθρώνουν
διεκδικήσεις, να διατυπώνουν αιτήματα, να δημιουργούν
τοπία από σύνθετα τελετουργικά, με ευρύτατα ερεθίσματα.
Ο κεντρικός πυρήνας του φεστιβάλ που θα διεξαχθεί στις
23, 24, 25 & 26 Μαΐου 2019 στο θέατρο Κιβωτός, φιλοξενεί
οκτώ παραστάσεις έργων σύγχρονου χορού, τα πέντε από
τα οποία παρουσιάζονται στην παγκόσμια πρεμιέρα τους
στην Αθήνα. Τα έργα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ εκφρα-

"Ταξιδεύοντας με
τον Μάνο και τον Μίκη"

τυχαίου και του αυτοσχεδιαστικού;
― Ποιος είναι ο ήχος της ψηφιακής πραγματικότητας και
πώς διαχέεται στον φυσικό κόσμο μέσα από τα σώματα;
― Η μνήμη είναι σωματική ή ακουστική; Τι την διεγείρει
και πώς φτιάχνει το συντακτικό της όταν εκφράζεται;
Προεκτείνοντας τους προβληματισμούς της προηγούμενης, επετειακής διοργάνωσης γύρω από την πολυδιάστατη
διαμόρφωση του σύγχρονου, το 11ο ARC συντονίζεται
στον «θόρυβο» που παράγει ο χορός καθώς συνθέτει τη
δική του γλώσσα, τους ρυθμούς, τις χροιές και εντάσεις
της. Ακούει τις εκφορές της κίνησης και μας ζητά να αντιληφθούμε τις νέες διαστάσεις που προκύπτουν από αυτή
την πολυφωνία.
Θέατρο Κιβωτός
Πειραιώς 115, Αθήνα (Γκάζι), +302103427426

“Τώρα που είναι Άνοιξη”
Συναυλία στην Αθήνα

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.

“Ποιός σκότωσε τον σκύλο
τα μεσάνυκτα”
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Υπατία” θα πάει θέατρο
στην βραβευμένη ταινία του Σάιμον: “Ποιός σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυκτα¨στο Θέατρο Τζένη
Καρέζη, την Κυριακή 19 Μαίου 2019. Το έργο αρχίζει στις 19:00.
Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 15/5/2019
στα τηλ.: 6998958059 και 69322400636.
Αναχώρηση στις 17:30 από την πλατεία Βούλας,
οδός Ζεφύρου, πίσω από την Πνευματική Εστία.

στικό τόξο με σημείο αιχμής τον ήχο της κίνησης, την πολυφωνία των σωμάτων και τελικά τη γλώσσα που αρθρώνει
ο χορός σήμερα.
Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσουν έργα τους οι δημιουργοί: Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου, Σοφία Μαυραγάνη, Ξένια
Κογχυλάκη, Fouad Boussouf (Μαρόκο-Γαλλία), Στέφανος
Μπίζας, Φώτης Νικολάου (Κύπρος), Ιωάννα Αντώναρου &
Νατάσα Σαραντοπούλου, Flora Detraz (Company cie PLI
/Πορτογαλία-Γαλλία).
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού επιχειρεί να απαντήσει
στα καίρια ερωτήματα:
― Πώς «ακούει» ο χορός τον κόσμο και πώς διευρύνει τον
τρόπο που συν-αισθανόμαστε;
― Με ποιον τρόπο συλλαμβάνει τον ρυθμό στη σχέση του
με τον χρόνο, την επανάληψη, την κίνηση και την παύση
και πόσο περιλαμβάνει τον θόρυβο, την α-νόητη φωνή του

Η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων φέρνει την Άνοιξη
στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας (Aκαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. Τηλ.: 210 528 4800)
την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, ώρα 8.30 μ.μ. τραγουδώντας τις εποχές. Στο πιάνο ο Θάνος Μαργέτης.
Μπορείτε να ταξιδέψετε σε μια διαδρομή γεμάτη ανθούς και ανοιξιάτικο αέρα με μελωδίες που εξυμνούν
την αναγέννηση της φύσης μετά τη σιωπή του χειμώνα! ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Της συναυλίας προηγείται διεπιστημονική Ημερίδα
Στις 6 μ.μ., το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας (LabMAT) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Διοργανώνει Διεπιστημονική Ημερίδα με θέμα: “Αναλυτικές προσεγγίσεις της άδουσας φωνής: επιστημονικές και
παιδαγωγικές εξελίξεις” με τη υποστήριξη του Οργανισμού
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο φουαγιέ του θεάτρου,
στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Φωνής.
Ομιλητές: Γεωργάκη Αναστασία, Παπαθανασίου Ηλίας, Μακαντάσης
Θέμης, Καθαρίου Αγγελική, Κοτροκόης Νίκος, Αγγελάκης Βαγγέλης, Χαλδαιάκης Αχιλλέας, Φιστουρής Δημοσθένης
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«Βελτίωση – Αντικατάσταση Δικτύου
Ύδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας»
Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση του έργου
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας
(22.04.2019) λίγο πριν την έναρξη της επίσημης προεκλογικής περιόδου ψηφίστηκε η έγκριση των όρων της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας για την εκτέλεση του
έργου με τίτλο: «Βελτίωση – Αντικατάσταση Δικτύου
Ύδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας» συνολικού
προϋπολογισμού 6.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
Το έργο είχε έτοιμη μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Κρωπίας το 2016 και λόγω του μεγάλου προϋπο-

λογισμού του, ο Δήμος είχε αναζητήσει πηγή χρηματοδότησης που την βρήκε στην Περιφέρεια Αττικής. Ακολούθησαν σχετικές αποφάσεις της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε Ανατ. Αττικής για χρηματοδοτήσεις – ένταξη του έργου στα εκτελεστέα της Περιφέρειας Αττικής (κωδ. ΚΑΕ 9775.05.032)2017-2019,
επικαιροποίησης της μελέτης στο Δημοτικό Συμβούλιο
Κρωπίας το 2018 (αποφ.298) και των όρων της σύμβασης στην τελευταία 11η συνεδρίασή του της 22ας Απριλίου 2019.

Πασακυριάκος και
Πρωτούλης
περιοδία στα ΒΒΒ
Στην "Α' Ακτη Βούλας" (πρώην camping) και στην
"Ακτή Β' Βούλας", που παραχωρήθηκαν με δημοπρασία (24 Απρίλη) σε επιχειρηματικά σχήματα προς
εμπορική αξιοποίηση βρέθηκαν το πρωί της 25 Απριλίου ο Γιάννης Πρωτούλης υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής με τη “Λαϊκή Συσπείρωση” μαζί με τον
υποψήφιο Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Κώστα Πασακυριάκο.

Μετά την υπογραφή των όρων της προγραμματικής σύμβασης ακολουθεί η διαδικασία δημοπράτησης από το
Δήμο Κρωπίας-Tεχνική Υπηρεσία, που είναι και ο υπεύθυνος φορέας εκτέλεσης του έργου.
Η περιοχή εκτέλεσης του έργου περιλαμβάνει ζώνες

Βόρεια του σχεδίου πόλεως Αγίας Μαρίνας έως περιοχή
«Μπότα» Κορωπίου και το μήκος των νέων αγωγών
είναι στα 70χλμ.
Τα προβλήματα που παρουσιάζει το υφιστάμενο δίκτυο
είναι τα εξής: Το δίκτυο είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από αγωγούς από PVC, 6atm, σχετικά μικρών διαμέτρων. Σε πολλές περιοχές του δικτύου και σε
περιόδους μεγάλης ζήτησης του δικτύου δεν επαρκεί η
πίεση για την τροφοδότηση των καταναλωτών.
Δεν υπάρχει επαρκής αριθμός δικλείδων απομόνωσης
στο δίκτυο, με αποτέλεσμα κάθε φορά που απαιτείται
να γίνουν εργασίες επισκευής ή συντήρησης να χρειάζεται να απομονωθούν σημαντικά τμήματα του δικτύου. Παρουσιάζονται πάρα πολλές αστοχίες στο
δίκτυο (θραύσεις αγωγών) το οποίο οφείλεται αφενός
μεν στην παλαιότητα του δικτύου αφετέρου δε στη
χρήση αγωγών με μικρή κλάση πίεσης. Οι περιοχές παρουσιάζουν έντονες υψομετρικές διαφορές με αποτέλεσμα να απαιτείται η αύξηση της πίεσης από τις
ρυθμιστικές βάνες των παροχών της ΕΥΔΑΠ. Αποτέλεσμα αυτού είναι να αυξάνονται ακόμα περισσότερο οι
θραύσεις των ήδη παλιών και καταπονημένων αγωγών.
Tο μείζον πρόβλημα της σωστής υδροδότησης έγκειται
στην επίλυση δύο σημαντικών παραμέτρων. Η πρώτη
είναι η αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου που αποτελείται από παλιούς αγωγούς από PVC,
6atm (σ.σ γίνονται 16atm) και η δεύτερη είναι η όσο το
δυνατόν καλύτερη επιλογή των περιοχών τροφοδοσίας
της κάθε ζώνης σε σχέση με τα υψόμετρα εδάφους τα
όποια παρουσιάζουν έντονες διαφορές.

«Οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
τα κριτήρια επιλογής σχολών & η σύνδεσή τους με την Αγορά Εργασίας»
Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Πρωτούλης χαρακτήρισε εξοργιστικό το γεγονός ότι δύο
σημαντικά φιλέτα παραχωρούνται σε επιχειρηματίες, γεγονός που αποκλείει εργατικές λαϊκές οικογένειες από την πρόσβαση στην παραλία και πως
συνολικά οι σχεδιασμοί για το παραλιακό μέτωπο
του Σαρωνικού, από την κυβέρνηση, την περιφέρεια,
το ΤΑΙΠΕΔ και τους δήμους, που υλοποιούν αυτή
την πολιτική, είναι στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης
των επιχειρηματικών συμφερόντων.
Στη συνέχεια επισκέφτηκαν τη λαϊκή αγορά της
Βούλας, όπου μίλησαν με παραγωγούς, εμπόρους
και κατοίκους, καθώς και σε μαγαζιά της περιοχής.
Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης και ο Κώστας Πασακυριάκος επισκέφθηκαν το Δημαρχείο όπου συναντήθηκαν και συνομίλησαν με εργαζόμενους.

O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οργανώνει εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού με
θέμα: «Οι αλλαγές στο σύστημα
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα κριτήρια επιλογής
των σχολών & η σύνδεσή τους με
την Αγορά Εργασίας».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 11 Μαΐου 2019, στην
αίθουσα ΙΩΝΙΑ (παραπλεύρως Δημαρχείου, Λεωφ. Κων. Καραμανλή
18, Βούλα) στις 17:00μμ.
Σε ποιους απευθύνεται:
• σε μαθητές Λυκείου,
• γονείς μαθητών και
• εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν

περαιτέρω ενημέρωση για τον
επαγγελματικό προσανατολισμό
των μαθητών τους.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τις
εξής θεματικές ενότητες:
• Νέο σύστημα πρόσβασης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
• Επιλογή σχολής και τμημάτων
• Ανάλυση προγραμμάτων σπου-

δών των σχολών
• Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων
• Συγκρίσεις Σχολών & Τμημάτων
• Τάσεις στην Αγορά Εργασίας
• Εναλλακτικές διαδρομές για καριέρα σε Ελλάδα & Εξωτερικό
Η εκδήλωση έχει Ελεύθερη Είσοδο
Εισηγητές:
― Φάνης Ρήγας, ιδρυτής του μεγαλύτερου site για την εύρεση εργασίας
στην
Ελλάδα,
του
kariera.gr.
― Νίκος Παυλάκος, Σύμβουλος
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, συγγραφέας του βιβλίου
«Πάμε Πανεπιστημίου»

ΕΒΔΟΜΗ
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Οι δημότες των 3Β
μπροστά στις κάλπες
Βρισκόμαστε λίγες μόλις μέρες πριν τη διεξαγωγή
των τοπικών και των περιφερειακών εκλογών (26
Μαΐου 2019) στην ελληνική πολιτική κοινωνία. Εξ
αρχής θα πρέπει να διευκρινισθεί, ότι η ταυτόχρονη
διεξαγωγή δημοτικών και περιφερειακών εκλογών με
τις αντίστοιχες ευρωεκλογές θεσμοθετήθηκε από τα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της πολιτικής προοπτικής για μία “ισχυρή Ευρώπη” ή για
“περισσότερη Ευρώπη”, όπως έχουμε συνηθίσει με
τους όρους αυτούς να εκφράζουμε το αίτημα για τη
σταδιακή ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης.
Στη σύντομη αυτή παρέμβασή μου, δεν θα αναφερθώ στο ζήτημα: πώς και γιατί η διεξαγωγή τοπικών
περιφερειακών εκλογών και Ευρωεκλογών την ίδια
ημέρα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μετατραπεί σε μία τυπική διαδικασία, ενώ ο
αρχικός σχεδιασμός ήταν να διαμορφωθούν οι πραγματολογικές συνθήκες, στις οποίες οι εκλέκτορες (οι
ψηφοφόροι) κατά την προσέλευση στις κάλπες να μπορούν να αποφασίζουν ως δημότες (σε τοπικό επίπεδο)
και ως Eυρωπαίοι πολίτες (σε πανευρωπαϊκό επίπεδο)
για τα ίδια μείζονα πολιτικά θέματα όπως π.χ. είναι
η οικονομική ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική πολιτική κ.α. Στόχος μου είναι να διερευνήσω,
μαζί με τους αναγνώστες, το μείζον πολιτικό ζήτημα,
το οποίο μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: ποιες είναι οι
συνθήκες και οι προϋποθέσεις για να συγκροτηθεί μία
τοπική κοινωνία (π.χ. η κοινωνία των 3Β, όπως ορίζεται σε διοικητικό πλαίσιο) ως “κοινωνία των πολιτών”.

“Ατίμητοι Πεσόντες
εν Πολέμω Μαχητές
Αεροπόροι της Ε.Β.Α.”
Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.) και η
Ε.Ε.Ε.Σ. Κηρύκειον, συνδιοργανώνουν Ετήσια Επιστημόνικη Ημερίδα με θέμα «Ατίμητοι Πεσόντες εν
Πολέμω Μαχητές Αεροπόροι της Ε.Β.Α. κατά τον
ΕλληνοΙταλικό Πόλεμο 1940-41», στις 15 Μαΐου
2019, ημέρα Τετάρτη (18:00-20:30), στο Αμφιθέατρο
του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Λεωφ.
Κανελλοπούλου 3, προέκταση Κατεχάκη, Αθήνα,
Γουδί. Είσοδος από την κεντρική πύλη του 251 ΓΝΑ).
Στη διάρκειά της θα παρουσιασθούν στοιχεία ερευνών, για τους φονευθέντες εν πολέμω μαχητές αεροπόρους της Ε.Β.Α., εντός Βορειοηπειρωτικού
Αλβανικού εδάφους κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο 1940-41, ώστε να εξευρεθούν, ταυτοποιηθούν
και τιμηθούν παράλληλα με τις εν εξελίξει διαδικασίες και απόδοσης τιμών προς τους 8.000 ατίμητους
μαχητές του Ελληνικού Σ.Ξ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ας τονισθεί, εξαρχής, ότι δεν σκοπεύω να κάνω
θεωρητικό-φιλοσοφική ανάλυση κατά το πρότυπο έκθεσης ιδεολογικών προκειμένων ή και δογματικών
αρχών. Ενώ όλοι παραδεχόμαστε, ότι κατά τις επικείμενες δημοτικές εκλογές, στη διοικητική περιοχή των
3Β δεν θα επικυρωθεί μία κάποια τυπική πολιτική αλλαγή (δηλαδή δεν θα επικρατήσει η μία δημοτική παράταξη εις βάρος της άλλης), αλλά θα θεσμοθετηθούν
τα μοντέλα διακυβέρνησης και ανάπτυξης των επόμενων δεκαετιών, ελάχιστοι έχουν το πολιτικό σθένος
να ισχυρίζονται, ότι όλα εξαρτώνται από τη βούληση
του εκλεκτορικού σώματος.
Υποστηρίζω λοιπόν, ότι στον Δήμο των 3Β κατά
τα επόμενα χρόνια, θα έχουμε να κάνουμε όχι με μία
τυπική άσκηση της τοπικής διακυβέρνησης, αλλά με

H δημοτική διακυβέρνηση
δεν δείχνει να ακούει τον δημότη,
αλλά εξαρτάται από
"εξω-θεσμικούς παράγοντες".
την “θέσμιση” (κατά τον Καστοριάδη) μοντέλων, τα
οποία αναφέρονται σε δύο πεδία: στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη και την πολιτική διακυβέρνηση
της περιοχής.
Το ζήτημα το ίδιο είναι και σύνθετο και πολύπλοκο και κατά την αναλυτική έκθεσή του μπορεί να
συνοψισθεί στην εξής πρόταση: στο βαθμό που μία
κοινωνία αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατική (δηλαδή επιλέγει τη δημοκρατία ως διαδικασία λήψης των
πολιτικών αποφάσεων) τότε το μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης για την ίδια και τα μέλη της δεν μπορεί
να το επεξεργάζονται μηχανισμοί και δομές εκτός του
δημοκρατικού πλαισίου.
Με άλλα λόγια ο πολιτικός αυτοπροσδιορισμός
της τοπικής κοινωνίας των 3Β ως δημοκρατικής μορφής ζωής, εξαρτάται από τους ίδιους τους δημότες

«Κλεισθένης – Απλή αναλογική – Δημοτικές εκλογές: Η περίπτωση των 3Β»
Ενόψει των δημοτικών εκλογών η “Ενωση Πολιτών
Βούλας” προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα: «Κλεισθένης – Απλή αναλογική – Δημοτικές εκλογές: Η
περίπτωση των 3Β», την Κυριακή, 5 Μαϊου 2019,
ώρα 7 μ.μ. στην Πνευματική Εστία Βούλας (Πάρκο
Εθνικής Αντίστασης)
Εισηγητής: Γιάννης Δημητριάδης, Πρόεδρος της
Ένωσης Πολιτών Βούλας.
Θα ακολουθήσει συζήτηση

γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*
(τους εκλέκτορες, τους ψηφοφόρους). Αυτό σημαίνει,
ότι ο πληθυσμός που κατοικεί στην περιοχή των 3Β
μόνον εάν και εφ’ όσον αυτοσυγκροτηθεί ως “κοινωνία των πολιτών”, μπορεί να αποτρέψει φαινόμενα απολυταρχικής διακυβέρνησης στο Δήμο και
φαινόμενα ανεξέλεγκτης οικονομικής ανάπτυξης
στην περιοχή μας.
Τι σημαίνει όμως “κοινωνία των πολιτών”; Με το
ερώτημα αυτό καλούμαστε όλοι μας να απαντήσουμε
στο ζήτημα της ιδιαιτερότητας του τόπου μας. Τα
πραγματολογικά δεδομένα είναι τα εξής: πρώτον, η
περιοχή μας, ο τόπος μας, ως αδιαμεσολάβητη σχέση
ανθρώπου και φύσης κατά την μεταπολεμική περίοδο
(1945-2010) εντάχθηκε στο γνωστό αναπτυξιακό σχέδιο και σήμερα εκπονούνται μελέτες και σχέδια για την
ένταξη σε ένα άλλο νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Δεύτερον, η δημοτική διακυβέρνηση δεν δείχνει να ακούει
τον δημότη, τον εκλέκτορα, την υπό διαμόρφωση “κοινωνία των πολιτών”, αλλά εξαρτάται από “εξω-θεσμικούς παράγοντες”.
“Κοινωνία των πολιτών” σημαίνει, ότι επιμέρους
πληθυσμιακές κοινωνικές ομάδες λειτουργούν με
άξονα έναν κοινό παρανομαστή σε σχέση με την κοινωνική συνύπαρξή τους και την πολιτική προοπτική
τους. Αυτή ακριβώς η διάσταση απουσιάζει από την
τοπική κοινωνία των 3Β. Οι εξηγήσεις και οι ερμηνείες
γι’ αυτό το ζήτημα περιττεύουν αλλά έχουν να κάνουν
με τη συσσώρευση του πληθυσμού σ’ αυτή την περιοχή.
Ως συμπέρασμα των αναλύσεών μας μπορούν να
διατυπωθούν οι εξής δύο προτάσεις: Πρώτον, στο
βαθμό που η τοπική κοινωνία των 3Β δεν συγκροτείται
ως “κοινωνία των πολιτών”, το ζήτημα για το οποίο μιλάμε δηλαδή των μοντέλων διακυβέρνησης και ανάπτυξης, ανατίθεται προς διαχείριση σε άλλες δομές και
άλλους μηχανισμούς. Και δεύτερον, η νέα δημοτική
αρχή, η οποία θα προέλθει από τις εκλογικές διαδικασίες της 26ης Μαΐου, αντιμετωπίζει τον τόπο μας ως
ζήτημα δεύτερης κατηγορίας, επειδή το πολιτικό ενδιαφέρον της (Interesse) είναι πρωτίστως η “Riviera”
ως πρότυπο καθολικής οικονομικής ανάπτυξης.

――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

1822: Ο αγώνας για την
εσωτερική και εξωτερική
εδραίωση της
Ανεξαρτησίας της Ελλάδος
«Οι Έλληνες μοναχά στην
Εθνική συμφορά ενώνονται»
Σε σειρά δύο τριών άρθρων προτίθεμαι να αναφερθώ σε γεγονότα από του έτους 1822, τα
οποία ως εκ της σπουδαιότητάς των, συνέβαλαν
σημαντικά στην εσωτερική εδραίωση και κοινωνική
ομαλοποίηση και σε συνέχεια στην
εξωτερική αναγνώριση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.
Θα ήθελα δε πρωτίστως να επισημάνω ότι ο σχεδιασμός του καθολικού ξεσηκωμού στο 1821 στη
στρατηγική του ήταν εξόχως πολιτικά και γεωπολιτικά προσεκτικά
μελετημένος, στη δε σκέψη, οργάνωση και ευελιξία στο αναπάντεχο, υπήρξε διακριτός και
πρωτοφανής αλλά και υπέρτερος σε σύγκριση με
όλες τις προ και μετά λαϊκές εξεγέρσεις.
Στο μόνο αρνητικό που του καταγράφεται είναι ο
τοπικισμός και η απληστία προβολής των αγωνιστών του.
Δεκέμβριος 1822. Η Ανεξαρτησία από πλευράς ελληνικής έχει από τον Ιανουάριο του 1822 κηρυχθεί
στην Επίδαυρο με Σύνταγμα. Το Σύνταγμα σε έκφραση συναισθηματισμού ήταν πλήρες, αλλά μοναχά σε χαρτί που εκ των πραγμάτων υστερούσε
στην εσωτερική του εφαρμογή και ακόμα στην εξωτερική του αναγνώριση.
«Εν ονόματι της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος, το
Ελληνικόν Έθνος κλπ, κλπ …… κηρύττει σήμερα δια
των νομίμων παραστατών του, εις Εθνικήν συνηγμένην Συνέλευσιν ενώπιον θεού και ανθρώπων την πολιτικήν ύπαρξιν αυτού και Ανεξαρτησίαν.»
Με το Σύνταγμα της Επιδαύρου ακόμα, ο Κολοκοτρώνης αναγκάζεται να απαγορεύσει το “πλιάτσικο”. Οι
Υδραίοι να αναγνωρίζουν την ουδετερότητα των
πλοίων υπό ξένη σημαία. Και τα δικαιώματα εξουσίας
και διοίκησης να διαμοιράζονται ανάμεσα σε Πελοπόννησο, Ανατολική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

ΕΒΔΟΜΗ

Η Πελοποννησιακή Γερουσία ως εξουσία διατηρεί τα
δικαιώματά της, πλεονεκτεί όμως αφού η Κεντρική
Διοίκηση είναι εγκατεστημένη έστω και προσωρινά
στην Κόρινθο με την άμεση προοπτική να μετακινηθεί
στο Ναύπλιο μόλις τούτο ήθελε απελευθερωθεί από
τους Τούρκους
Βέβαια παρ’ όλες τις αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης της Ανεξαρτησίας, η διχαστική κατάσταση μεταξύ πολιτικών και οπλαρχηγών, σε θέματα εξουσίας,
οικονομικά και τοπικιστικά δεν ηρέμησε, δίνοντας
πάντοτε να υποβόσκει το φάσμα ενός επικείμενου
εμφυλίου.
Αναφερθήκαμε στην Κεντρική Διοίκηση. Αλλά η
πραγματική εξουσία της ήταν κομμένη και διαμοιρασμένη σε τρία διαφορετικά χέρια, που ενεργούσαν
κατά το δοκούν και διαφορετικά. Μια Γερουσία της
Πελοποννήσου συνεχώς αντιμαχόταν ακόμη και για
ήσσονα προβλήματα με τις ρουμελιώτικες, δηλαδή με
τη Γερουσία της δυτικής Στερεάς και της ανατολικής
που εκαλείτο και Άρειος Πάγος. Τα νησιά βρίσκονταν
έξω.
Κατά την διάρκεια του 1822 η ισορροπία των Ισχυρών Δυνάμεων της Ευρώπης ή ακριβέστερα κάποιων
εξ αυτών είχε ήδη αρχίσει να κάμπτεται υπέρ του
“ελληνικού ζητήματος”, φράση που είχε έρθει και αντικαθιστούσε το “επανάσταση μέσα στο Οθωμανικό

κράτος”, που μέχρι τότε ηχούσε επίφοβα και χάλαγε
την ηρεμία τού κατεστημένου της Ευρώπης.
Βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Ρούμελης
και η Εύβοια ήταν ακόμη στα χέρια των Τούρκων.
Στην ανατολική Στερεά με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο
και με τις όποιες με ερωτηματικό συμπεριφορές του,
η αναρχία ήταν δεδομένη. Στα νησιά, η Χίος θρηνούσε και οι σφαγές της συγκλόνιζαν την Ευρώπη.
Τον Ακροκόρινθο τον είχαν πάρει πίσω οι Τούρκοι. Το
Μεσολόγγι ακόμα άντεχε, αλλά στο χωριό τού Πέτα,
το χώμα του ποτιζόταν με το τίμιο αίμα των Φιλελλήνων, ενώ ο αέρας του “βρωμούσε” και απόπνεε
τον αιώνιο ντόπιο διχασμό. Και θα ήθελα να σταθώ,
έστω και για λίγο στα θλιβερά εκείνα γεγονότα.
Για τη Στερεά Ελλάδα το 1822 ήταν έτος που έσερνε
τις επιχειρησιακές κακοτυχίες τη μιά μετά την άλλη.
Το σώμα των Φιλελλήνων που είχε συγκροτήσει ο
Μαυροκορδάτος, και ως σώμα στρατιωτικό θυσιάστηκε στη μάχη του Πέτα είχε προκαλέσει μεγάλη
εντύπωση στη Δύση.
Τον Φεβρουάριο του 1822, ο Αλή Πασάς είχε συλληφθεί από τον σουλτάνο, και με την κατηγορία ποινικά
κολάσιμου στασιαστή είχε εκτελεστεί από τον Χουρσίτ. Οι Σουλιώτες ήταν φίλοι του και φυσικώ τω λόγω
ο Χουρσίτ μετά την εξόντωση του Αλή, έβαλε στο
στόχο του το Σούλι.

Οι Σουλιώτες εκείνα τα χρόνια και πιο συγκεκριμένα οι
ηγέτες τους, Γώγος Μπακόλας και Μάρκος Μπότσαρης
ήταν διχασμένοι με μίσος. Και αυτό ευνοούσε τους Τούρκους. Και όταν άρχισαν οι μάχες και ήρθαν σε ενίσχυση
και οι Φιλέλληνες του Μαυροκορδάτου χωρίς βέβαια να
έχει έρθει και αυτός, ο Μπακόλας πήρε τους άνδρες του
και εγκατέλειψε τον αγώνα. Ψιθυρίζεται σχετικά και για
κάποια προσυνεννόηση με τους Τούρκους.
Στα σύνορα λοιπόν του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους και συγκεκριμένα κοντά στο χωριό Πέτα, στα
ριζά των λόφων που βλέπουν προς Άρτα και Αμβρακικό κόλπο, οι Έλληνες συναντήθηκαν με τον στρατό
του Κιουταχή που είχε κατέβει από Άρτα.
Ο Μπότσαρης στην ύστατη στιγμή διασπά τον εχθρικό κλοιό και διαφεύγει προς κεντρική Ρούμελη.
Οι Φιλέλληνες όμως μένουν πίσω, αντιστέκονται και
πέφτουν μέχρις ενός.
Περνώντας στο φθινόπωρο τού 1822, ο Κιουταχής
και οι συν αυτώ είχαν καταφέρει να γίνουν κυρίαρχοι
ολόκληρης της δυτικής Ελλάδος. Το μόνο που αντιστεκόταν ήταν το Μεσολόγγι.
Αλλά και σε αυτό, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, είχε
αρχίσει η δυσκολία με την πολιορκία του.
Από τον Ιούλιο του 1822 ο Μαχμούντ πασάς Δράμαλη, με 20 χιλιάδες στρατό άρχισε να κατεβαίνει
προς Ισθμό χωρίς καμιά αντίσταση, Σχετικά για το
τελευταίο ο ΄Αρειος Πάγος της Ανατολικής Στερεάς,
είχε δώσει διαταγή στον Οδυσσέα να παρέμβει στρατιωτικά, αλλά αυτός αρνήθηκε
«να παίρνει από κανέναν δήθεν
πάνω από αυτόν διαταγές».
Έτσι ο Δράμαλης πέρασε από το
Άργος, και σταμάτησε έξω από
το τουρκοκρατούμενο Ναύπλιο
που βρισκόταν σε πολιορκία από
του Έλληνες.
Από τον Μακρυγιάννη πάντως
μαθαίνομε, πως υπήρξε άμεσος ο
αντιπερισπασμός και πολλαπλός
και πως μάλιστα οι δυνάμεις οι ελληνικές της Πελοποννήσου μαζί με τους Ρουμελιώτες που είχαν εν τω
μεταξύ καταφθάσει, είχαν αποκόψει τον από ξηράς
ανεφοδιασμό του Δράμαλη, ενώ οι νησιώτες με τα
καράβια τους από τη θάλασσα είχαν μηδενίσει κάθε
δυνατότητα επικουρίας και ενίσχυσης των Τούρκων.
Έτσι ο Δράμαλης αποκομμένος και κάτω από εξαντλητικό σφυροκόπημα αψιμαχιών αναγκάζεται να αποτραβηχτεί, και να δώσει τη μάχη στα Δερβενάκια
όπου και το τελειωτικό χτύπημα. Με τα λείψανα του
στρατού του καταφεύγει στην Κόρινθο, όπου και τον
Δεκέμβριο του 1822 πεθαίνει από τη θλίψη του. Ό,τι
απέμεινε από το στρατό του ξεκινά για Λαμία. Στο
δρόμο τον περιμένει ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και τον
αποτελειώνει.
Ο Κολοκοτρώνης με τη νίκη του στα Δερβενάκια
προάγεται σε αρχιστράτηγο, ενώ ο Κανάρης την ίδια
περίοδο έχει κλείσει τον τουρκικό στόλο στα Δαρδανέλια καταστρέφοντας μάλιστα τη ναυαρχίδα το Καπουδάν πασά.
Στο επόμενο άρθρο για τη δεύτερη Εθνοσυνέλευση,
για τα Πρωτόκολλα και τις Συνθήκες, για τον αγώνα
για την εξωτερική αναγνώριση της Ελλάδος ως κράτους ανεξάρτητου.

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Δύο MALL στην καρδιά
της Βούλας!
Όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, δημοπρατήθηκαν οι παραλίες της Βούλας σε μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα για να τις εκμεταλλευτούν
δίνοντας ένα μικρό αντίκρυσμα στο Δήμο.

Μάλιστα κάποιοι αναφερθήκανε στην εταιρεία που
έχει φτιάξει κοντά στην Πύλο της Μεσσηνίας ένα
“κλειστό” ΜALL για χρυσούς πελάτες, το Costa
Navarino στον πολύ γνωστό κόλπο Ναυαρίνου.
Το Costa Navarino παρ’ ότι δεν βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, είναι μακράν αστικής περιοχής, έφερε
τουρισμό στην περιοχή, αλλά δημιούργησε και πολλά
προβλήματα. Γύρω του έχει φύση και Natura, που κακοποιήθηκε όπως καταγγέλουν οργανώσεις και κάτοικοι
της περιοχής, για αρχαιολογικά ευρήματα που ...θάφτηκαν για ξύλινες εγκαταστάσεις πάνω στην άμμο θεμελιωμένες με μπετόν και πολλά άλλα που μπορείτε να
διαβάσετε στα έγγραφα διερεύνησης επιπτώσεων:
http://www.arch.ntua.gr/sites/default/files/project/11004_/diereynisi_epiptoseon_toy_costa_navarino
_stin_topiki_koinonia.pdf

Νομίζω ότι ζούμε ένα κακό όνειρο, αλλά δυστυχώς,
όταν ξυπνήσουμε θα είναι πραγματικότητα!

Πωλητές και πουλημένοι
Τελικά, πολλά έχουν αυτές οι αυτοδιοικητές εκλογές.
Κόσμος πάει κι έρχεται. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται και άλλοι δίνουν το “δαχτυλίδι” αλλού.
Και μετά, απορούμε γιατί ο κόσμος έχει σιχαθεί και
τους πολιτικούς και τις εκλογές και η αποχή γίνεται
κάθε φορά και μεγαλύτερη.
Φοβούνται, λένε, οι εμπλεκόμενοι υποψήφιοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες και λοιποί, ότι λόγω της “απλής
αναλογικής” θα γίνουν εξαγορές.
Μα το εμπόριο έχει ξεκινήσει πολύ πριν τις εκλογές...

Κηρύκειο του Ερμή!!!
Ο Δίας είχε αποκτήσει ένα γιο, που ονομάστηκε Ερμής ή
Ερμείας, από την νύμφη Μαία την κόρη του Άτλαντα, ο
οποίος είχε γεννηθεί σε μια σπηλιά του σημερινού βουνού
της Κορινθίας, τη Ζήρια και υπήρξε από τους παλαιότερους
και πιο αγαπημένους Έλληνες Θεούς, γιατί εξέφραζε όλα
τα προτερήματα και τα ελαττώματα των Ελλήνων!!!
Ήταν ο πιο έξυπνος και φιλάνθρωπος Θεός, με πάμπολλες ιδιότητες, καλύπτοντας κάθε εκδήλωση ζωής, ενώ
εκτελούσε τα καθήκοντα του αγγελιοφόρου του Δία και
ήταν προστάτης του εμπορίου και του πλουτισμού, ακόμα
και του τυχαίου ή του παράνομου, που λεγόταν «έρμαιο»,
δηλαδή «δώρο του Ερμή»!
Υπήρξε προστάτης των οδικών διασταυρώσεων, των
συνόρων, των σπιτιών, των θυρών, των πυλών, των ναών,
των γραμμάτων, της ρητορικής, των αθλητών, των αγώνων,
της γυμναστικής, της μουσικής, με σύμβολα τον αυλό που
λεγόταν σύριγξ, την λύρα και την κιθάρα του, ενώ σημαντικά ήταν και τα χθόνια καθήκοντά του, σαν ψυχοπομπός
και βοηθός του Πλούτωνα και της Περσεφόνης, στον Κάτω
Κόσμο του Άδη!!!
Το όνομα του Ερμή προήλθε από κάποιους πέτρινους
σωρούς, τους οποίους ονόμαζαν «έρμα» και τους χρησιμοποιούσαν για τα όρια ιδιοκτησιών και αντικαταστάθηκαν
αργότερα με πέτρινες στήλες τις «ερμές», που τις τοποθετούσαν στις διασταυρώσεις των δρόμων και είχαν έντονη την προβολή των ανδρικών γεννητικών οργάνων στο
κάτω μέρος τους, σαν σύμβολο της γονιμικής ιδιότητας
του Ερμή!!
Το 520 π.Χ. ο γιος του Πεισίστρατου, ο Ίππαρχος, πρότεινε στους Αθηναίους να προσθέσουν πάνω στις ερμές,
την γλυπτή κεφαλή του Ερμή και αυτές τις κεφαλές κατηγορήθηκε ότι έσπασε με την παρέα του, ένα βράδυ, μεθυσμένος ο Αλκιβιάδης!!
Με τα χρυσά σανδάλια του ο Ερμής, μπορούσε να
περπατά πάνω στα κύματα της θάλασσας, ενώ με τη θαυματουργική ράβδο του, ξυπνούσε ή κοίμιζε όποιον ήθελε!!
Τον Ερμή τον θαύμασαν και τον έκαναν δικό τους Θεό,
πολλοί λαοί, που εκπολιτίστηκαν από τους Έλληνες, και
έτσι βλέπουμε να αναπτύσσονται παρόμοιες φιλοσοφίες
με τις ελληνικές, στις Ινδίες, στη Μεσοποταμία, στην Αίγυπτο, ακόμα και στους Ίνκας, χρησιμοποιώντας σύμβολα
του Έλληνα Θεού!!
Το κύριο έμβλημα του Ερμή ήταν το κηρύκειο, που
αποτελείτο από μια λεπτή ράβδο από ξύλο δάφνης ή ελιάς,
που συμβόλιζαν την δόξα και την σοφία αντίστοιχα και κρέμονταν από την κορυφή της δύο ταινίες!!
Την ράβδο την είχε δώσει ο Απόλλωνας στον αδελφό
του Ερμή, σαν αντάλλαγμα της κιθάρας, που την είχε
φτιάξει όταν ήταν μικρός, από το κέλυφος μιας χελώνας
και από τα νεύρα των ιερών βοδιών του Απόλλωνα, ο

οποίος εξοργίστηκε από την σφαγή των βοδιών του, αλλά
μαγεμένος από την μουσική του Ερμή τον συγχώρεσε!!!
Το «Κηρύκειο», του οποίο το όνομα προερχόταν από
το ρήμα κηρύσσω, έμοιαζε με τη ράβδο που κρατούσαν οι
κήρυκες που διαλαλούσαν τα μηνύματα και τις διαταγές
της πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας προς τον λαό, μιμούμενοι τον Ερμή που ήταν αγγελιοφόρος του Δία και
των Ολύμπιων Θεών!!!
Ο Ερμής παριστανόταν σαν ποιμένας που οδηγούσε
το ποίμνιο του και κρατούσε στο αριστερό του χέρι τη
ράβδο, στην οποία αντικατέστησε τις δύο ταινίες με δύο
φίδια συμπλεκόμενα, στα οποία απέδιδαν οι Έλληνες
πολλούς συμβολισμούς και ιδιότητες!
Τα σώματα των φιδιών σχημάτιζαν ένα S, με τις ουρές
τους ενωμένες και τα κεφάλια τους αντικριστά και αργότερα προστέθηκαν πάνω από τα κεφάλια τους δύο φτερούγες, κάνοντας το Κηρύκειο πτερωτό, σαν τα σανδάλια
του «γρηγορόφτερου» Ερμή!!
Τα δύο αντιμαχόμενα φίδια συμβόλιζαν την συμφιλίωση
ή την εναρμόνιση και την ισορροπία των αντιθέτων και της
Διαλεκτικής Σύνθεσης αυτών, αλλά και το Νόμο της Τριάδας, που ήταν η Ενεργητική Δύναμη, η Παθητική Δύναμη
και η Εξισορροπητική Δύναμη, και όλα αυτά τα στοιχεία με
τις ιδιότητες του Ερμή, βρήκαν απήχηση και σε άλλες μεταγενέστερες Θρησκείες!!
Σε επιστημονική βάση η τριαδικότητα αντιστοιχεί στην
ύπαρξη του πρωτονίου, του ηλεκτρονίου και του νετρονίου,
συστατικά του ατόμου, κάθε στοιχείου!!!
Επίσης τα φίδια συμβολίζουν την Αρχή της Απολλώνιας Αρμονία, της έλξης και της άπωσης, αλλά και της διπλής έλικας του DNA, που έχει το γενετικό κώδικα της
ζωής και αποτελεί συστατικό των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου!!
Η Κίρκη με τη μαγική ράβδο της, είχε μεταμορφώσει
τους συντρόφους του Οδυσσέα σε γουρούνια, αλλάζοντας
την ανθρώπινη μορφή τους χωρίς να αλλάξει τον ανθρώπινο νου τους. Είχε πραγματοποιήσει δηλαδή μια «γενετική μετάλλαξη» και το αντίδοτο φάρμακο για να γίνουν τα
γουρούνια και πάλι άνθρωποι, το είχε δώσει στον Οδυσσέα ο Ερμής, ενώ οι «4» θεραπαινίδες της Κίρκης, παραλληλίζονται με τις «4» αζωτούχες βάσεις του DNA, δηλαδή
την Αδενίνη, την Γουανίνη, την Κυτοσίνη και την Θυμίνη,!!!
Ο Οδυσσέας πριν πάει στη Κίρκη, είχε χωρίσει τους
συντρόφους του σε δύο ομάδες των 22 ατόμων, με αρχηγούς τον Οδυσσέα και τον Ευρύλοχο, οπότε κάθε ομάδα
αριθμούσε 23 άτομα, όσα είναι και τα χρωμοσώματα των
ανθρώπινων κυττάρων από κάθε γονέα!!!
Στο Κηρύκειο του Ερμή, τα φίδια σχημάτιζαν κουλούρες σαν «οκτάρια» και το πλαγιαστό «8» συμβολίζει μέχρι

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

σήμερα το άπειρο, ενώ τα φίδια που τέμνονταν από την
ράβδο, δημιουργούσαν το ελληνικό γράμμα «Φ», που
ήταν το σύμβολο του Χρυσού Αριθμού 1,618, που μόνο οι
Έλληνες τον γνώριζαν και τον χρησιμοποιούσαν!!!
Ο αριθμός «8» αποτελεί στη μουσική την Καδμεία
οκτάδα και είναι ο πρώτος και ο μοναδικός κύβος μέσα στη
δεκάδα, δηλαδή είναι η μαθηματική δύναμη του αριθμού 2
στη τρίτη και ισούται με 2.2.2.= 8, ενώ είναι και «αρτιάρτιος», δηλαδή το μισό του (= το 4) είναι άρτιος αριθμός
και έχει μεγάλη σημασία στη μουσική Αρμονία, που πήρε
το όνομα της από το όνομα της γυναίκας του βασιλιά και
ιδρυτή της Θήβας Κάδμου, Αρμονία και ήταν αδελφή του
Δάρδανου, του βασιλιά και ιδρυτή του Ίλιου και μητέρα της
Σεμέλης που είχε συλλάβει και κυοφορήσει τον Θεό Διόνυσο!!
Ο Κάδμος ήταν γιος του Αγήνορα του ιδρυτή και βασιλιά της Φοινίκης και αδελφός της Ευρώπης της μητέρας
του Μίνωα!!!
Τα φίδια του Κηρυκείου συμβόλιζαν επίσης τα δύο ηλιοστάσια, το αστρικό Φως, καθώς και όλες τις γνώσεις του
Σύμπαντος Κόσμου, αλλά και την αλχημεία, που αντιπροσωπευόταν πάντα από τον Ερμή, με τον αλχημικό «Υδράργυρό» του, αλλά και με το Κηρύκειο πηνίο,
που
αποτελείται από ένα συνηθισμένο μονωμένο χάλκινο
σύρμα, που έχει την μορφή διπλής έλικας και τυλίγεται
γύρω από ένα σιδερένιο πυρήνα και κάτω από ορισμένες
συνθήκες μπορεί το πηνίο να παραβιάσει τους βασικούς
νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού!!!
Η ελληνική Μυθολογία δεν αποτελείται από συναρπαστικά παραμύθια, όπως οι προφορικές παραδόσεις άλλων
λαών, αλλά περιέχει κωδικοποιημένη όλη την γνώση των
σύγχρονων επιστημών!!!
Για τις άπειρες γνώσεις που κατείχε ο Ερμής ονομαζόταν και «λόγιος» και είχε παραδώσει όλη την γνώση της
δημιουργίας του Σύμπαντος, γραμμένη σε σμαραγδένιο
πίνακα, που είχε φυλαχτεί ερμητικά κλεισμένος και την
ερμηνεία (= Ερμής + νους) την γνώριζαν μόνο οι Έλληνες,
αλλά μετά την υποδούλωση τους στους Ρωμαίους, ο ελληνικός πολιτισμός, λεηλατήθηκε, καταστράφηκε, μεταλλάχτηκε, αντιγράφηκε, παραχαράχτηκε και δέχτηκε
τεράστιες απώλειες, αλλά ο Τρισμέγιστος (=τρεις φορές
αναστηθείς) Έλληνας Θεός με το θαυματουργό Κηρύκειό
του, έμεινε αθάνατος στη μνήμη πολλών, έστω και αν μερικοί τον τοποθετούν στη σφαίρα της παραμυθένιας φαντασίας!!!
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ΕΒΔΟΜΗ

Και το όνομα αυτού:
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ή Β.Β.Β.
ή 3Β, είναι δημιούργημα, για να το θυμόμαστε
αυτό του «Καλλικράτη» - το νόμο διοικητικής μεταρρύθμισης, που συνένωσε τις πρωτοβάθμιες τοπικές Αυτοδιοικήσεις και τις συρρίκνωσε
αριθμητικά το 2010, σε 333!
Η απόφαση ανακοινώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της 28ης Απριλίου 2010 και ετέθη σε 15θήμερη δημόσια διαβούλευση.
Η προτεινόμενη ονομασία του Νέου Δήμου ήταν
«Δήμος Βάρης» με έδρα τη Βούλα. Τελικά κατέληξαν στο... εταιρικό όνομα (brand Name) «Βάρη
– Βούλα – Βουλιαγμένη»! Έκτοτε, επί εννέα χρόνια και τέσσερις δημοτικές εξουσίες, ουδείς αποτόλμησε να δώσει μια ευπρεπή, εύηχη και
συμβολική ονομασία.
Σημειώνουμε ότι τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του τότε Υπουργού Ραγκούση, σε εκδήλωση
για
το
περιβάλλον
που
είχε
πραγματοποιηθεί στη Βούλα, παρουσία του κυβερ-

Αγώνας για τα συμφέροντα των δημοτών.
Με τους πολλούς, όχι με λίγους.
Είμαστε αντίθετοι στη πολιτική της δημοτικής αρχής
Κωνσταντέλλου που έβαζε σε προτεραιότητα τα
συμφέροντα των λίγων σε βάρος των πολλών και
που άνοιξε την κερκόπορτα σε χρήσεις γης και εκμεταλλεύσεις, οι οποίες υπονομεύουν τον οικιστικό και
προαστιακό μας χαρακτήρα.
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νητικού (τότε) βουλευτή Αττικής Παντελή Ασπραδάκη ο υπογράφων (Κ. Βενετσάνος), του παρατήρησε σε έντονο ύψος, πως «ούτε το όνομα δεν
μας αφήσατε να επιλέξουμε»! (Σχετικό δημοσίευμα στην 7η, φύλλο 631 της 1/5/2010, σελ. 1 και
2). Είχε προταθεί λοιπόν εκεί, μετά και από σχετική ηλεκτρονική επιλογή, ως πλέον ενδεδειγμένο
το όνομα του νέου δήμου, «Απολλωνία».
Η αιτιολόγηση που δινόταν συνοπτικά ήταν: το
όνομα του νέου δήμου
έπρεπε να μην είναι
ετεροβαρές (υπέρ δηλ.
Του ενός ή του άλλου
δήμου.
Να είναι κεντροβαρές
και συνεκτικό – κοινά
παραδεκτό, εύηχο και
συμβολικό.
Την ιδέα μας την ενέπνευσε η φύση και η μυθολογία μας. Στο Καβούρι,
στη Βουλιαγμένη υπήρχε και υπάρχει ο ναός του
Απόλλωνος Ζωστήρος· του θεού του Ήλιου και
της ιδέας του φωτός. «Το φως του πνεύματος της
γνώσης και της ζωής».
Τι πιο χαρακτηριστικό και συμβολικό για το ομορ-

Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα:
― Ο Δήμαρχος Κωνσταντέλλος σε συνεργασία με
τον Υπουργό άμυνας Καμένο σχεδιάζει την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων
στην Βάρη (στο χώρο της Σχολής Ευελπίδων).
― Ο Δήμαρχος Κωνσταντέλλος σε συνεργασία με
την ΕΤΑΔ εκχωρεί τις παραλίες σε συμφέροντα
χωρίς μέριμνα για τη πρόσβαση των κατοίκων.
― Υπάρχουν πολλές σκιές, για το αν θα προστατέψει, τελικά, την χαρακτηρισμένη ως Natura περιοχή
της Φασκομηλιάς.
― Είναι, επίσης, περίεργη η πρόθεσή του να ανασύρει ένα Βασιλικό Διάταγμα του ΄60, για την ρυμοτόμηση στην οδό Βασιλέως Παύλου και να επιμένει να
θυσιάσει 5,5 στρέμματα από τον ζωτικό οργανισμό
του Ασκληπιείου.

Το παράδειγμα της Πλατείας Βούλας
Η αλήθεια για το Δήμαρχο
Κωνσταντέλλο
Η διαχείρηση Κωνσταντέλλου μετέτρεψε τα αυτονόητα σε ζητούμενα στη καθαριότητα, την κατάσταση των δρόμων και των πεζοδρομίων, τη
συντήρηση των σχολείων και των δημοσίων χώρων.
Από πόλη πρότυπο γίναμε ουραγοί …

Ένας Δήμος που άγεται και φέρεται
από τα ισχυρά συμφέροντα
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος όποτε χρειάστηκε να
επιλέξει ανάμεσα στα συμφέροντα και στη ποιότητα
ζωής των κατοίκων επέλεξε τα συμφέροντα.
Επαίρεται μάλιστα για τη στήριξη που του δίνουν κάποια ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Εδώ και δυο χρόνια, ο Δήμαρχος, επέλεξε να
παρεκκλίνει του κανονισμού, δίνοντας υπερβολικό χώρο στα μαγαζιά και αφαιρώντας πολύτιμο χώρο από τους κατοίκους.
Η δημοτική αρχή Κωνσταντέλλου έχει δείξει ότι
δεν την ενδιαφέρουν τα συμφέροντα των κατοίκων.
Δίνουμε πολλά, λαμβάνουμε πολύ λίγα...
Κατά κοινή ομολογία, στο διάστημα της θητείας
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ο Δήμος μας παρέχει μη ικανοποιητικές υπηρεσίες στους κρίσιμους
τομείς
της
καθαριότητας,
των
συντηρήσεων των δημοσίων χώρων, των δρόμων και των πεζοδρομίων, των σχολείων μας.

φότερο κομμάτι της Αττικής γης!
Για να είμαστε δίκαιοι, εκτός όλων των άλλων το
είχε υιοθετήσει στο Δ.Σ. και ο τότε Δήμαρχος Γ.
Μάντεσης κ.ά. Έκτοτε, «ξεχάστηκε».

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – Ο Δήμος του φωτός
Και να, ξαφνικά προχτές (30.4.19), σε συνέντευξη
τύπου, ο Δημ. Τζιώτης με μια εντυπωσιακή και
επαγγελματική παρουσίαση το ανέσυρε και πρότεινε να το υιοθετήσουν οι δημοτικές παρατάξεις.
Είναι ο επιχειρηματίας που αγαπάει τη δουλειά
του και την κάνει “παιχνίδι”. «Δεν μπορεί να προκύψει ένα σχέδιο, ένα όραμα χωρίς όνομα. Είναι
ζωτικής σημασίας για το Δήμο να αποκτήσει ταυτότητα», είπε χαρακτηριστικά.
Το χαρήκαμε και το χειροκροτήσαμε! Ήταν μια
ωραία πρωτοβουλία που την εμπλούτισε μ’ έναν
γενικότερο σχεδιασμό και το «αξίωμα», ο ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ!
Ήταν το αποχαιρετιστήριο δώρο ενός ανθρώπου
που είχε να προσφέρει πολλά.
Ελπίζουμε η νέα δημοτική αρχή, στο σύνολό της
να υιοθετήσει την πρόταση. Εμείς θα το κρατήσουμε ζωντανό.
Κώστας Βενετσάνος

Ποιες είναι οι θέσεις μας
Πυλώνας 1: Διαφάνεια στα οικονομικά του
δήμου, νοικοκυρεμένη διαχείριση.
Ο Δήμος μας μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους, αν τηρήσει βασικούς κανόνες διαφάνειας και ορθής διαχείρισης.
Πυλώνας 2: Προτεραιότητα στα βασικά, στην
ποιότητα ζωής.
Ο Δήμος μας παρουσιάζει τραγικές ελλείψεις σε
σειρά κρίσιμων τομέων και λειτουργιών.
Πυλώνας 3: Θωράκιση στην ασφάλεια της
πόλης.
Η εγκληματικότητα στο δήμο μας έχει ανέλθει
σε ανησυχητικά επίπεδα.
Πυλώνας 4: Η μεγάλη μάχη για τον οικιστικό
μας χαρακτήρα και το περιβάλλον.

Το “Κύμα ενωμένων πολιτών”
αποκτάει ιστοσελίδα
https://kymaenomenonpoliton.gr/

Εκλογικό κέντρο στη Βούλα
Εκλογικό Κέντρο στην “Κάτω” Βούλα άνοιξε ο
υποψήφιος δήμαρχος Δημήτρης Δαβάκης. Ίσως
είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Βούλας,
που ανοίγει εκλογικό κέντρο στην παραμελημένη Βούλα.

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

Αγαπητές φίλες αγαπητοί φίλοι,
Σας προσκαλώ στην προεκλογική μου εκδήλωση
το Σάββατο 18 Μαΐου στις 11.00 π.μ.
στο Riviera Coast (πρώην Vive Mar),
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα.
H παρουσία μου ως Δημοτικός Σύμβουλος είχε
ως μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Δημότη.
Έτσι πορεύτηκα επί τέσσερα χρόνια. Απάντησα στο
κάλεσμα του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου για
να γίνει η πόλη μας ακόμη καλύτερη.
Οι οικονομικές μας δυνατότητες δεν είναι αυτές που θα
έπρεπε να είναι, αλλά έχουμε παραλίες, πάρκα, ήλιο και
το καλύτερο κλίμα στην Ευρώπη. Θα εργαστούμε
συστηματικά ώστε να ξαναβρούμε την ελπίδα για το
μέλλον, και να ξαναχτίσουμε τα όνειρά μας. Για εμάς και
κυρίως για τα παιδιά μας.
Γεννήθηκα στην Αθήνα. Είμαι παντρεμένος και έχω έναν γιο.
Κατοικώ στη Βούλα. Είμαι απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου
Νέας Σμύρνης. Είμαι αριστούχος Πτυχιούχος Οικονομικών
και Χρηματοοικονομικών Επιστημών και Διπλωματούχος στη
Διεθνή Λογιστική από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης.
Eργάσθηκα πάνω από 25 χρόνια σε επενδυτικές εταιρίες,
τράπεζες και σε όλους τους τομείς των επενδύσεων. Είμαι
εξωτερικός ειδικός οικονομικός Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθηνση Οικονομικών και
Χρηματιστηριακών Υποθέσεων.

Η Πολιτιστική μας κληρονομία και οι αρχαιότητες δεν πωλούνται και δεν χωράνε σε εμπορευματικές αντιλήψεις
Απόλλων Ζωστήρ
Ο Ναός του Απόλλων Ζωστήρα βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις του Αστέρα Βουλιαγμένης!
Ο ναός αποκαλύφθηκε, περί το 1924, όταν παιδιά από το Ορφανοτροφείο της Βουλιαγμένης, έπαιζαν στην ακτή, η οποία
σήμερα είναι γνωστή ως ακτή Αστέρα Βουλιαγμένης.
Ο ναός ιδρύθηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα κατά την αρχαϊκή εποχή.
Κατά τη Βυζαντινή περίοδο έλαβαν χώρα ορισμενες επισκευές στον αρχαίο ναό του Ζωστήρα, οι τοίχοι του σηκού
επεκτάθηκαν και μετατράπησε σε χριστιανική εκκλησία!

Ο Παυσανίας αναφέρει ότι αυτή ήταν η θέση του πιο σημαντικού ιερού του δήμου Αλών Αιξωνίδων, ο οποίος βρισκόταν μεταξύ των Δήμων της Αιξωνής και του
Αναγυρούντος. Περιελάμβανε τις τοποθεσίες όπου σήμερα
απλώνεται ο τρίδημος Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και είναι ορατά τα αρχαιολογικά ευρήματα σε όλη την
περιοχή της οικιστικής και εμπορική ζωής της αρχαιότητας.
Αρχαία οδός στο Καβούρι, βυθισμένο αρχαίο λιμάνι στο
Καβούρι, ο Πύργος στα Πηγαδάκια, οι αρχαίος οικισμός σε
οικόπεδο επί της οδού Καλύμνου στη Βούλα και μια σειρά
άλλα αξιόλογα μνημεία, που βρίσκονται αναξιοποίητα στο
Δήμο μας.
Η περιοχή της Βούλας και της Βουλιαγμένης φαίνεται να

«ξυπνά» τώρα αρχαιολογικά, αρκεί να γίνει η σωστή ανάδειξη της περιοχής και να μη θαφτούν με το πρόσχημα της
ανάπτυξης, για άλλη μια φορά.
Είναι απαραίτητο ο Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα να αποκτήσει αυτονομία, δική του είσοδο και ανάδειξή του ως επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο.

Λίμνη Βουλιαγμένης
Η Λίμνη Βουλιαγμένης, στην καρδιά της «Αθηναϊκής Ριβιέρας» αποτελεί τον κρυμμένο θησαυρό της Αττικής φύσης.
Ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο παγκόσμιας εμβέλειας.
Ο επιβλητικός βράχος, τα ιαματικά νερά, οι δαιδαλώδεις
υποβρύχιες σήραγγες, η καταπράσινη βλάστηση δημιουργούν ένα μοναδικό γεωολογικό φαινόμενο. Η σημερινή της
μορφή διαμορφώθηκε μετά από πτώση της οροφής του

επεμβάσεις». Το ΣτΕ με την 369/1995 επιτρέπει χρήση
μόνο κυλικείου προς εξυπηρέτηση των λουομένων και κατοικία φύλακα!
Σήμερα αναπτύσσεται έντονη επιχειρηματικότητα, με λουκούλλεια γεύματα και με αποτρεπτική τιμή για τους κατοίκους που θέλουν να κολυμπήσουν στα ιαματικά νερά της.
Είναι καιρός να σεβαστούμε επιτέλους τους Νόμους του
κράτους και τις αποφάσεις των ανώτατων Δικαστηρίων
μας, για την προστασία του περιβάλλοντος.
Είναι καιρός να δούμε την αλήθεια κατάματα και να τη υιοθετήσουμε όλοι: η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Φορείς και οι Πολίτες.
Και την επομένη ημέρα των εκλογών, εμείς ως Δημοτική
Αρχή, θα φροντίσουμε σε συνεργασία με όλες τις ηλικίες
των Δημοτών να αναδείξουμε όλους αυτούς τους χώρους,
που θα προβάλουν το Δήμο μας διεθνώς, προσελκύοντας
κόσμο και δημιουργώντας θέσεις εργασίας, αλλά και να διδάξουμε τα παιδιά μας ότι η ανάπτυξη είναι ταυτόσημη έννοια της διατήρησης της ιστορίας μας με σεβασμό και
αξιοπρέπεια γι’ αυτά που κληρονομήσαμε και αυτά που θα
παραδώσουμε.

Αννα Σκουλούδη
σπηλαίου, η οποία διαβρώθηκε από την υψηλή θερμοκρασία του νερού που τρέχει στο εσωτερικό της. Η Λίμνη είναι
ενταγμένη στον εθνικό κατάλογο NATURA 2000, αλλά και
ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους από το Υπουργείο
Πολιτισμού, το οποίο με την υπ. αρ. Γ/403/ 23043/
21.3.1981 απόφασή του, την χαρακτηρίζει ως τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και δη «ως σπάνιο γεωολογικό φαινόμενο που πρέπει να μείνει άθικτο από ανθρώπινες
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀλεξιπατρίας*
ἄρχεσθαι
&
Πατριδοµαχίας
παύεσθαι
«Πατρίως ἤ ἀπατρίως ζῆν»
(Να ζούμε σύμφωνα με τα πάτρια, τις πατροπαράδοτες
συνήθειες και αρχές αγαπώντας και σεβόμενοι την πατρίδα μας ή να έχουμε έλλειψη πατριωτισμού/ φιλοπατρίας).
Επειδή, αν δεν ετυμολογούμε (= αληθινολογούμε/αληθεύουμε), η ύπαρξή μας είναι ή καταντά αν-ύπαρκτη,
ωσεί υπαρκτή, ανόητη (χωρίς νόημα), ανούσια (χωρίς περιεχόμενο), επανέρχομαι μετά από απουσία τριών εβδομάδων στο εξωτερικό στην τακτική μου στήλη όχι ως
στήλη άλατος, αλλά για να στηλιτεύσω τα κακώς, ψευδώς ή εσφαλμένως κείμενα.
Ο Μάιος είναι ο μήνας των λουλουδιών, της βλάστησης
και της καρποφορίας, σηματοδοτεί την αρχή του θέρους,
την εύφορη και ανθισμένη γη.
Είναι ο τρίτος μήνας του Δεκάμηνου Ρωμαϊκού Ημερολογίου (Μajus), έλαβε την προσωνυμία του από τη θεότητα Μαία (Μάγια) μητέρα του θεού Ερμή, μία από τις
Πλειάδες και σύζυγο του Ηφαίστου. Ήταν η θεά της Γονιμότητας και ετιμάτο με θυσίες χοιριδίων στο βωμό της.
Υπάρχουν και άλλες εκδοχές όπως: από τον συγκριτικό
βαθμό του magnus (= μέγας) < major = μείζων (Πλούταρχος) ή από το λατινικό majestas = μεγαλειότητα/μεγαλοπρέπεια, (Οβίδιος) ή από τους maiores = ένδοξοι
πρόγονοι των Ρωμαίων.
«Τῶν δ᾽ἐφεξῆς τόν µέν Μάϊον καλοῦσιν ἀπό
Μαίας· Ἑρµῇ γάρ ἀνιέρωται».
(Πλούταρχος, 50-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, “ΝΟΥΜΑΣ” 19, 18-19)

(= Από τους άλλους τους εν συνεχεία μήνες το Μάιο ονόμασαν από τη Μαία, διότι ήταν αφιερωμένος στον Ερμή).
Στο Αρχαίο Αττικό Μηνολόγιο αντιστοιχεί με το Δέκατο
μήνα, μέσα Απριλίου - μέσα Μαΐου, που ονομαζόταν Μουνιχιών -ῶνος, κατά τον οποίον ετελείτο η εορτή της Μουνιχίας Αρτέμιδος. Ο μήνας περιελάμβανε ακόμη την
εορτή του Έρωτα (την 4η του μήνα), την Πομπή προς το
Δελφίνιον και τα Ολυμπιεία. Αλλά και με τον Ενδέκατο
μήνα μέσα Μαΐου - μέσα Ιουνίου, που ονομαζόταν Θαργηλιών -ῶνος, κατά τον οποίον ετελείτο η εορτή προς
τιμήν του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος. Παράγεται από
το: ὁ θάργηλος ἄρτος = ο θαλύσιος, χύτρα/τσουκάλι στο
οποίο βράζονταν οι απαρχές των νέων καρπών, πρωτόλεια προσφερόμενα στη (θάλλουσαν) Άρτεμιν και Δήμητρα.
Ο Μάιος του σωτηρίου έτους 2019 συμβαίνει όμως να
είναι και μήνας πολλαπλών και διαφορετικών εκλογικών
αναμετρήσεων.
Tην 26ην Μαΐου και στις επαναληπτικές εκλογές την 2αν
Ιουνίου καλούμαστε να ψηφίσουμε για το Μέλλον της
Ευρώπης (ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ), αλλά και για το Μέλλον της

ΕΒΔΟΜΗ

Αυτοδιοίκησης της χώρας μας (ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ). Θα στηθούν (4) κάλπες και θα
ψηφίσουμε σε (2) εκλογικά τμήματα που θα στεγάζονται
στο ίδιο εκλογικό κατάστημα και σε συνεχόμενες αίθουσες, ώστε να προκύπτει και χωροταξικά η αλληλουχία
τους. Με το διακριτικό “Α” θα διεξαχθούν οι Ευρωεκλογές
και οι Περιφερειακές εκλογές. Με το διακριτικό “Β” θα
διεξαχθούν οι Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ - ΟΧΙ ΚΑΛΗ ΒΟΛΗ!
Η ψήφος να αποβλέπει στην ευστοχία/ευβουλία του
σφαιριδίου/ψηφοδελτίου και όχι στην ευχέρεια/ευκολία /
άνεση της βόλεψης/βολέματος.
Ό,τι επιλέξουμε, αυτό θα πάθουμε, και να μη διαμαρτυρόμαστε a posteriori (= εκ των υστέρων).
Ο Πλάτων στην “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” του, 617e είχε εύστοχα παρατηρήσει: «Αἰτία ἑλοµένου θεός ἀναίτιος».
(= Η Ευθύνη ανήκει σ’ εκείνον που εκλέγει/ψηφίζει· ο
θεός δεν είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις μας).
ΣΧΟΛΙΟ: Οι άνθρωποι συνηθίζουν να επιρρίπτουν στους
θεούς την αιτία της προσωπικής τους δυστυχίας. Ο Πλάτων, σε αντίθεση με την παραδοσιακή αυτή αντίληψη,
υποστηρίζει ότι ο θεός, επειδή είναι αγαθός, δεν μπορεί
να είναι υπεύθυνος για το κακό. Την κατακλείδα του
λόγου της Λάχεσης επικαλούνταν στα μεταγενέστερα
χρόνια οι στοχαστές (χριστιανοί και μη) που υπεράσπιζαν
την Ελευθερία της Βούλησης. Ο θεός δεν έχει ευθύνη για
τις πράξεις αυτών που έχουν ελευθερία επιλογής.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ
Η ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΜΕΙΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ
ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,
ΔΗΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ).

«Καί τό καλῶς ἄρξαι τοῦτ᾽εἶναι, ὅς ἄν τήν πατρίδα
ὠφελήσῃ ὡς πλεῖστα ἤ ἑκών εἶναι µηδέν
βλάψῃ».

ρηση που είναι άγνωστο και αβέβαιο αν θα επιτύχει ή όχι.
Στον επίλογό του (§ 14) προτρέπει τον επιστάτη των πρυτάνεων, ήτοι τον πρόεδρο της ημέρας που συνέρχεται η
Εκκλησία του Δήμου να θέσει το σοβαρό ζήτημα σε δεύτερη ψηφοφορία, χωρίς να διστάσει μήπως εγερθεί ζήτημα παραβίασης των νόμων, αφού υπάρχουν τόσο
πολλοί μάρτυρες και ότι θα αποβεί γιατρός της πόλης, σε
σχέση με τη ληφθείσα κακή απόφαση απ’ αυτήν. Διότι
χρέος του σωστού κυβερνήτη είναι να ωφελεί την πατρίδα του με όσα μέσα και δυνάμεις διαθέτει ή να αποφεύγει να τη βλάψει θεληματικά.
ΑΛΛΕΣ ΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΟΥ ΝΙΚΙΑ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΕΞΟΒΕΛΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

«Καί µή τοῖς ἑτοίµοις περί τῶν ἀφανῶν καί µελλόντων κινδυνεύειν». (ΣΤ’, ΚΕΦ 9)
(= Και να μη διακινδυνεύετε ό,τι έχετε ήδη στα χέρια σας
χάριν των αδήλων/αβεβαίων και μελλοντικών).
Η φράση μάς θυμίζει την ησιόδεια ρήση: «Νήπιος, ὅς
τά ἑτοῖµα (= ὑπάρχοντα) λιπών ἀνέτοιµα διώκει».
(Ησίοδος, 8ος αιών, Fragment 61, 1)
(= Ανίδεος/άπειρος/ανόητος όποιος εγκαταλείπει αυτά
που έχει για να επιδιώξει αυτά που δεν κατέχει - τα ανέφικτα/τα ακατόρθωτα).
Αλλά και ο κορυφαίος Έλληνας Θηβαίος λυρικός ποιητής
Πίνδαρος, 522-443, ο “Διρκαίος Κύκνος”, όπως ονομάστηκε από το Ρωμαίο ποιητή Οράτιο (65-8), ο ποιητής των
(45) επινίκων στον Γ’ Πυθιόνικο που είναι αφιερωμένος
στον Ιέρωνα, τον ηγεμόνα των Συρακουσών και στους
στίχους 20-24 αναφέρει:
«Ἀλλά τοι ἤρατο τῶν ἀπεόντων· οἷα καί πολλοί
πάθον. Ἔστι δέ φῦλον ἐν ἀνθρώποισι µαταιότατον, ὅστις αἰσχύνων ἐπιχώρια παπταίνει τά
πόρσω, µεταµώνια θηρεύων ἀκράντοις ἐλπίσιν».
(= Η κόρη του Φλεγύα, η Κορωνίδα, έναν άγνωστο ερωτεύθηκε, όπως τόσοι άλλοι πολλοί παθαίνουν. Αυτοί περιφρονούν ό,τι είναι κοντά τους. Είναι ένα γένος
ανάμεσα στο πλήθος των θνητών, που μακριά τα βλέμματά τους στρέφουν και με μάταιες ελπίδες, φρούδες,
φαντάσματα ονειρεύονται - έχουν φαντασιώσεις).

(Θουκυδίδης, 460-399/5, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, βιβλίο ΣΤ’, 14)

(= Και ότι καλού άρχοντος καθήκον είναι να ωφελήσει
όσο μπορεί περισσότερο την πατρίδα του, ή τουλάχιστον
να μην τη βλάψει εκουσίως/με τη θέλησή του).
ΣΧΟΛΙΟ: Στο ΣΤ’ βιβλίο της Θουκυδίδειας Ξυγγραφής,
επιγραφόμενο ως “ΣΙΚΕΛΙΚΑ”, ο δεινός πολιτικός και ειρηνόφιλος στρατηγός Νικίας ο Νικηράτου (469-413) προτείνει να επανεξετάσουν τη ληφθείσα απόφαση περί
αποστολής βοηθείας (60 πλοία) στους Εγεσταίους - οι
οποίοι ήταν άποικοι των Τρώων που διέφυγαν εκεί κατά
την άλωση του Ιλίου - εναντίον των Σελινουντίων. Να
αποκαταστήσουν τους Λεοντίνους και να διευθετήσουν
τα πράγματα στη Σικελία, κατά όσο το δυνατόν καλύτερο/ωφέλιμο τρόπο γι’ αυτούς.

ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΡΩΝΕΙΑ
Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει ότι οι ολιγάριθμοι
Τρώες που διασώθηκαν από τον φόνο των Αχαιών επρόκειτο να ’ναι η αιτία του ολοσχερούς ολέθρου της Αρχαίας Ελλάδας; Ο Άγγλος ιστορικός και φιλόσοφος της
ιστορίας Άρνολντ Τόινμπυ, 1889-1975, που έχει χαρακτηριστεί ως “Ο Θουκυδίδης του 20ου αιώνα”, στο 12τομο
έργο του «Σπουδή της Ιστορίας”, αναφέρει πως η Ελλάς,
κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο αυτοκτόνησεν.
Στην πρώτη του Δημηγορία (§ 9-14) ο Νικίας προσπαθεί
να αποτρέψει τους Αθηναίους από το δύσκολο εγχείρημα
αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων στη Σικελία, επιχεί-

«Γνόντας ὅτι ἐπιθυµίᾳ µέν ἐλάχιστα κατορθοῦται, προνοίᾳ δέ πλεῖστα...». (ΣΤ’, κεφ. 13,1)
(= Διότι γνωρίζουν ότι με την απληστία ελάχιστα επιτυγχάνονται, ενώ με την πρόνοια/διορατικότητα πάρα
πολλά).
«Καί τό λοιπόν ξυµµάχους µή ποιεῖσθαι, ὥσπερ
εἰώθαµεν, οἷς κακῶς µέν πράξασιν ἀµυνοῦµεν,
ὠφελίας δ᾽αὐτοί δεηθέντες οὐ τευξόµεθα».
(ΣΤ’, κεφ. 13, 2)

(= Και στο μέλλον να εγκαταλείψουμε την συνήθεια να
κάνουμε συμμάχους, τους οποίους οφείλουμε να βοηθούμε, αν ατυχήσουν/νικηθούν, αλλά από τους οποίους
καμμία δεν θα πάρουμε βοήθεια εν ώρα ανάγκης).
ΣΧΟΛΙΟ: Πράγματι οι σύμμαχοι των Αθηναίων στη Σικελία, όταν τους χρειάστηκαν οι Αθηναίοι, δεν ήρθαν ως
επίκουροι αυτών. Αλλά και από την πρόσφατη ιστορία
έχουμε πολλά παραδείγματα “συμμάχων” και “εταίρων”,
που μας γύρισαν την πλάτη και πολλές πικρές και επώδυνες εμπειρίες, όταν βρεθήκαμε στην ανάγκη να μας
υποστηρίξουν.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος
――――――
Ἀλεξιπατρία: η υπεράσπιση, η προάσπιση, η υποστήριξη, η προστασία της πατρίδας. Παράγεται από το ρήμα ἀλέκω ή ἀλέξω =
υπερασπίζω, προστατεύω, αμύνομαι, αποκρούω, απωθώ.
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Ο Τζιώτης παραιτείται
στο παρά πέντε...
O μέχρι προχθές (Πέμπτη) υποψήφιος Δήμαρχος
Δημήτρης Τζιώτης με τον ευρηματικό τίτλο του
δημοτικού συνδυασμού «Γαλάζια Δημοκρατία»
αποσύρεται στο παρά πέντε, από τη διεκδίκηση
«κάθε εξουσίας» όπως δηλώνει, «γράφοντας στα
παλιά του τα παπούτσια» όσους ανθρώπους τον
πλαισίωσαν και τον ακολούθησαν.
Καμμία ευθύνη· κανένα συναίσθημα υπευθυνότητας!
Σημεία των καιρών: o tempora, o mores: (Ω καιροί,
ώ ήθη)! Ακριβώς στις “12:00”, ώστε να μην υπάρχει χρόνος αντίδρασης... Αιφνιδιασμός· έτσι που
και η υπόνοια του προσχεδιασμού να ευσταθεί.
Κρίμα! Ντροπή, πλήγμα για τη δημοκρατία. Πώς
θα πιστέψουν οι νέοι – ξαφνιάζονται οι γέροι –
σ’ αυτή τη «δημοκρατία’! Τη «δημοκρατία» πρόσχημα, εργαλείο. Εργαλείο για κάθε σκοπιμότητα, αήθεια, ανομία.
Το «φαινόμενο» χρήζει ευρύτερης ανάλυσης και
θα γίνει κάποια στιγμή. Προς το παρόν, πάω δύο
εβδομάδες πίσω, στην ΕΒΔΟΜΗ, σε μια πρόχειρη, δημοσιογραφική ανάλυση που είχα κάνει,
σε μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση που είχε δει το
φως της δημοσιότητας (αρ. φ. 1081/20.4.19, σ.
7). Εκεί κατέληγα: «...Ο Γρ. Κωνσταντέλλος έχει
δείξει μιαν ιδιαίτερη μαχητικότητα, μετά πάθους
θα έλεγα, και μια ιδιαίτερη ικανότητα ή τύχη· ν’
απομακρύνει πιθανούς επίφοβους αντιπάλους.
Σταχυολογούμε:
Ο τέως Δήμαρχος, επί σειρά τετραετιών αυτοδιοικητικός και πρώτος υποψήφιος δήμαρχος στις
εκλογές του 2014, Σπύρος Πανάς αδρανοποιείται

και όλως «παραδόξως» αποσύρεται!
(σ.σ. κέφι του και καπέλο του).
Ο εμφανισθείς τον περασμένο Δεκέμβριο επικίνδυνος αντίπαλος του Κωνσταντέλλου, πρώην
Υπουργός Πέτρος Δούκας, που αγκαλιάζεται
από πολλά στελέχη της Ν.Δ., αιφνιδίως αποσύρεται ...για να διεκδικήσει το μακρινό δήμο Σπάρτης!
Ο φέρελπις υποψήφιος Δήμαρχος Δημοσθένης Δόγκας με την τόσο έντονη παρουσία,
...αποσύρεται κι εκείνος, για να διεκδικήσει μια
θέση περιφερειακού συμβούλου!
Το παράδειγμά του ακολουθεί και ο Δημήτρης
Κιούκης, που είχε διεκδικήσει και στο παρελθόν
τη Δημαρχία.
Να δούμε αν, όλως συμπτωματικώς, ...προαχθούν
κι άλλοι, για να μη σταθούν εμπόδιο στην εκλογή
του επίζηλου αυτού τίτλου, του Δημάρχου του
δήμου ΒΒΒ...».

Και πριν ο αλέκτωρ... “ελάλησε” στις 14:00 της
Παρασκευής, “καθ’ οδόν προς το τυπογραφείο”
δήλωση «παραίτησης διεκδίκησης κάθε εξουσίας»
του Δημ. Τζιώτη!
Τη δημοσιεύουμε αυτούσια για να την παραδώσουμε στην κρίση των πολιτών ΒΒΒ.
Κώστας Βενετσάνος

H ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αυτές οι εκλογές στο Δήμο μας είναι οι πιο σημαντικές από οποιονδήποτε άλλον Δήμο σε όλη την Ελλάδα. Μετά από μία δεκαετία κρίσης έρχεται η ανάπτυξη, με επίκεντρο την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Αυτή
είναι μία μεγάλη προοπτική και ένας μεγάλος κίνδυνος. Η προοπτική
βρίσκεται σε ένα ολιστικό σχέδιο για τη Ριβιέρα, που είμαι βέβαιος
ότι ποτέ δεν θα εκπονήσει το κράτος. Η μοναδική λύση που υπάρχει
είναι να το εκπονήσουμε εμείς, με τη συμφωνία όλων των δημοτικών
παρατάξεων. Να συνεργαστούμε με όλους τους Δήμους και να
υποβάλουμε από κοινού προς όλα τα κόμματα έναν ολοκληρωμένο νόμο – πλαίσιο για μία Αθηναϊκή Ριβιέρα προς όφελος του λαού και όχι των συμφερόντων. Ο μόνος τρόπος για
να συμβεί αυτό είναι να βρούμε όσα μας ενώνουν και όχι όσα
μας χωρίζουν. Η μεγάλη αλλαγή είναι να ενωθούμε και όχι, για άλλη
μία φορά, να χωριστούμε.
Ο κίνδυνος είναι αυτό το σχέδιο για τη Ριβιέρα, όπως και στο 2004,
να μην εκπονηθεί ποτέ για την επόμενη μέρα. Αυτό που θα μείνει από
την ανάπτυξη να είναι μόνο μπετόν, όπως οι λευκοί ελέφαντες των
Ολυμπιακών Αγώνων. Ο κίνδυνος είναι η ανάπτυξη να δημιουργήσει
άλλη μία φούσκα, όπως του χρηματιστηρίου. Να μην γίνει καμία
σωστή επένδυση και να μην μείνει τίποτα στην κοινωνία.
Δυστυχώς, ενώ η μεγάλη πρόκληση βρίσκεται μπροστά μας, κανένα
κόμμα δεν παίρνει θέση και σε κανέναν Δήμο δεν γίνεται ουσιαστική
συζήτηση για αυτό που έρχεται. Οι εκλογές ευτελίζονται σε μία καταστροφική αντιπολίτευση. Προτάσεις ουσιαστικές δεν υποβάλλονται.
Ο κίνδυνος για την περιοχή μας δεν βρίσκεται ανάμεσα στις δημοτικές
παρατάξεις. Η καταστροφική αντιπολίτευση είναι ο εύκολος τρόπος
για τη συλλογή ψήφων. Ο μεγάλος κίνδυνος για τη Ριβιέρα και την
περιοχή μας βρίσκεται στο πολιτικό σύστημα και στο κράτος, η αδράνεια και οι αποφάσεις του οποίου μπορούν να καταστήσουν το Δήμο
μας τσιμεντούπολη. Ο μοναδικός τρόπος για να τον αντιμετωπίσουμε
είναι να ενωθούμε και να επιβάλουμε εμείς τις λύσεις που απαιτούνται. Το πρόγραμμα της Γαλάζιας Δημοκρατίας είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το μέλλον της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Διαμορφώνει μία
νέα οικονομία με βάση την πρωτογενή παραγωγή της Μεσογαίας και
στόχο τη δημιουργία μιας πρωτοποριακής πράσινης οικονομίας. Αυτό
το πρόγραμμα θα παρουσιάσουμε σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις,
βάζοντας το εμείς πάνω από το εγώ, με σκοπό τη δημιουργία ενός
Ιδρύματος που θα αναλάβει τη συνολική στρατηγική και διαχείριση
του έργου. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα μπορεί και πρέπει να δημιουργηθεί
χωρίς να χτιστεί ούτε ένα μέτρο τσιμέντο. Ο δημόσιος χώρος πρέπει
να αποδοθεί στην κοινωνία για να επιστρέψουμε τη φύση στον άνθρωπο.
Αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη των πράξεων μου και παραιτούμαι από τη διεκδίκηση κάθε εξουσίας, βγάζω τον εαυτό μου από το
μικροπολιτικό παιχνίδι, με μοναδικό γνώμονα αυτό το όραμα να εισακουστεί από όλες τις παρατάξεις και να γίνει πραγματικότητα.
Τώρα αρχίζουμε.
Δημήτρης Τζιώτης
* Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας.
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Οι παραλίες της Βούλας ξανά
στο στόχαστρο των επενδυτών
Το έργο παίζεται ήδη και το βλέπουμε. Η ελεύθερη πρό
σβαση στις παραλίες, ενώ προστατεύεται από τους νό
μους και το Σύνταγμα, μπαίνει πλέον και κάτω από τη
δαμόκλειο σπάθη του αντιτίμου.
Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αποφάσισε ο δήμαρχος Γρή
γορης Κωνσταντέλλος να ολοκληρώσει την διαδικασία δη
μοπράτησης για την μακροχρόνια μίσθωση των δύο
πρώτων παράκτιων περιοχών, του πρώην κάμπινγκ Βού
λας και της Β’ πλαζ Βούλας. Χωρίς εκπλήξεις κατακυρώθη
καν σε μεγαλοεπενδυτές του τουριστικού προϊόντος και
μάλιστα σε χρόνο εξπρές και όντας οι μοναδικοί διεκδικητές.
Θα κατασκευάσουν παραλιακά mall – χώρους με εμπορικές
χρήσεις και υπηρεσίες για πελάτες με υψηλά εισοδήματα,
αδιαφορώντας για τους πολίτες της Αττικής, που θα στε
ρηθούν για άλλα 20 χρόνια το δικαίωμά τους στην πρό
σβαση στις δημόσιες παραλίες. Γιατί πράγματι το
δικαίωμα ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης στις παρα
λίες αφορά όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους δημότες
ενός δήμου.

Ο δήμαρχος είχε δεσμευθεί για το αντίθετο!
Αναρωτιόμαστε γιατί έγινε αυτό, αφού ο δήμαρχος είχε δε
σμευτεί για το αντίθετο στη διημερίδα που έγινε 1314 Δε
κεμβρίου 2014, σε κοινή δήλωση με την περιφερειάρχη:
‘‘Προκρίνουμε λογικές ήπιας αξιοποίησης που διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, που ενοποιούν τον αστικό
ιστό των πόλεων με τις ακτές, με σεβασμό στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον.
Για το σχεδιασμό, την υλοποίηση των αναπλάσεων και τη
διαχείριση των ακτών και των δημοσίων ακινήτων στο παραλιακό μέτωπο, είναι αδήριτη ανάγκη τον πρώτο λόγο να
έχουν οι τοπικές κοινωνίες με τους αιρετούς εκπροσώπους τους, τους Δήμους και την Περιφέρεια Αττικής.’’
Ακριβώς μετά από αυτή τη δήλωση παρέδωσε τον αι
γιαλό σε εμπορικές χρήσεις ακόμη και στην μικρότερη πα
ραλία του δήμου.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν έλαβε υπ’ όψιν του
τις προτάσεις των εκλεγμένων δημοτικών παρατάξεων,
αλλά τα business plans των επενδυτών.
Έτσι για την Β΄ πλαζ η ανάδοχος εταιρεία ΤΕΜΕΣ αναφέ
ρει: «Κεντρικός πυρήνας της ανάπτυξης που προγραμμα
τίζει η Athens Beach Club για την Ακτή Β΄ Βούλας είναι η
ανάπλαση της Ακτής με όρους ήπιας και βιώσιμης ανάπτυ
ξης και με τρόπο που θα σέβεται τις ανάγκες και επιθυμίες
της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα, θα δημιουργηθεί
και ένας παραθαλάσσιος χώρος για τους ενοίκους του ξε
νοδοχείου και των μελλοντικών κατοικιών του νέου προορι
σμού στο κέντρο της Αθήνας, στις εγκαταστάσεις της
Ιονικής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις που σήμερα διαχειρί
ζεται η Hilton».
Για το πρώην κάμπινγκ στην Α’ Ακτή Βούλας η ανάδοχος
εταιρεία είναι η Ναυσικά ΑΕ, θυγατρική της Grivalia Hospi
tality, η εταιρεία στην οποία παραχωρήθηκε η εκμετάλ
λευση των «Αστεριών» στη γειτονική Γλυφάδα. Για το
πρώην κάμπινγκ Βούλας σχεδιάζεται η δημιουργία χώρου
camping 5 αστέρων, που θα συνδυάζει τις πολυτελείς ανέ
σεις με την φύση και την παραλία.

Υπάρχει πωλητήριο για το ΠΙΚΠΑ
Το ΠΙΚΠΑ και η πανέμορφη χερσόνησος παρεμβάλλονται
ανάμεσα στα δύο σκέλη της επένδυσης της ίδιας εταιρείας.
Τόσο το χειρότερο για το ΠΙΚΠΑ, υπάρχει έξαλλου ήδη
έτοιμο το ‘’πωλητήριο’’ από το 2008, μην πάει χαμένο.
Μια και μιλάμε για παραλίες και βρισκόμαστε σε προεκλο
γική περίοδο, να θυμηθούμε τα προεκλογικά του 2014:
Απρίλιος, Μάιος 2014, παραλία Αγ. Νικολάου Καβουριού,
δίπλα στην βίλα που βρέχεται από το κύμα επιχειρείται από
την τότε απερχόμενη διοίκηση να βάλει κάγκελα στην πα
ραλία. Όπως κατήγγειλε στο προεκλογικό του έντυπο ο
Κωνσταντέλλος φωνασκώντας: ‘’ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑ
ΠΛΟΚΗ’’. Τι άραγε απέγινε το θέμα, όταν όλοι παρέλασαν
και φωτογραφήθηκαν για προεκλογικούς λόγους;

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧH
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ένα περίπου μήνα πριν από τη λήξη της θητείας τους ο Δήμαρχος κ Γρ. Κωνσταντέλλος και η σημερινή δημοτική
αρχή, με τη στήριξη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της
Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν τη Μεγάλη Τετάρτη σε
δημοπράτηση της Β’ Πλαζ και του Camping Βούλας.
Οι κάτοικοι του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης παρατηρούμε με έντονη ανησυχία την “επίθεση” για εμπορευματοποίηση και τσιμεντοποίηση του δήμου μας της
περιοχής μας με απρόβλεπτους κινδύνους για το οικιστικό
και το φυσικό περιβάλλον, για τα ιστορικά μνημεία, και φυσικά για την ποιότητα της ζωής μας: Έχει παραχωρηθεί
στην πολυεθνική Jermyn Real Estate και καταστρέφεται το
δάσος της Βουλιαγμένης για την κατασκευή 15 πολυτελών
κατοικιών, ενώ απειλείται και η ακτή της Βουλιαγμένης και
ταυτόχρονα απαξιώνονται τα ιστορικά μνημεία. Έχει ήδη
αρχίσει η αλλαγή των χρήσεων γης και η μετάλλαξη του
δήμου από αποκλειστικής κατοικίας σε περιοχή εμπορικής
δραστηριότητας, η λίμνη της Βουλιαγμένης από μνημείο

φυσικού κάλλους μετατρέπεται σε εμπορική επιχείρηση, ο
Υμηττός, ακόμη και η Α’ Ζώνη προστασίας, απειλούνται από
διάφορες δραστηριότητες και τώρα ξεκίνησε παράδοση και
των ελεύθερων ακτών σε επιχειρηματίες για να τις μετατρέψουν σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, με τουριστικές
εγκαταστάσεις, εστιατόρια, νυκτερινά κέντρα και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες, σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση των
πολιτών σ’ αυτές.
Οι σύλλογοι που υπογράφουμε τη διαμαρτυρία αυτή δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε
ποτέ το ξεπούλημα του δήμου και καμία από τις προαναφερόμενες επιλογές της απερχόμενης δημοτικής αρχής,
Αντίθετα, θα αγωνισθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, για
να τις ανατρέψουμε.
Παράλληλα καλούμε όλες τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, που θα διεκδικήσουν την ψήφο των δημοτών στις
επερχόμενες δημοτικές εκλογές, να πάρουν ξεκάθαρη

Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών του Δήμου ΒΒΒ, (ΡΙ.ΚΙ.Π.) κρά
τησε και κρατά το θέμα ανοικτό και σε επικοινωνία με τους πε
ριοίκους ζήτησε άμεσα από την Κτηματική εταιρεία του Δημοσίου
να πάρει θέση για το Δημόσιο χαρακτήρα της ακτής και την επα
ναχάραξη του αιγιαλού στο συγκεκριμένο σημείο που προσδιο
ρίζεται 16 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Το αποκορύφωμα της
υπόθεσης είναι, ότι στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
στις 12/3/2018 η διοίκηση έφερε θέμα για την έγκριση μελέτης
διαμόρφωσης της συγκεκριμένης παραλίας, μας ενημέρωσε
μάλιστα και αποδέχεται ότι αυτή ανήκει σε off shore εταιρείες
που κατέχουν και την παρακείμενη παραθαλάσσια βίλα, συμ
φερόντων μεγαλοεφοπλιστή και ένθερμου υποστηρικτή του δη
μάρχου.
Να θυμηθούμε επίσης τη προεκλογική δεντροφύτευση και
το άνοιγμα της κλειστής Β’ Πλαζ Βούλας το 2014, που μετά
τις εκλογές ο δήμαρχος φρόντισε να την ξανακλείσει, ερ
χόμενος με πλήρη αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του
την ημέρα εκείνη.
Η ΡΙΚΙΠ έθεσε και θέτει καίρια ερωτήματα στο δημοτικό
συμβούλιο και κάνει θεσμικές παρεμβάσεις σε φορείς και
υπουργεία, και για τα υπόλοιπα θέματα του παράκτιου με
τώπου (αποδέσμευση των αρχαίων από τον Αστέρα Βου
λιαγμένης, για να υπάρξει δυνατότητα ολικής ανασκαφής
και ανάδειξής τους, Φλέβες και Υδρούσα).
Οι μελέτες και η εφαρμοζόμενη βιώσιμη και αειφόρος
πρακτική για τον παράκτιο τουρισμό δείχνουν σταθερά,
ότι οι πάνω από τους μισούς επισκέπτες – τουρίστες επι
λέγουν προορισμό με ανόθευτο φυσικό περιβάλλον και
το ένα τέταρτο με γνώμονα τον πολιτισμό.
Έτσι καταρρίπτεται το σύνθημα του δημάρχου «ΤΟ ΚΑ
ΒΟΥΡΑΚΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΚΙ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΛΕΦΤΑ».
Επομένως το πολυπαιγμένο αυτό σύνθημα αναφέρεται όχι
στα λεφτά που θα εισρεύσουν στην τοπική αγορά και τους
μικρομαγαζάτορες της πόλης, αλλά στους μεγαλοεπιχει
ρηματίες που διαχρονικά λυμαίνονται την παράκτια ζώνη
και όταν δεν τους γίνονται τα χατίρια κλείνουν τις επιχει
ρήσεις, αλλά και τις ακτές για να υποβαθμιστούν, να ξεχα
στούν και αργότερα να ξεπουληθούν χωρίς κοινωνικές
αντιστάσεις και αντιδράσεις.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π. καλεί τους πολίτες να αγωνιστούμε μαζί
• Για την υπεράσπιση και προστασία του παραλιακού με
τώπου.
• Για να παραμείνουμε πολίτες και να μη γίνουμε πελάτες
στις δημόσιες παραλίες
• Για να υπάρχουν οι παραλίες και αύριο για μας.
http://rikipvvv.blogspot.com/search/label/ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β

θέση στο σχεδιαζόμενο έγκλημα.
Όσον αφορά τις παραλίες του δήμου διεκδικούμε
-Να μη γίνει καμία νέα εμπορική εγκατάσταση στην παραλία του δήμου ΒΒΒ και να απομακρυνθούν όλες οι παράνομες χρήσεις αναψυχής.
-Να κατεδαφιστούν άμεσα οι παράνομες εγκαταστάσεις,
με εξαίρεση τις δημοτικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν
την πρόσβαση των πολιτών.
-Οι 4 οργανωμένες ακτές να αποκτήσουν δημόσιο χαρακτήρα και να διαχειρίζονται από το δήμο σε συνεργασία με
τους συλλόγους.
-Ο χώρος του π. κάμπινγκ να συνεχίσει να λειτουργεί από
τη συνέλευση των εθελοντών, σαν αυτοδιαχειριζόμενος
χώρος, με ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών για κολύμβηση
και με πολύπλευρες πολιτιστικές, οικολογικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
-Όλες οι ελεύθερες ακτές του δήμου και ιδιαίτερα της Βάρκιζας να αναβαθμισθούν, για να γίνουν ελκυστικές, με
ελεύθερη πρόσβαση, με υποδομές μόνο για ήπιες δραστηριότητες με αποκλεισμό κάθε εμπορικής εκμετάλλευσης.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΘΕΑ”
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
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Μεγάλη Ευρωπαϊκή Διάκριση για τη μαθητική διαστημική ομάδα
Ραφήνας “RAFINA SPACE TEAM”
Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Εταιρεία (EUROPEAN SPACE AGENCY - ESA) στα πλαίσια
του προγράμματος CLIMATE DETECTIVES
διοργάνωσε εφέτος ένα νέο σχολικό πρόγραμμα για μαθητές ηλικίας μεταξύ 8 και 15
ετών, που ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου
του 2018 και εξελίχθηκε όλη τη σχολική
χρονιά.
Οι μαθητές κλήθηκαν να «κάνουν τη διαφορά», να εντοπίσουν ένα κλιματικό πρόβλημα στο άμεσο περιβάλλον τους και με
λεπτομερείς παρατηρήσεις στην συνέχεια
να το ερευνήσουν ως «Κλιματικοί Ντετέκτιβ» χρησιμοποιώντας διαθέσιμες πλατφόρμες με δορυφορικές εικόνες όπως
αυτής της συστοιχίας COPERNICUS η και
με επιπροσθετικές μετρήσεις αισθητήρων
εδάφους.
Μέσα από αυτό πρόγραμμα οι μαθητές έμαθαν ότι το μικροκλίμα κάθε μιας περιοχής
είναι αναπόσπαστο μέρος του γενικότερου
κλίματος στη Γη.
Μετά τις περυσινές καταστροφικές πυρκα-

στοιχη διαστημική ομάδα Καλαμάτας υπό
την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
και E3STEM, που τρέχει με την επιστημονική και τεχνική καθοδήγηση του εμπνευστή της ιδέας Δρ. Τάκη Παπαδόπουλου.
Η ομάδα αυτή με την γενική προγραμματική
επιμέλεια του καθηγητή Αριστείδη Παλιούρα αποτελείται από μαθητές του 3ου
Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας), του
Γυμνασίου Ραφήνας, του ΕΠΑΛ Ραφήνας
και του Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου
Αθηνών. Στην προσπάθεια αυτή συνέδραμαν οι καθηγήτριες Άννα Σαμαρά (Γυμνάσιο
Ραφήνας) και Όλγα Νάνου (ΕΠΑΛ Ραφήνας).

γιές στο Μάτι και στην ευρύτερη περιοχή
της Ραφήνας αναπτύχθηκε μια μαθητική
πρωτοβουλία να μελετηθούν επισταμένως
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της φωτιάς
και μέσα από την γνώση αυτή να εκκινήσει
μια ορθολογική και όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τεκμηριωμένη διαχείριση της

Για ποια Ευρώπη;
Πέρασαν κιόλας είκοσι έξι χρόνια από την ίδρυση της Ευ‐
ρωπαϊκής Ένωσης, όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη τού
Μάστριχ, 1993. Ξεκίνησε με το όραμα να πληθύνουν τα
κράτη (τότε 12) που την απάρτιζαν και ως ενιαία οικο‐
νομική, κοινωνική, πολιτική οντότητα να προχωρήσει
στην ολοκλήρωσή της που θα την καθιστούσε υπολογί‐
σιμη και αξιοσέβαστη δύναμη.
Τα χρόνια πέρασαν όμως, και το όραμα ολοένα και πε‐
ρισσότερο δείχνει να απομακρύνεται, λαμβάνοντας επι‐
κίνδυνες διαστάσεις που κλυδωνίζουν τη βάση πάνω
στην οποία στήθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θεμέ‐
λιοι λίθοι αυτής της βάσης αποτέλεσαν οι ανθρωπιστι‐
κές αξίες της, ο πολιτιστικός σεβασμός και η διαφύλαξη
της ιδιαιτερότητας (ιστορική‐θρησκευτική) ενός εκάστου κράτους-μέλους, η αλληλοβοήθεια και η υπερά‐
σπιση της εθνικής κυριαρχίας απέναντι σε επιβουλές
επικίνδυνες και ολοκληρωτικές.
Αντί αυτών επελέγη ο συμφεροντολογισμός, η εκμετάλλευση, η υποδούλωση των φτωχότερων από
τους πλουσιότερους και οι τάσεις ηγεμονισμού, με
μοναδική επιδίωξη το πώς θα αυξηθεί το εγχώριο Α.Ε.Π.
Ουδείς λόγος για το πώς θα συντελεστεί αύξηση ποι‐
οτική και ποσοστιαία τού ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Το 2009 η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη (αναμενόμενο) με
τις συνέπειες της εν γένει πολιτικής που ακολουθούσαν
κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση κι έπειτα. Τα μνημόνια
άρχισαν να γίνονται μόδα σιγά‐σιγά σε αρκετά κράτη τής
Ένωσης και να παρουσιάζονται ως εκσυγχρονιστικά ερ‐
γαλεία με χαρακτήρα τιμωρητικό για τα πρόσωπα‐πολί‐
τες και επιβραβευτικό για τους αριθμούς ‐ οικονομικούς
συντελεστές. Ο λόγος τιμής για τους Ευρωπαίους ηγέτες,
οι καθαρές πολιτικές συζητήσεις και ο εποικοδομητικός
διάλογος αντικαταστάθηκαν από την ολοκληρωτική συμ‐
περιφορά τής Γερμανίδας Καγκελαρίου.

αποκατάστασης για την απαρχή της "επόμενης ημέρας".
Έτσι σχηματίστηκε η μαθητική Διαστημική
ομάδα Ραφήνας RAFINA SPACE TEAM,
στα πλαίσια του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού μαθητικού προγράμματος "ΜΙΚΡΟΣ
ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ" σε συνεργασία με την αντί-

Ο όρος ολοκληρωτικός, βέβαια, παραπέμπει σε πολύ με‐
λανές σελίδες τής ιστορίας μας και ίσως να ακούγεται
υπερβολικός. Όμως, ως «ολοκληρωτισμός» δεν ορίζεται
μόνο η με βία και τρομοκρατία, επιβολή μιας ιδεολογίας
και των πρακτικών εφαρμογών της. Ολοκληρωτισμός
είναι κάθε μορφή εξουσίας, που παρακάμπτει τη
λαϊκή βούληση, έστω και με εξαπάτησή της, συντηρών‐
τας παράλληλα προσχήματα δημοκρατίας.
Αλλά ας μην τα ρίχνουμε συνέχεια στους άλλους. Από
τότε περάσανε πέντε πρωθυπουργοί, που δεν κατόρθω‐
σαν να αλλάξουν την "ατζέντα" γύρω από τον ευρωσκε‐
πτικισμό. Δεν θέλησαν ή μήπως είναι ανίκανοι;
Προσωπικά κλίνω προς το δεύτερο.
Όλα δείχνουν ότι η Ευρώπη απομακρύνεται από τον αρ‐
χικό της σκοπό για αλληλοβοήθεια, συνεργασία κι αλλη‐
λοσεβασμό μεταξύ των κρατών‐μελών της. Εάν υπήρχαν
άλλωστε όλα αυτά, τότε ίσως να μην βίωνε η ευρωζώνη
σήμερα αυτήν την κρίση. Μια κρίση που μπορεί να
έχει οικονομικό προσωπείο αλλά βαθύ ανθρωπιστικό υπόστρωμα. Ουδείς σήμερα μιλάει για τον «Ευ‐
ρωπαίο πολίτη» ως οπλίτη αξιών, γνώσεων, παιδείας. Η
ευρωπαϊκή προοπτική και ο διαφωτισμός της μετετρά‐
πησαν σε "τρόικα" και "ετσιθελισμό" με σχεδόν τα πάντα
να υποχωρούν μπροστά στο ιδιωτικό κεφάλαιο και τις
χρηματιστηριακές αγορές. Σιγά‐σιγά τα πανεπιστήμια
λαμβάνουν εργαλειακό χαρακτήρα ως οίκοι παραγωγής προσωπικού έτοιμου προς εκμετάλλευση.
Τέτοιες ευρωκεντρικές και ευρωσκεπτόμενες απόψεις
και οπτικές μοιάζουν σιωπηρά απαγορευμένες από τη
γραφειοκρατία των Βρυξελλών που, χωρίς λαϊκή εντολή, κυβερνάει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Με ψήφο
από τον λαό εκλέγονται μόνον οι ευρωβουλευτές σε
ρόλο «άχαρο» μιας και το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει
εκτελεστικές εξουσίες. Βέβαια, σε θέσεις καίριων απο‐
φάσεων «όλως συμπτωτικά» συμβαίνει να βρίσκονται
συνήθως πρώην (ή μελλοντικά) στελέχη μεγάλων εται‐
ρειών τού διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Αυτό και μόνο το «προσόν» αποτελεί λόγο για να κατα‐
κτήσει κάποιος μια «ηγετική» θέση!

Η μελέτη αυτή απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και εξελέγη ανάμεσα στις νικήτριες
ομάδες από την κριτική επιτροπή της ESA
και όλη η ομάδα προσεκλήθη από την ESA
να παρευρεθεί στο Μιλάνο στις 14 Μαΐου
στο Συμπόσιο "Living Planet Symposium".
https://lps19.esa.int/Ni…/living-planet-symposium-2019/lps19

Υπάρχει, λοιπόν, χειρότερος ολοκληρωτισμός;
Στον ελληνικό τηλεοπτικό χώρο υπάρχει μια τηλεοπτική
εκπομπή, εβδομαδιαία, που «ενημερώνει» τους πολίτες
για τις δράσεις τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή εκ‐
χωρείται σε κομματικό δημοσιογράφο, ο οποίος συνή‐
θως είναι άσχετος γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα. Και
πώς να μην είναι άσχετος, αφού το μόνο που τον ενδια‐
φέρει είναι το προσωπικό του συμφέρον μέσω του κομ‐
ματικού σωλήνα.

Άρα, πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί;
Ο ευρωσκεπτικισμός, ως έννοια, έχει λάβει στις ημέρες
μας χροιά αποσχιστική και διαλυτική για το ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι. Όποιος τολμά να διατυπώσει την άποψή του
επί του θέματος αποκλείεται ως ταραχοποιό στοιχείο
που απειλεί την ευρωπαϊκή προοπτική. Όποιος τολμά να
υπερασπιστεί την εθνική φυσιογνωμία τής πατρίδας
του, δηλαδή τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις του, τη
γλώσσα του, με μία λέξη τον πολιτισμό του, τείνει να χα‐
ρακτηριστεί ως νεοναζιστής‐φασίστας. Κι αυτό, γιατί
αντιστέκεται σε μια Ευρώπη αμάλγαμα πολιτισμών και
μια κοινωνία, που από κοινωνία πολιτών, γίνεται κοινω‐
νία αγορών και καταναλωτών.
Σκέπτομαι, δεν σημαίνει είμαι φασίστας, αλλά είμαι πο‐
λίτης ενεργός και μάχιμος. Άλλωστε, ο πρώτος είναι φα‐
νατισμένος κι επιπόλαιος, συνεπώς δεν σκέπτεται. Ενώ
ο δεύτερος, ανησυχεί για το μέλλον κρίνοντας απ' το
παρόν και συγκρίνοντας με το παρελθόν. Επομένως, ας
μην τον κακοχαρακτηρίζουμε άλλο!
Κι ας μην λησμονούν κάποιοι ότι το αέτωμα της ευρω‐
παϊκής ολοκλήρωσης, που στηρίζεται σε τρεις κίονες,
αυτούς τού "δικαίου τού ρωμαϊκού πολιτισμού" , της
"χριστιανικής αγάπης" και της "ελληνικής δημοκρατίας",
μοιάζει ετοιμόρροπο!
Ευρώπη δεν σημαίνει μόνον ευρώ!
Ας έχει ευρείς ώπας!
Βασίλης Δούρος
vasileios.douros@hotmail.com
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Μπήκαμε στην αντιπυρρική περίοδο
Απαγόρευση καύσης από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου
Ανακοινώνεται ότι, απαγορεύεται η καύση, από 1η
Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου, σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, όπως και σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που
βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.
Επίσης με την επιφύλαξη επιμέρους ρυθμίσεων που
καθορίζονται περαιτέρω στις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, απαγορεύεται σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις :
1. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε
σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο.

στάσεως 100 μέτρων από αυτές καύση ανθρακοκαμίνων,
όπως και η εγκατάσταση εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος που λειτουργεί με καύσιμη ύλη.
6. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με
όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
7. Το κάπνισμα μελισσών.
8. Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών
εκτάσεων.
9. Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων και
άλλων υλών.

«20 Χρόνια Ευρώ:
Απολογισμός και Προοπτικές»
Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος και τον
εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν την ανοιχτή
συζήτηση με τίτλο: «20 Χρόνια Ευρώ: Απολογισμός
και Προοπτικές», την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στις
18:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Ο.Π.Α.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ
Η “Σύμπραξη για τα ιστορικά μνημεία”, καλεί τους
πολίτες του Δήμου Βάρης –Βουλές-Βουλιαγμένης
σε ανοικτή συνέλευση την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019,
στις 7:30 μ.μ, στα γραφεία της “Εναλλακτικής Δράσης για ποιότητα ζωής”, στην οδό Βασ. Παύλου 88,
στην πλατεία Βούλας με θέματα:
-Προτάσεις για συμπράξεις με συλλογικότητες και
φορείς του Δήμου μας
-Προτάσεις για πρόγραμμα δράσεων για το φετινό
καλοκαίρι.
sybraxiistorikamnimeia.blogspot.com

Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες των παραπάνω διώκονται και τιμωρούνται ανάλογα, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 433 & 458 του Ποινικού Κώδικα.

Ενώ τέλος έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου
184 του Π.Δ. 410/1995 (Α’ 231) “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” όπως ισχύουν.

3. Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα
εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις
αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές.

5. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις απο-

Ποινικές Κυρώσεις – Πειθαρχικές κυρώσεις

Επίσης ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26
εδάφ. β΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε
σκοπό φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται
εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις απόσταση 300 μέτρων.

4. Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και
μέχρις αποστάσεως 500 μέτρων από αυτές.

ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε
άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην
αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Ισχύουσες Διατάξεις
Περαιτέρω, σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους
χώρους, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών
και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους,
οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές αυτών, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και
την απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν
άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς,
προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

• 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1459/30-112000) “Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και
εκτάσεις ”όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
την 9Α/2005 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554).
• 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1346) «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που
βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών».

Με 350 υπολογιστές εξόπλισε
ο Δήμος Γλυφάδας τα δημόσια σχολεία
Ολοκληρώθηκε η διάθεση από το Δήμο Γλυφάδας 350 ολοκαίνουργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τελευταίας γενιάς, στα δημόσια σχολεία της πόλης.
Συγκεκριμένα, οι υπολογιστές διανεμήθηκαν από τη δημοτική αρχή για να εξοπλίσουν τα εργαστήρια πληροφορικής
των σχολείων και συνολικά τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, με τη βαρύτητα να δίνεται κυρίως στα Γυμνάσια και
στα Λύκεια, όπου η χρήση υπολογιστή λόγω και των αντίστοιχων μαθημάτων είναι πιο επιτακτική.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Γλυφάδας μετά από διεθνή διαγωνισμό και παράλληλα με την κάλυψη των δικών
του αναγκών, κατόρθωσε μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι οι υπολογιστές αυτοί θα αποκτηθούν και θα τεθούν στη διάθεση των παιδιών και των
εκπαιδευτικών. Είναι ένας κρίκος σε μία σειρά πρωτοβουλιών που πήρε τα τελευταία χρόνια ο Δήμος με επίκεντρο
τους μαθητές και την εκπαίδευση, όπως η αναβάθμιση των
σχολικών μονάδων και η κάλυψη των περισσοτέρων αναγ-

κών των σχολείων για διαδραστικούς πίνακες, προτζέκτορες και άλλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
«Όλα αυτά τα χρόνια δεν σταματήσαμε ούτε λεπτό να
αγωνιζόμαστε για τα σχολεία μας με όλους τους τρόπους.
Σήμερα πλέον, με μεγάλη χαρά, παραδίδουμε στα σχολεία
μας και στα παιδιά μας 350 σύγχρονους υπολογιστές - με
βάση τα αιτήματα και τις ανάγκες που έχουμε καταγράψει
σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια - για να αντικατασταθούν οι παλιοί υπολογιστές (πολλοί άνω της
20ετίας!) και να προστεθούν νέοι εκεί που δεν υπάρχουν»,
δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των υπολογιστών ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου.
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Γλυφάδας, Ορέστης Τσάγκλας, τόνισε:
«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η δημοτική μας αρχή
προέβη σε διεθνή διαγωνισμό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα δημόσια σχολεία
της Γλυφάδας. Στόχος μας είναι πάντα η προώθηση και η
διευκόλυνση της ψηφιακής μάθησης στην εποχή της πληροφορίας που διανύουμε».

ΕΒΔΟΜΗ
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στα πεταχτά
Aλλάζει το ωράριο
των Τραπεζών
Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
των τραπεζών για το κοινό επήλθαν από την Πέμπτη
2 Μαΐου, καθώς ετέθη σε εφαρμογή η νέα Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη, όρο της οποίας
αποτελεί και η μείωση του ωραρίου συναλλαγών.
Βάσει της συμφωνίας, το ωράριο συναλλαγών μειώνεται κατά 30 λεπτά την ημέρα από Δευτέρα έως
και Πέμπτη και διαμορφώνεται από 08.00 έως 14.00
Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Eθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 2019

Αυξημένα πλεονάσματα,
μικρότερη ανάπτυξη
Ανάπτυξη μικρότερη των προβλέψεων του προϋπολογισμού ΑΕΠ (2,3% έναντι 2,5%) για τα έτη 2019 και
2020 προβλέπει το «Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2019», το οποίο απέστειλε η κυβέρνηση στις
Βρυξέλλες. Η έκθεση προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας (στο 16, 5% το 2020), ενώ με
βάση τη διατήρηση του ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων σε επίπεδα άνω του 4% του ΑΕΠ έως και

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

το 2022, εκτιμά ότι δημιουργείται επαρκής δημοσιονομικός χώρος για «αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής».

ΑΑΔΕ: στα 104 δις €
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

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

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

Περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια είναι οι
οφειλέτες του Δημοσίου με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές που ανέρχονται σε 104,365 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από το
σύνολο των 4.064.750 οφειλετών, 54,6% χρωστούν
ποσά κάτω των 500 ευρώ ο καθένας, οφειλές από
501 ευρώ έως 5.000 ευρώ έχουν 32,9% των οφειλετών, από 5.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ έχουν 10,7%
των οφειλετών, ενώ 1,7% χρωστούν ποσά από
50.001 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Τέλος από
1.000.001 ευρώ και πάνω χρωστούν 0,2% των οφειλετών.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ξεκίνησαν, Πέμπτη 2 Μαΐου, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την Τετάρτη, 15
Μαΐου 2019. Την Κυριακή 5 Μαΐου 2019, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά, με προτεινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών
από τις 11:00 έως τις 18:00.

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

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

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

ροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και
σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία,
ζητάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, κάθε Τρίτη Παρασκευή. Τηλ. 6992076374.
Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυρίες για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Διαθέτει Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. Τηλ.
6949630593.

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

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

ΤΗΛ. 6977729300
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί
κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία
της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε
την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

κός 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)

ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

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

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

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

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
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Τα αντιοξειδωτικά βρίσκονται στα τρόφιμά μας
Τα αντιοξειδωτικά βρίσκονται σε καθημερινά τρόφιμα και ροφήματα, πολύ διαδεδομένα, κάτι που αν
το παρατηρήσουμε και το εφαρμόσουμε θα έχουμε
καλύτερη υγεία.
► Πού υπάρχουν τα αντιοξειδωτικά;
Βιταμίνη C: Στα εσπεριδοειδή, τα μούρα, τα σκούρα πράσινα λαχανικά (σπανάκι, σπαράγγι, πράσινες πιπεριές,
μπρόκολο), τις κόκκινες και κίτρινες πιπεριές, τις ντομάτες, τον ανανά, το πεπόνι, τις φράουλες.
Βιταμίνη E: Στα φυτικά έλαια, τα καρύδια, τους σπόρους,
τα δημητριακά ολικής αλέσεως, το μαύρο ρύζι, τα όσπρια
(φασόλια, φακές, φάβα), τα σκούρα πράσινα λαχανικά.
Σελήνιο: Στα καρύδια, τη μαγιά μπίρας, το μαύρο ρύζι, το
κοτόπουλο, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, το σκόρδο, τον
σολομό, τον τόνο, τα θαλασσινά, τα δημητριακά ολικής
αλέσεως, τα λαχανικά.

Συνένζυμο Q10: Στη σαρδέλα, το σκουμπρί και τη σόγια.

► Πού ακριβώς ωφελούν;
>> Προστατεύουν τις κυτταρικές μεμβράνες: Η συγκεκριμένη δράση αφορά κυρίως τη βιταμίνη Ε και το βήτα-καροτένιο.
>> Δρουν καρδιοπροστατευτικά: Αυξάνουν την ανθεκτικότητα των αγγείων, περιορίζουν τους φλεγμονώδεις παράγοντες, αποτρέπουν την οξείδωση της LDL χοληστερίνης
και συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
>> Μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο: Μελέτες δείχνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να δράσει ευεργετικά σε ασθενείς που ήταν χρόνιοι καπνιστές,
είχαν υπερχοληστερολεμία ή καρδιαγγειακή πάθηση.
>> Έχουν αντικαρκινική δράση: μπλοκάρουν ή εμποδίζουν
την προσκόλληση επικίνδυνων ενζύµων στους ιστούς,
αδρανοποιούν καρκινογόνες ουσίες και επιβραδύνουν
τους μηχανισμούς καρκινογένεσης.

Β-καροτένιο: Στα σκούρα πορτοκαλί, κόκκινα, κίτρινα και
πράσινα λαχανικά και φρούτα, όπως το μπρόκολο, το σπανάκι, τα καρότα, οι πιπεριές, τα βερίκοκα.

>> Βελτιώνουν τις πνευματικές ικανότητες και την ψυχική
διάθεση, προστατεύοντας τους νευροδιαβιβαστές από την
οξείδωση και συμβάλλοντας στην καλύτερη εγκεφαλική
μικροκυκλοφορία.

Πολυφαινόλες (φλαβονοειδή κ.ά.): Στα φρούτα (εσπεριδοειδή, κεράσια, σταφύλια, μούρα), τα λαχανικά, τα αρωματικά φυτά, το τσάι (πράσινο, λευκό και μαύρο), το κακάο
και τα παράγωγά του.

>> Διατηρούν το δέρμα ελαστικό και το προφυλάσσουν
από την πρόωρη γήρανση, περιορίζοντας τη διάσπαση του
κολλαγόνου.

Λυκοπένιο: Στις ντοµάτες (φρέσκες, λιαστές και επεξεργασμένα προϊόντα ντομάτας) και επίσης στο γκρέιπφρουτ,
το καρπούζι και τις πιπεριές.

>> Προστατεύουν τα οστά και τις αρθρώσεις, περιορίζοντας τα οιδήματα, τις φλεγμονές και τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις.
>> Ενισχύουν την όραση.

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

15 τρόποι για να δυναμώσετε το ανοσοποιητικό σας
Η 29η Απριλίου είναι η Διεθνής Ημέρα Ανοσολογίας. Η
Ανοσολογία είναι ο κλάδος των βιοιατρικών επιστημών που
μελετά την ικανότητα του οργανισμού να αντιδρά εναντίον
κάθε «ξένου», όπως μικρόβια ή βλαπτικά χημικά μόρια, ή
τροποποιημένου «ίδιου», όπως καρκινικά ή νεκρά κύτταρα.
Η ικανότητα αυτή, η ΑΝΟΣΙΑ, εξασφαλίζεται από τη συντονισμένη δράση μιας σειράς οργάνων, κυττάρων και διαλυτών ουσιών που συγκροτούν ένα ιδιαίτερο σύστημα του
οργανισμού, το Ανοσιακό Σύστημα.
Καθημερινά το Ανοσιακό μας Σύστημα μας προστατεύει
από χιλιάδες μικρόβια που βρίσκονται γύρω μας και μπορούν να μας προκαλέσουν ασθένεια. Το Ανοσιακό μας Σύστημα το κάνει αυτό με τόσο αποτελεσματικό τρόπο που
ούτε καν προσέχουμε ότι λειτουργεί. Οι εμβολιασμοί ενεργοποιούν το Ανοσιακό Σύστημα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αμυνθεί ενάντια σε μικρόβια που πρόκειται να
συναντήσει.
Σήμερα, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από αλλεργίες όπως
το άσθμα ή το αλλεργικό συνάχι ή από αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Βέβαια, όσοι πάσχετε από τέτοιες ασθένειες είστε επιφυλακτικοί επειδή
έχετε ταλαιπωρηθεί από μια υπερβολική αντίδραση του
Ανοσιακού Συστήματος. Ωστόσο, μην ξεχνάτε ότι αυτές οι
ασθένειες είναι το αποτέλεσμα μιας ανοσολογικής αντίδρασης που κατευθύνεται σε λάθος στόχο, η οποία στην
πραγματικότητα, όταν όλα είναι καλά, μας προστατεύει από
το να πέφτουμε θύματα όλων των λοιμογόνων παραγόντων.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας, αναφέρουμε εδώ μερικούς απλούς τρόπους που θα μας βοηθήσουν να ενδυναμώσουμε το ανοσιακό μας σύστημα και να
βελτιώσουμε την άμυνά μας έναντι στις ασθένειες.
1. Μειώστε το στρες
Το να έχουμε λίγο στρες ίσως είναι και καλό, καθώς αποτελεί μία μέθοδο του οργανισμού να προετοιμαστεί για μία
πρόκληση. Το μόνιμο στρες όμως είναι κακό για την υγεία
μας. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να αποδυναμώσει το
ανοσιακό μας σύστημα. Η μείωση του στρες και η εύρεση
δραστηριοτήτων που μας χαλαρώνουν και μας διασκεδάζουν μας βοηθούν να ενδυναμώσουμε το ανοσιακό μας σύστημα.
2. Απολαύστε το Σεξ
Φαίνεται ότι το σεξ δεν μας κάνει απλά να αισθανόμαστε
όμορφα αλλά είναι καλό και για τον οργανισμό μας. Έρευνες δείχνουν ότι η καλή σεξουαλική ζωή μπορεί να έχει και
ευεργετικές συνέπειες για την υγεία μας. Έρευνα έδειξε
ότι εκείνοι που έκαναν σεξ τακτικά είχαν και καλύτερη συνολική υγεία.
3. Αποκτήστε ένα κατοικίδιο
Υπάρχει λόγος που ο σκύλος ονομάζεται και «ο καλύτερος
φίλος του ανθρώπου». Οι σκύλοι και τα υπόλοιπα κατοικίδια
μας προσφέρουν συντροφιά αλλά και βελτίωση της υγείας
μας. Έρευνες δείχνουν ότι τα κατοικίδια βοηθούν στον
έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, στη μείωση των επιπέδων

χοληστερόλης και στη βελτίωση της συνολική υγείας. Μία
έρευνα έδειξε ότι το να έχουμε σκύλο μπορεί να βελτιώσει
και την ανάπτυξη του ανοσιακού συστήματος αλλά και να
μειώσει τον κίνδυνο για εμφάνιση αλλεργιών στα παιδιά

τη γενική τους υγεία. Βότανα που ίσως ευνοούν το ανοσοποιητικό είναι το σκόρδο και το τζίνσενγκ, αλλά και άλλα
τρόφιμα όπως τα προβιοτικά.

4. Αναπτύξτε το κοινωνικό σας δίκτυο
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι φίλοι είναι εξαιρετικά σημαντικοί,
αλλά φαίνεται επίσης ότι μπορεί να έχουν μεγάλα οφέλη
για την υγεία μας. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι
με ισχυρούς φιλικούς δεσμούς είχαν και καλύτερη συνολική υγεία. Για να διευρύνετε το κοινωνικό σας δίκτυο δοκιμάστε να γίνετε εθελοντής, να ξεκινήσετε μαθήματα σε
πεδία που σας ενδιαφέρουν και γενικά να ξεκινήσετε καινούριες δραστηριότητες. Και σιγουρευτείτε ότι δίνεται την
πρέπουσα σημασία στις φιλικές σχέσεις που ήδη έχετε.

11. Ασκηθείτε, κάνει καλό
Ένας απλός τρόπος για την ενδυνάμωση τους ανοσοποιητικού είναι η άσκηση. Η τακτική άσκηση μπορεί να μειώσει
το στρες και τον κίνδυνο ανάπτυξης οστεοπόρωσης, καρδιακών παθήσεων και κάποιων τύπων καρκίνου. Τα μεγαλύτερα οφέλη έρχονται όταν ασκούμαστε με μέτρια ένταση
μερικές φορές την εβδομάδα.

5. Σκεφτείτε θετικά
Η θετική σκέψη μπορεί να υποβοηθήσει και το ανοσιακό
σας σύστημα. Μία έρευνα σε φοιτητές νομικής, έδειξε ότι
όταν αισθάνονταν περισσότερο αισιόδοξοι το ανοσιακό
τους σύστημα ήταν δυνατότερο. Δείτε λοιπόν όσο μπορείτε
το ποτήρι «μισογεμάτο» και μην αφήνετε τις καταστάσεις
να σας ρίχνουν ψυχολογικά, όσο αυτό είναι δυνατόν
6. Γελάστε με την καρδιά σας
Είναι γνωστό ότι το γέλιο είναι υγεία. Έρευνες έδειξαν ότι
οι άνθρωποι που γέλασαν δυνατά παρακολουθώντας ένα
αστείο βίντεο είχαν στη συνέχεια και πιο ενεργό ανοσιακό
σύστημα.
7. Ωφεληθείτε από τα αντιοξειδωτικά
Τρώγοντας αρκετά φρούτα και λαχανικά προσφέρετε στον
οργανισμό σας μία γερή δόση αντιοξειδωτικών. Οι ουσίες
αυτές βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από τις
ελεύθερες ρίζες. Για να λάβετε ένα ευρύ φάσμα αντιοξειδωτικών, επιλέξτε φρούτα και λαχανικά με διαφορετικά
χρώματα, όπως τα πορτοκάλια, οι πράσινες πιπεριές, τα καρότα, το καρπούζι κ.α.
8. Λάβετε επαρκείς βιταμίνες
Εάν αισθάνεστε ότι η διατροφή σας είναι ελλιπής, σκεφτείτε μήπως είναι η ώρα να ξεκινήσετε τη λήψη κάποιου
συμπληρώματος βιταμινών. Η επαρκής λήψη βιταμινών ενδυναμώνει τη λειτουργία του ανοσιακού συστήματος. Κάποιες από τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για
τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού είναι το σελήνιο,
οι βιταμίνες A, C, D και E, ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο.
9. Αποφύγετε τις «άδειες θερμίδες»
Τα επεξεργασμένα τρόφιμα όπως το φαστ φουντ, τα συσκευασμένα γλυκίσματα και τα αναψυκτικά δεν προσφέρουν στον οργανισμό τις απαιτούμενες βιταμίνες, ίνες και
θρεπτικά στοιχεία. Επιπλέον συχνά περιέχουν πρόσθετα
και χημικά που κάνουν κακό στον οργανισμό. Όταν επιλέγετε τέτοιου είδους τρόφιμα έναντι των φρέσκων, στερείτε
τον οργανισμό και το ανοσιακό σας σύστημα από σημαντικά θρεπτικά στοιχεία.
10. Γνωρίστε τα βότανα
Πολλοί άνθρωποι καταναλώνουν βότανα για να βελτιώσουν

12. Κοιμηθείτε καλά και αρκετά
Χωρίς επαρκή ύπνο, το ανοσιακό μας σύστημα ίσως υπολειτουργεί. Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου
7-9 ώρες ύπνου κάθε νύχτα. Μπορείτε να βελτιώσετε τη
διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου σας κρατώντας ένα
σταθερό πρόγραμμα, κάνοντας γυμναστική, αποφεύγοντας
την καφεΐνη και το αλκοόλ πριν την ώρα του ύπνου, χαλαρώνοντας πριν κοιμηθείτε και διατηρώντας μία άνετη θερμοκρασία στην κρεβατοκάμαρά σας.
13. Περιορίστε το αλκοόλ
Πολλοί άνθρωποι πίνουν αλκοόλ στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής και του εορτασμού. Η υπερβολική κατανάλωση
αλκοόλ όμως αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα με αποτέλεσμα να αρρωσταίνουμε συχνότερα. Το
μέτρο στην κατανάλωση αλκοόλ απαιτείται και για την
υγεία του ανοσοποιητικού μας.
14. Κόψτε το τσιγάρο
Η υγεία του ανοσιακού μας συστήματος είναι άλλος ένας
λόγος για να κόψουμε το τσιγάρο. Ακόμα και εάν καπνίζετε
περιστασιακά κινδυνεύετε. Το τσιγάρο ως γνωστόν προκαλεί ποικίλα προβλήματα στην υγεία μας, όπως την αύξηση
των πιθανοτήτων για καρκίνο του πνεύμονα, καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό, άσθμα κ.α.
15. Πλύντε συχνά τα χέρια σας
Ένας από τους ευκολότερους τρόπους να βοηθήσουμε το
ανοσιακό μας σύστημα να εμποδίσει την ανάπτυξη ασθενειών είναι η τακτική πλύση των χεριών. Είναι επίσης και
ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μείνουμε εμείς
και οι γύρω μας υγιείς. Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε
σαπούνι και καθαρό, τρεχούμενο νερό και πλύνετε τα χέρια
σας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Εάν δεν
έχετε πρόσβαση σε σαπούνι και νερό, χρησιμοποιήστε ένα
απολυμαντικό χεριών με τουλάχιστον 60% περιεκτικότητα
σε αλκοόλη.
Το «Καταπληκτικό Ανοσιακό μας Σύστημα», όπως αναφέρεται και στο βιβλίο που κυκλοφόρησε από την Ελληνική
Εταιρεία Ανοσολογίας, μας προστατεύει από χιλιάδες μικρόβια που βρίσκονται γύρω μας και μπορούν να εκδηλώσουν ασθένεια.
Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος,

Πηγές: Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας, webmd.com
https://medlabgr.blogspot.com
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠΒ'-ΠΚΒ'
(ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ)
Στον Άγιο Κοσμά διεξήχθη το πρώτο διασυλλογικό
πρωτάθλημα ''ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ'' για την κατηγορία των
ΠΠΒ' -ΠΚΒ' (Γεννημένοι 2006-2007), όπου ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας - Στίβος, με τους αθλητές
του κατέλαβε εξαιρετικές θέσεις.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'
1η-ΚΟΝΤΑΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-1200μ-4.45.07
3η-ΒΟΛΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-1200μ-4.51.90
3η-ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΜΗΚΟΣ-4.11μ
Στη γενική βαθμολογία του τετράθλου ΠΚΒ' η Γεωργία Καρνασιώτη κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 315
βαθμούς.
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
1ος-ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-1200μ-4.01.74

ΕΒΔΟΜΗ

ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2019: Αγώνας - γιορτή για το Δήμο Παιανίας!
Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Παιανίας και ο
Πολιτιστικός - Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Παιανίας,
διοργάνωσαν (14 Απριλίου 2019), τον ιστορικότερο Αγώνα
Δρόμου του Δήμου, τα ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2019, στη μνήμη του βαλκανιονίκη αθλητή από την Παιανία, Γιάννη Σκιαδά, με εκκίνηση και τερματισμό την κεντρική πλατεία της πόλης.
Από νωρίς το πρωί, η κεντρική πλατεία της Παιανίας είχε
γεμίσει από τους εκατοντάδες αθλητές που συμμετείχαν
στις διαδρομές των 5 και 10 χλμ., από τα χιλιάδες παιδιά
(πάνω από 1.200) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Παιανίας που συμμετείχαν στους
παιδικούς αγώνες των Δημοτικών σχολείων, αλλά και στον
αγώνα Fun Race 1.500 μ., για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων και τους γονείς τους.
Παρόντες, στο χώρο εκκίνησης/τερματισμού και βραβεύσεων, ο Δήμαρχος Παιανίας Σπύρος Στάμου, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Παναγιώτης Σιδέρης και η πλειοψηφία
των συνεργατών τους.
Η αυλαία των αγώνων άνοιξε με τη διαδρομή των 10 χλμ.,
που σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ενώνει τις
δυο Δημοτικές Ενότητες, Παιανίας και Γλυκών Νερών.
Ακολούθησαν οι παιδικοί αγώνες με τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, συμμετέχοντας χωρίς την πίεση του ανταγωνισμού, τρέχοντας με κεντρικό σύνθημα: «όλοι

είμαστε νικητές» και ο αγώνας των 1.500 μ. με την ονομασία Fun Race, που συμμετείχαν μαθητές Γυμνασίων και
Λυκείων, αρχάριοι δρομείς και γονείς, που είχε ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Ο κλασικός αγώνας των 5 χλμ., σε 3 στροφές των 1.700

μ., που ακολούθησε, αποτέλεσε τον συνεχιστή των κλασικών ΣΚΙΑΔΕΙΩΝ των δεκαετιών ’50 και ’60.
Η αυλαία των αγώνων ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2019, έπεσε με τις βραβεύσεις - απονομές των μεταλλίων στους πρώτους νικητές, σε άνδρες και γυναίκες, των αγωνισμάτων 10 χλμ., 5
χλμ. και 1.500 μ.

Φεστιβάλ Αθλητισμού - Πολιτισμού για παιδιά στο Κορωπί
Ενα φεστιβάλ αθλητισμού και πολιτισμού για παιδιά
θα εξελιχθεί την προσεχή εβδομάδα (Σάββατο 11 έως
Κυριακή 12) στο Δήμο Κρωπίας.
Το Σάββατο ξεκινάει στις 10 το πρωί με αγώνες τέννις και συμμετέχουν Κορίτσια και Αγόρια από Νηπιαγωγεία και τάξειων Α, Β και Γ των Δημοτικών
σχολείων του Δήμου.
Την Κυριακή ξεκινάει στις 10.30 το πρωί και συμμετέχουν αγόρια και κορίτσι Δ, Ε και Στ τάξεων των Δημοτικών σχολείων.
Παράλληλα το Σάββατο 11/5 Στις 11.30 η Φραντζέσκα Αλεξοπούλου - Πετράκη παρουσιάζει το βιβλίο
«Και πίσω πάλι» των Εκδόσεων “Διάπλαση”.
Στις 13.00 θα λειτουργήσει Μαγιάτικο εργαστήρι χειροτεχνίας από τον εικαστικό Βασίλη Θαλασσινό.
Στις 17.30 Διαδραστική παρουσίαση βιβλίων των εκδόσεων Πατάκη από τον συγγραφέα Σπύρο Γιαννακόπουλο.
Κυριακή 12/4 Η συγγραφέας Βέρα Πρατικάκη παρουσιάζει το νέο της βιβλίο “Όλα ξεκίνησαν όταν μου
έφεραν τον Ζαχαρία” των εκδόσεων Ψυχογιός. Η
συγγραφέας θα απασχολήσει τα παιδιά με δραστηριότητες που προάγουν τη φιλαναγνωσία.
Απονομή Μεταλλείων. Κλήρωση Δώρων

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Εχασε τον Challenge Cup η ΑΕΚ
Την ευκαιρία να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
στον τελικό του Challenge Cup στο χάντμπολ έχασε η ΑΕΚ,
η οποία ηττήθηκε από τη Μαδέιρα και στον δεύτερο αγώνα
μεταξύ των δύο ομάδων για τα ημιτελικά της διοργάνωσης,
αυτή τη φορά στο ΟΑΚΑ με σκορ 30-22. Η «Ενωση», που
πέρυσι είχε αποκλείσει την πορτογαλική ομάδα (για να
γνωρίσει την ήττα στον τελικό από τη ρουμανική Ποτάισα
Τούρντα), κλήθηκε να ανατρέψει το σε βάρος της 27-22 του
πρώτου αγώνα αλλά χωρίς επιτυχία, καθώς η Μαδέιρα αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο. Στον τελικό οι Πορτογάλοι
θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ημιτελικού ανάμεσα στη
ρουμανική GSM Βουκουρεστίου και τη ρωσική Νέβα.
Παρά τη βοήθεια του κόσμου της, που γέμισε την αίθουσα
«Γ. Κασσιμάτης», η ΑΕΚ παρασύρθηκε από το ρυθμό των
φιλοξενουμένων, έδειξε αγχωμένη και με πολλά αμυντικά
προβλήματα, τα οποία πλήρωσε ακριβά. Τον αγώνα στιγμάτισε στο 27' ο σοβαρός τραυματισμός του παίκτη της Μαδέιρα, Σεμέδο, ο οποίος συγκρούστηκε με παίκτη της ΑΕΚ,
έπεσε στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις του. Ο αγώνας
διεκόπη και μετά από λίγα λεπτά ο Πορτογάλος, υποβασταζόμενος και με τους θεατές να τον χειροκροτούν, οδηγήθηκε στο ιατρείο του γηπέδου. Δεν διακομίστηκε σε
νοσοκομείο και στο δεύτερο μέρος επέστρεψε στον πάγκο
για να δει το παιχνίδι.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΕ

διεξαχθεί μεταξύ 14 ομάδων. Θυμίζουμε ότι τους προηγούμενους μήνες οι ΠΑΕ είχαν αλλάξει στάση σε σχέση με το
αρχικό σχέδιο και είχαν τοποθετηθεί υπέρ του πρωταθλήματος με 16 ομάδες για τη σεζόν 2019 - 2020 (όπως ίσχυε
μέχρι τώρα δηλαδή) και της μετάθεσης της αναδιάρθρωσης
για τη σεζόν 2020 - 2021.
Χρησιμοποιώντας και το «χαρτί» της ΕΡΤ, η οποία κατέχει
τα τηλεοπτικά δικαιώματα επτά ομάδων της φετινής Super
League, η κυβέρνηση άσκησε πίεση για να μην αλλάξει το
αρχικό σχέδιο. Να σημειωθεί ότι καταλυτικό ρόλο παίζει και
η συμφωνία του κρατικού καναλιού με συνδρομητικό κανάλι
(κατέχει τα δικαιώματα των υπολοίπων, μεταξύ των οποίων
και των λεγόμενων «ισχυρών») για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των νέων πρωταθλημάτων, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται και σημαντικό ποσό για τις ΠΑΕ. Στην τελευταία
συνάντηση, κάτω απο την απειλή πως αν δεν τηρηθούν τα
συμφωνηθέντα δεν θα ισχύσει το τηλεοπτικό συμβόλαιο
(αντίστοιχη απειλή υπήρξε και από πλευράς ΕΡΤ) οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ οδηγήθηκαν τελικά σε συμβιβασμό.
Οριστικοποιήθηκαν έτσι οι νέες διοργανώσεις ως εξής: Super
League 1 με 14 ομάδες, Super League 2 με 12 ομάδες και Football League με 14 ομάδες. Η μείωση του αριθμού των ομάδων
της πρώτης κατηγορίας θα υλοποιηθεί μέσω του υποβιβασμού
τριών ομάδων από τη φετινή Super League και του απευθείας
προβιβασμού μόλις μίας από τη Football League, ενώ η τελευταία θέση του νέου πρωταθλήματος Super League 1 θα καλυφθεί μετά από αγώνα μπαράζ ανάμεσα στον 13ο της Super
League και τον 2ο της Football League.

Ρευστότητα στο πρακτικό μέρος

Μια ακόμα «αναδιάρθρωση» των
πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου
Με τη φετινή Super League, που ανέδειξε πρωταθλητή τον
ΠΑΟΚ, φαίνεται να οριστικοποιείται και το σχέδιο της αναδιάρθρωσης των εθνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου
από τη σεζόν 2019 - 2020. Το σχέδιο παρουσιάστηκε από
την κυβέρνηση πέρυσι τον Αύγουστο και έκτοτε έχει περάσει από σαράντα κύματα, προκαλώντας σύγκρουση μεταξύ
του υφυπουργού Αθλητισμού και ιδιοκτητών ΠΑΕ. Με το
χρόνο να πιέζει, σε πρόσφατη συνάντηση των δύο πλευρών
(μέσα Απρίλη) αποφασίστηκε η αναδιάρθρωση να προχωρήσει βάσει των συμφωνιών του περασμένου Αυγούστου.
Πέρα από τους όποιους πειραματισμούς ετοιμάζονται να
εφαρμοστούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και τις διαφωνίες για το πώς αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα, το σίγουρο είναι ότι ο αντικειμενικός στόχος και των
δύο πλευρών είναι η σωτηρία του «προϊόντος» από την περαιτέρω απαξίωση, η οποία οδηγεί σε απώλειες κερδών αυτό δηλαδή που τους «καίει». Παρά τις μεγαλοστομίες
των κυβερνητικών παραγόντων και των ιδιοκτητών ΠΑΕ για
βελτίωση των συνθηκών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και
αυτή τη φορά είναι ο έλεγχος στα «κακώς κείμενα» και η
καλύτερη διαχείριση της αγοράς που απασχολούν τους εμπλεκόμενους.
Oσο το ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένει ενταγμένο στο γενικότερο οικοδόμημα του αθλητισμού - εμπορεύματος, είναι
δεδομένο πως πειραματισμοί και νέα εγχειρήματα μόνο
στόχο έχουν το «λίφτινγκ» και όχι την πραγματική αλλαγή
της κατάστασης.
Το «νέο τοπίο» στο ελληνικό ποδόσφαιρο οριστικοποιήθηκε
το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη, στην τελική συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη και των ιδιοκτητών των ΠΑΕ.
Οι τελευταίοι αποδέχτηκαν τελικά να τηρηθούν οι αρχικές
συμφωνίες και το νέο πρωτάθλημα της Super League να

Αυτό που ακόμα δεν έχει αποφασιστεί είναι ο τρόπος διοργάνωσης των νέων πρωταθλημάτων. Στο τραπέζι έχουν
τεθεί δύο βασικές προτάσεις: Η μία προβλέπει τρεις γύρους
και η άλλη δύο γύρους και στο τέλος διεξαγωγή πλέι οφ
και πλέι άουτ. Επικρατέστερη μοιάζει επί της παρούσης η
πρώτη πρόταση, την οποία κατέθεσε η ΑΕΚ και δείχνει να
συμφωνεί μαζί της ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός το συζητάει
για πλέι οφ.

ΒΟΛΕΪ - Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Aπόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού
Την απόλυτη κυριαρχία του στο γυναικείο βόλεϊ επιβεβαίωσε ο Ολυμπιακός, που μετά το Κύπελλο, κατέκτησε και το
πρωτάθλημα της Α1, κάνοντας το νταμπλ για έβδομη συνεχόμενη χρονιά. Οι «ερυθρόλευκες» στον τρίτο τελικό,
στο κλειστό του Ρέντη, νίκησαν άνετα τον Πανναξιακό με
3-0 σετ και με 3-0 νίκες πανηγύρισαν έναν ακόμα τίτλο.
Είναι δε το 4ο σερί πρωτάθλημα που κατακτά ο Ολυμπιακός
με τη λεγόμενη «σκούπα» στους τελικούς, δηλαδή χωρίς
ήττα. Ενδεικτικό της ευκολίας της κατάκτησης του τίτλου
από τον Ολυμπιακού είναι ότι δεν έχασε ούτε ένα σετ
στους τελικούς απέναντι στην ομάδα της Νάξου, παίρνοντας και τα τρία παιχνίδια με 3-0 σετ.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ ΕΦΗΒΩΝ

«Τορπίλισε» την Ελβετία
Συνεχίζοντας με φόρα από την πρεμιέρα (34-6 την Πολωνία), η Εθνική ομάδα πόλο εφήβων ήταν ασταμάτητη και
κόντρα στην Ελβετία, την οποία συνέτριψε 29-1 για τη 2η
αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Μάλτα. Εδειξε έτσι
για άλλη μια φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σοκ με Κασίγιας
Σοκ στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα προκάλεσε η
είδηση ότι ο διεθνής Ισπανός τερματοφύλακας Ικερ Κασίγιας, πρώην της Ρεάλ Μαδρίτης και νυν της Πόρτο, υπέστη
έμφραγμα του μυοκαρδίου μετά από προπόνηση της πορτογαλικής ομάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν
το φως της δημοσιότητας, ο Κασίγιας μετά τη χτεσινή
πρωινή προπόνηση της ομάδας δεν αισθανόταν καλά, με
αποτέλεσμα να διακομιστεί άμεσα σε νοσοκομείο του
Πόρτο. Εκεί διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί έμφραγμα,
χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του. Mετά το συμβάν δεν
πρόκειται να δώσει το «παρών» στους εναπομείναντες τέσσερις αγώνες της Πόρτο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα,
ενώ εκφράζονται φόβοι ότι δεν επιστρέψει στα γήπεδα.
Παιδί των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κασίγιας κατέγραψε 725 συμμετοχές με τους «Μερένγκες», με τους
οποίους κατέκτησε μεταξύ άλλων 5 πρωταθλήματα Ισπανίας και 3 Champions League, ενώ έχει και 167 συμμετοχές
με την Εθνική Ισπανίας, με την οποία στέφθηκε παγκόσμιος
πρωταθλητής το 2010 και δις πρωταθλητής Ευρώπης (το
2008 και το 2012). Αγωνίζεται στην Πόρτο από το 2015.

CHAMPIONS LEAGUE
Βήμα τελικού για Αγιαξ
Σημαντικό βήμα για την παρουσία του σε τελικό Champions
League μετά από 23 χρόνια έκανε ο Αγιαξ μετά την πολύτιμη νίκη που πήρε στο Λονδίνο επί της Τότεναμ με 1-0
στον πρώτο αγώνα για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Πλέον η ολλανδική ομάδα ενόψει και της ρεβάνς στην έδρα
της, έχοντας πάρει σημαντικό προβάδισμα, κρατάει την
τύχη στα χέρια της απέναντι στα «Σπιρούνια», που καλούνται για μια σπουδαία ανατροπή.

ΣΤΙΒΟΣ
Απορρίφθηκε η προσφυγή της Σεμένια
Μετά από μια μακρά ακροαματική διαδικασία, το Διαιτητικό
Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης (CAS) απέρριψε την προσφυγή της Κάστερ Σεμένια κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF).
Η 28χρονη Νοτιοαφρικανή πρωταθλήτρια, δύο φορές Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 800 μέτρα, γεννήθηκε με μια μορφή ερμαφροδιτισμού, λόγω της οποίας η
τεστοστερόνη της είναι σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα
(υπερανδρογονισμός). Με βάση αυτό, η IAAF εξέδωσε πέρυσι απόφαση που υποχρεώνει αθλήτριες με διαφορές στη
σεξουαλική ανάπτυξη να μειώσουν τα επίπεδα τεστοστερόνης τους, ώστε να είναι μικρότερα των 5 νανογραμμαρίων ανά λίτρο, για να μπορούν να συμμετάσχουν σε
αγώνες 400, 800 και 1.500 μέτρων, απόφαση εναντίον της
οποίας κινήθηκε νομικά η Σεμένια.
Μετά την επικύρωση της απόφασης της IAAF από το CAS,
η Σεμένια θα πρέπει να υποβληθεί σε θεραπείες για να μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης της, ώστε να πάρει μέρος
στους αγώνες. Κανείς όμως δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν ιατρικές συνέπειες στον οργανισμό της.

Α

γαπητοί Συμπολίτες μου,

Ως στάση ζωής, υπήρξε πάντα για εμένα η
δράση, η προσφορά και η κινητοποίηση σε τοπικό αλλά και υπερτοπικό επίπεδο.
Αφουγκραζόμενος, το καθήκον μου προς τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής μου, την Ανατολική Αττική και ανταποκρινόμενος στο προσκλητήριο
της γενιάς μου, συμμετέχω και σε αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη για να εκφράσω τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανθρώπων που διαμένουν
εδώ, ώστε να επιτευχθεί ένα καλύτερο αύριο,
ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

“Aνοιχτή” Επιστολή
προς τους Πολίτες
Δημοσθένους Δ. Δόγκα
αυτού ανθρώπου, της προσφοράς και των
έργων, αλλά και της ιδιαίτερα δημιουργικής παράταξής του "Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής"!

`Ονειρεύομαι να αποτελέσω τη
φωνή για την ανάδειξη των προβλημάτων και ταυτόχρονα, να
βοηθήσω έμπρακτα για την επίλυση τους, στην Περιφέρεια της
Αττικής.
Πιστεύω στη δημιουργική ανάπτυξη της κοινωνίας, η οποία βασίζεται
στην
υγιή
επιχειρηματικότητα, στην πράσινη ενέργεια, στην κοινωνική
αλληλεγγύη και σε όλες εκείνες
τις παραμέτρους που θεμελιώνουν δομές για μια ποιοτική ζωή
όλων των συνανθρώπων μου και
συμπολιτών μου.
Ως εθελοντής αλλά και ως άνθρωπος που ασχολούμαι με τα κοινά, διανύω
ήδη μία θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση ως επικεφαλής ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης στο
δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με ποικίλες
παρεμβάσεις σε όλα τα φλέγοντα τοπικά και
εθνικά θέματα, όπως αυτό της εκποίησης του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του
Αστέρα Βουλιαγμένης.

Το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Σγουρού, όχι μόνο
συνεχίζει την προσωπική επιτυχημένη πορεία
του, αλλά αποτελεί εγγύηση και νέες προοπτικές για το μέλλον της Περιφέρειας Αττικής σε
συνάρτηση με το ήδη αποδεδειγμένο, υπαρκτό
και έμπρακτο έργο του ιδίου αλλά και της παράταξης της οποίας έχω την τιμή να είμαι μέλος
της.

Ως άνθρωπος της δράσης, το μόνο ψηφοδέλτιο
που θα μπορούσε να εμπνεύσει την υποψηφιότητά μου στις Περιφερειακές εκλογές του
Μαΐου του 2019 ήταν και είναι το ψηφοδέλτιο
του τέως Περιφερειάρχη Αττικής και νυν υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού, του έμπειρου, δυναμικού και επιτυχημένου

Για όλους τους παραπάνω λόγους, υποστηρίζω
το γεμάτο συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά κυρίως υλοποιήσιμο σχέδιο Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτό
έχει καταρτιστεί και προβάλλεται στο πρόγραμμα του Γ. Σγουρού.

«Ο Ορυκτός Πλούτος της
Λαυρεωτικής Γής»
To Λεύκωμα «Ο Ορυκτός Πλούτος της Λαυρεωτικής Γής» παρουσιάστηκε στο Παλαιό
Μηχανουργείο, στο Λιμάνι του Λαυρίου,
από το Δήμο Λαυρεωτικής και το Κ.Α.Π.Η
Λαυρίου. Μία ενδιαφέρουσα έκδοση που
υλοποιήθηκε από το Δήμο Λαυρεωτικής.
Με το πέρας της παρουσίασής του Λευκώματος o υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Δημοσθένης Δόγκας συνομίλησε με το
Δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά,
την Πρόεδρο του Ν.Π. "Κέφαλος" Δήμητρα
Πάλλη, και τους τέσσερις εισηγητές της

παρουσίασης: τον ομότιμο καθηγητή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ
Κων/νο Παναγόπουλο, το Σπηλαιολόγο –
Φωτογράφο Γιώργο Καφαντάρη, το Γεωλόγο Μιχάλη Φίτρο και την Ιστορικό – Αρχαιολόγο Dr. Μαριλένα Μαρμάνη.
Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας δήλωσε:
«Συγχαίρω τη Δημοτική Αρχή του Δήμου
Λαυρεωτικής και την Πρόεδρο του Κ.Α.Π.Η.
Λαυρίου για την ευγενή, αναγκαία και φιλόδοξη πρωτοβουλία τους να υποστηρίξουν
και να εκδώσουν αυτό το Λεύκωμα, το
οποίο όχι μόνο παρουσιάζει τον όγκο και
την ποικιλία του ορυκτού πλούτου του Μεταλλείου του Λαυρίου αλλά εξωτερικεύει
και αναδεικνύει τις δυνατότητες και τα ιδε-

Θα αγωνιστώ για την υλοποίηση αυτού του Προγράμματος και για την εφαρμογή του σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής, σε κάθε δήμο και
τόπο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να
επιβεβαιωθεί, ακόμα μία φορά, αυτό που λέμε
όλοι εμείς εδώ, στην "Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση
Αττικής"… Μόνο με έργο!
Όλοι εμείς, οι οποίοι γνωρίζουμε τις δύσκολες
στιγμές που πέρασε και περνά η αγαπημένη σε
όλους μας Περιφέρεια Αττικής, όλοι εμείς που
ζούμε καθημερινά σε αυτόν τον τόπο, κατανοούμε πλέον πως η σιωπή σημαίνει συνενοχή!
Αγαπητοί συμπολίτες μου,
Με την ψήφο μας στις εκλογές του Μαΐου του 2019,
οφείλουμε να γυρίσουμε τις
πλάτες στην απερχόμενη,
ανεύθυνη, ανίκανη και επικίνδυνη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, τη χρονική
περίοδο 2014- 2019 και να
δώσουμε ένα σαφές, ηχηρό
μήνυμα αισιοδοξίας και ανάπτυξης, ενωμένοι σαν ένα,
απέναντι σε όλα τα προβλήματα της Περιφέρειας Αττικής, αλλά πολύ περισσότερο
ενωμένοι για τις μεγάλες
προοπτικές που μας παρέχει
η Αττική γη, προς όφελος των
κατοίκων της και του καλύτερου μέλλοντος, το οποίο, επίσης, οφείλουμε να
δημιουργήσουμε!
Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη σας!
Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας!

Δημοσθένης Δ. Δόγκας
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Ανατολικής Αττικής
Τηλέφωνο: 210-89 59 139, Κινητό:6909 389 609
dogkas.dimosthenis.perif.attikis@gmail.com

ώδη αυτής της περιοχής, εξ αρχαιοτάτων
χρόνων έως σήμερα, και προδιαθέτει το
λαμπρό και πολλά υποσχόμενο μέλλον του
Λαυρίου!

Ως εκπρόσωπος της Παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» του Γιάννη
Σγουρού, δηλώνω ότι δεσμευόμαστε πως,
από την επόμενη ημέρα των εκλογών, η με-

γάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο
Δήμος Λαυρεωτικής για τη χρηματοδότηση
της ανάπτυξης, διάσωσης, αναστήλωσης,
βελτίωσης και ενοποίησης του ευρύτερου
Αρχαιολογικού χώρου του Μεταλλείου του
Λαυρίου μέχρι το Αρχαίο θέατρο του Θορικού και τα διάσπαρτα «πλυντήρια» του μεταλλεύματος, θα συνεχιστεί και θα
προωθηθεί με όλα τα μέσα αλλά και με τον
καλύτερό τρόπο, σε συνεργασία πάντα με
το Δήμο Λαυρεωτικής.
Εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από
την καρδιά μου στην Λαυρεωτική Γη για την
προσφορά προς τον Αρχαίο και Νεότερο
Ελληνικό Πολιτισμό και προς ολόκληρο το
Ελληνικό Έθνος».

