Στις Ευρωεκλογές
ψηφίζουµε
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.
Οχι σ’ αυτούς που
22ο

OXI στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ της Ε.Ε.
ΝΑΙ στην συνεργασία

Tί έχουμε αύριο 26 Μάη;
Κατά μία άποψη, αυτή της Ν.Δ κυρίως, μιας και εκφράστηκε ξεκάθαρα από τον αρχηγό της Κυρ. Μητσοτάκη – έχουμε το Α’ ημίχρονο των περιπόθητων
εθνικών εκλογών, που προσδοκά να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει η δική του. «Το μυαλό του στο
...κεχρί», που λέει ο λαός.
Κατά μία άλλη άποψη, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ – της «πρώτης φοράς αρι«Ν’
στερά»,
κυβέρνησης
–
αλλάξουμε την Ε.Ε.» και ν’ αντισταθούμε «στους ακροδεξιούς, τους φασίστες και τους «εθνικιστές».
Και οι δύο παραπάνω θέσεις είναι πατου Κώστα
ραπλανητικές: Παραπλανούν και
Βενετσάνου
αποπροσανατολίζουν το λαό, που
δεν έχει εκπαιδευτεί να ερευνά και να κρίνει!
Το σύστημα ΔΕΝ τον έχει μάθει να είναι πολίτης
(...μετέχειν κρίσεως και αρχής)1, αλλά πελάτης, στον
οποίον πουλάει υποσχέσεις, προσδοκίες, «διορισμούς» και μεταθέσεις, μειώσεις φόρων και αυξήσεις απολαυών και εισπράττει πολύτιμες αλλά
απερίσκεπτες ψήφους οπαδών «γαύρων» και «βαζέλων»!

µας φτώχυναν!

€

ΕΡΓΑ και ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
του Γρ. Κωνσταντέλλου
Σελίδες 12-13

Δημήτρης Δαβάκης

Ισχυρό μήνυμα!
Σελίδα 21

Μια γυναίκα
στο τιμόνι του
Δήμου ΒΒΒ

Συνέχεια στη σελ. 2

Δόγκας Δ.
Δημοσθένης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Euxaριστώ από καρδιάς
για την προτίμησή σας.

Μαρία
Σίνα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σελίδα 9
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ΟΧΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ η Ε.Ε.
ΝΑΙ στη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αύριο, λοιπόν, εκτός από τις Τοπικές, «αυτοδιοικητικές» εκλογές, ψηφίζουμε για το Ευρωκοινοβούλιο.
Αποφασίζουμε κατ’ ουσίαν για το μέλλον και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε,.) και κατ’ ακολουθίαν της Ελλάδος, της πατρίδας μας! Μας τα είπε
κανείς αυτά; Έγιναν επ’ αυτής της ουσίας συζητήσεις;
Αν θα εκλεγεί ο ένας χαμογελαστός συζητάνε ή ο
άλλος· και πάλι «ο νους τους στο κεχρί»!
Α, να μην τον αδικούμε· ο μόνος που μίλησε ξεκάθαρα,
απ’ ότι αντιληφθήκαμε ήταν ο Θεοδωράκης, ο ποταμίσιος! Είπε, ψηφίζουμε «για να δημιουργήσουμε τις
«Ενωμένες Πολιτείες Ευρώπης (Ε.Π.Ε.)» και να διαλύσουμε, κατ’ ουσίαν, τα κράτη-έθνη, μετατρέποντάς τα

Διαβάστε ακόμη
Μεγαθήρια κτίρια στα Πηγαδάκια ΒούΣελ. 6
λας τρώνε το δάσος
Το περιβάλλον κινδυνεύει

Σελ. 6

Εργασίες απεντόμωσης - Μειώσεις λογαΣελ. 7
ριασμών στη Λαυρεωτική

100 χρόνια Γενοκτονία των Ελλήνων
Σελ. 7
του Πόντου

σε «χώρες» - έχετε προσέξει πόσο συχνά λέγεται, «η
χώρα μας», «οι ευρωπαϊκές χώρες», η τάδε χώρα... το
μεγάλο χωράφι, δηλαδή.
Αύριο, λοιπόν αποφασίζουμε, χωρίς να μας το πούνε
ξεκάθαρα, αν αυτό το μόρφωμα της Ευρώπης που κυοφορείται εδώ και 68 χρόνια, θα γεννήσει ένα τέρας
γραφειοκρατικού εργαστηρίου, που θα σκοτώσει τους
δημιουργούς του ― τα κράτη - έθνη της Ευρώπης, ή
αν με τη σωστή αντίδρασή μας, αλλάξουμε αυτή την
καταστρεπτική ρότα του εγχειρήματος που άρχισαν
κάποιοι οραματιστές(;) πριν δυο γενιές.
Η κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η Ε.Ε. αν θέλει να
πετύχει και να προσφέρει στους λαούς της, πρέπει
πριν απ’ όλα να στηρίζεται στην ειλικρίνεια και στην
καλή πρόθεση. Όχι σε ηγεμονικές διαθέσεις.
Η Ε.Ε. ΔΕΝ πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να μετατραπεί σε ομοσπονδία ετεροβαρούς ενώσεως και καθυποτάξεως των μικρών κρατών, στα μεγάλα, δια της
μεθόδου της εξαπάτησης, της εξαγοράς των εκβιασμών και των πιέσεων. Μεθοδεύσεις εκτός αμφισβητήσεως, διότι τα έχουμε υποστεί όλα τα παραπάνω,
ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα χρόνια.
Για να βεβαιωθούμε γι’ αυτά, εκτός απ’ τις εμπορικές
μας μνήμες, να δούμε και ορισμένα στοιχεία:
Η Ελλάδα οφελήθηκε οικονομικά από την Ε.Ε.;
Παρ’ όλα τα Μεσογειακά Προγράμματα (Μ.Ο.Π.), παρ’
όλα τα «πακέτα Ντελόρ» κ.ά. Πακέτα, ΕΣΠΑ κι όλα
αυτά τα δολώματα, από τα οποία ωφελήθηκαν ιδιαιτέρως ορισμένοι, η ελληνική οικονομία βλάφτηκε ανεπανόρθωτα ίσως.
Η πρωτογενής παραγωγή και ιδιαίτερα η γεωργία μειώθηκε. Το γεωργικό εμπορικό ισοζύγιο, από 760 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα το 1980, μειώθηκε σε 4 δις
€ έλλειμμα το 2014.

Ο πολυώνυμος λαός των Ελλήνων
Σελ. 8

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Επιστολές - Σχόλια - Απόψεις Σελ. 11

Εξ ευβουλίας άρχεσθαι...
Πέτρου Ιωαννίδη

Σελ. 14

Σημαντικά θέματα
ζητούν δικαίωση - επίλυση Σελ. 14
Χουντής: Τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Σελ. 19
έσωσε η Ελλάδα!!!

Δηλαδή η Ελλάς μετατράπηκε από εξαγωγέας αγροτικών & κτηνοτροφικών προϊόντων, σε εισαγωγέα.
Το 1981 υπήρχαν περίπου 1.000.000 αγροτικά νοικοκυριά, ενώ τώρα υπολογίζονται στις 640.000, δηλαδή
μειώθηκαν κατά 36% και με την εφαρμογή του μητρώου αγροτών, υπολογίζεται ότι θα προοριστούν
κάτω των 300.0002.
Και για να δούμε πόσο επλήγησαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, («η ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας»), με τις ιδιωτικοποιήσεις και το κλείσιμο του
συνόλου σχεδόν των συνεταιριστικών μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – όχι ότι λειτουργούσαν
και αυτές ιδανικά – φτάσαμε, οι δέκα μεγαλύτερες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό να
έχουν το 63% των κερδών από τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, όπως λέει η ίδια μελέτη, στην οποία
παραπέμπουμε.
Στον τομέα δε των ειδών διατροφής, το 84% το διακινούν 10 αλυσίδες υπέρ αγορών (super market), ως επί
το πλείστον ξένων συμφερόντων.

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
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Τα ίδια και χειρότερα είναι στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία και στο εμπόριο, να μη σας ζαλίζω άλλο με νούμερα.
Μόνο στον τουρισμό πάμε καλύτερα και καλά κάνουμε,
αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα μας απασχολήσει στο μέλλον, γιατί τα έσοδα (εισροές), δημιουργούν αναγκαστικά, άμεσα και παρεπόμενα έξοδα
(εκροές), που αποφεύγουν να μας τα πουν.
Μα το κυριότερο που ζημίωσε η πατρίδα μας, είναι πως
το κράτος μας, όπως και άλλα κράτη, έχασαν και χάνουν σταδιακά την κρατική τους οντότητα και μετατρέπονται σε «περιφέρειες» της γερμανικής Ευρώπης!
Σ’ αυτό ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ.
Θέλουμε την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ μας. Θέλουμε τη συνεργασία ανεξάρτητων κρατών και Λαών. Θέλουμε την
ειρήνη και τη φιλία. ΔΕΝ τη βλέπουμε στις συνενώσεις
που οδηγούν υποτέλεια. ΔΕΝ θέλουμε ομοσπονδία!

Τι σημαίνει ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ;
Στη συνομοσπονδία κρατών, διατηρείται η κυριαρχία
και ανεξαρτησία τους. Υπάρχει δέσμευση μόνο ως
προς τον προσυμφωνημένο σκοπό.
Ομοσπονδία κρατών σημαίνει ότι τα ομόσπονδα κράτη
αποδέχονται να χάσουν μέρος της κυριαρχίας τους,
υπέρ της ομοσπονδίας, όπου συνήθως υπάρχει ένα
ανώτερο και ισχυρότερο κράτος – στρατιωτικά ή οικονομικά, συνήθως και πληθυσμιακά – και άλλα υποδεέστερα κράτη. Αυτό ακριβώς επιδιώκουν όσοι θέλουν
να μετατραπεί η Ε.Ο.Κ. που έγινε Ε.Ε., σε Ε.Π.Ε. (Ενωμένες Πολιτείες Ευρώπης)3.
Αυτό που προσφωνούσε προς τον νεοεκλεγέντα τότε
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, η Πρόεδρος της Βουλής Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη4: «Στις
μέρες σας θα μειωθεί η εθνική κυριαρχία...»
Ρεζίλι! Ρεζίλι για τη Βουλή, για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για το λαό! (για τον τελευταίο υπάρχουν
κάποια ελαφρυντικά).
Αύριο ο λαός ΔΕΝ θα έχει ελαφρυντικά όταν ψηφίσει
κόμματα5 που επιδεικνύουν αυτή την ομοσπονδιοποίηση, «ολοκλήρωση» την έχουν βαφτίσει, της Ε.Ε. θα
είναι υπεύθυνος για την υποτέλεια που θα υποστεί ο
ίδιος, με τη «θέληση» του και για το αίμα που πιθανότατα θα χυθεί «αύριο», των παιδιών του.
Τώρα, παρά ποτέ η ψήφος είναι «σφαίρα» κατά του
μέλλοντος της πατρίδας μας.
―――――――
1. Αριστοτέλης: «ΠΟΛΙΤΙΚΑ»
2. Ηλία Κάνταρου: Εισήγηση σε προσυνεδριακή διημερίδα της ΝΑΡ
(7.10.17).
3. Δ. Βεζανή: Γενική Πολιτειολογία, Μέρος Γ, τ.β. σελ. 72.
4. ΕΒΔΟΜΗ: 19/3/2012 (video)
5. Αυτά τα κόμματα είναι κυρίως, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ, το
ΠΟΤΑΜΙ

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου
Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
------Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου
(Διακριτικός τίτλος)
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ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
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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.

Το θυμό και την οργή σου, κάν’τη
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στις Ευρωεκλογές
Μας φτώχυναν για να πλουτίσουν, ομολογεί το ΔΝΤ
Mην επιτρέψεις να μας φτωχύνουν κι άλλο!
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Στηρίζουμε νέους στις 26 Μαΐου
για έναν σύγχρονο Δήμο
Εμπνεύσθηκα από την επικεφαλής της παράταξής μας, Μαρία Σίνα,
και αποφάσισα με τη σειρά μου να την στηρίξω στην προσπάθεια
που κάνει.
Αγαπάω τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα, νοιάζομαι και προβληματίζομαι για το μέλλον του. Θεωρώ υποχρέωσή μου να συνεισφέρω και εγώ από τη μεριά μου, με κάθε γνώση και δύναμη που
διαθέτω στα κοινά του δήμου μας. Οι παρατάξεις πρέπει να στελεχώνονται από νέους ανθρώπους όχι μόνο στην ηλικία αλλά και στο
μυαλό. Εμείς οι νέοι έχουμε όρεξη να προσφέρουμε, διάθεση για
δουλειά και εθελοντισμό.

ÒÑÅ¾ÈËÑÙÊÏÑÖËÍÀÙÂÏÄÑÛÎÑÙ¢ÔÊÙ




Είναι σημαντικό να ακούμε τις γνώμες των μεγαλύτερων και των πιο
έμπειρων από εμάς, να μαθαίνουμε από τις γνώσεις και τις εμπειρίες
τους και μετά ο καθένας με τον δικό του τρόπο ξεχωριστά βάζοντας
τις δικιές του πινελιές να πράττει. Έτσι λοιπόν και εγώ πιστεύω στο
πάντρεμα του παλιού με το νέο. Είμαι ανοιχτός στο να ακούσω τα
προβλήματα και τις γνώμες των δημοτών και μαζί να προχωρήσουμε
στην επίλυσή τους. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και δεσμεύομαι ότι θα
προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ από την
δικιά μου πλευρά για το καλό
του δήμου μας.

Tα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα· είναι χρυσός!
α σκουπίδια
δεν είναι για
πέταμα, είναι

Τ

χρυσός.
Και ξεκινάμε από τη θέση
αυτή γιατί πιστεύουμε ότι
βασικός στόχος των πολιτισμένων κοινωνιών δεν θα πρέπει να είναι η αναζήτηση ενός
«υγιεινού» και «οικολογικού» τρόπου για να πετάξουμε, να κάψουμε ή
να 
θάψουμε
τα 
απορρίμματα που παρά
γουμε. Διότι όλοι οι προαναφερόμενοι τρόποι
έχουν αποδειχθεί πολύ επικίνδυνοι και για το περιβάλλον και για την οικονομία, αλλά κυρίως για
την υγεία και κατ’ επέκτασιν για την ποιότητα
ζωής των πολιτών.
Τα σκουπίδια πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της
υγείας με ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ανακύκλωση
και κομποστοποίηση.
Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή εγκατάστασης
διαχείρισης απορριμμάτων στον Υμηττό και ιδιαίτερα στη Σχολή Ευελπίδων.

ºº

¼»¯¨²µ

Πρέπει να καταλάβουμε το “καμπανάκι” που χτυπούν οι επιστήμονες για την κλιματική αλλαγή
που επέρχεται στον πλανήτη, από την ανθρώπινη
πλεονεξία.
Ολόκληροι λαοί έχουν ήδη αρχίσει να μετακινούν λόγω των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής (τσουνάμι, λειψυδρία κά.)
Αυτό μόνο εμείς, ο λαός, μπορεί να το σταματήσει με την δική του παρέμβαση, τη δική του παρουσία, τη δική του ψήφο.

Όχι άλλο τσιμέντο
Και επειδή ΕΣΕΙΣ, με τη δική σας ψήφο, θα αποφασίσετε για την πόλη μας,
Εσείς με την ψήφο σας θα αποφασίσετε αν θέλετε ελεύθερες θάλασσες ή περίκλειστες.
Εσείς με την ψήφο σας θα αποφασίσετε για τη
Δημοτική Αρχή, που θέλετε να σας υπηρετήσει.
Εμείς, Είμαστε η Μόνη Δημοτική Αρχή, που

αυτά που λέμε, είναι εκείνα που έχουμε
αγωνιστεί και θα τα κάνουμε πράξη.

Ζούμε σε έναν τόπο ξεχωριστό, με υψηλή
ποιότητα ζωής και περιβάλλον εξαιρετικής
αισθητικής.
Στόχος μας είναι αυτή η μοναδικότητα να
διατηρηθεί και να ενισχυθεί.
Kαι για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μας ψηφίσετε.
ΨΗΦΙΣΤΕ “Δίπλα σας”
Μαρία Σίνα

Σταυρό στην

Σκουλούδη Άννα

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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Του κόσμου οι μουσικές στον Κήπο
του Μεγάρου Μουσικής!
Ώρα για ψάθες, καλαθάκια πικ νικ, πέδιλα και φυσικά
για… μουσική! Τον φετινό Ιούνιο και Ιούλιο, ο Κήπος του
Μεγάρου, ο απόλυτος προορισμός των θερινών συναυλιακών αποδράσεων προσελκύει ακροατές κάθε ηλικίας
με χαλαρή διάθεση και αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες με διεθνή πορεία!
Φέτος, ακόμα και ο «Elvis» θα έρθει στην πιο μουσική
γωνιά της πόλης… Εκτός όμως από κλασικό rock ’n’ roll,
φέτος στον Κήπο θα ακουστούν του κόσμου οι μουσικές!
«Κλασική», τζαζ με ινδικό, αφρικανικό και ασιατικό
touch, μουσική με τσιγγάνικες επιρροές (manouche),
βραζιλιάνικη μποσανόβα, αμερικάνικα μπλουζ, πορτογαλικά fados, ελληνικά τραγούδια –έντεχνα, παραδοσιακά,
λαϊκά και όχι μόνο!

όλη τη δισκογραφία τους αλλά και νέες συνθέσεις που
θα ακουστούν στο ελληνικό κοινό για πρώτη φορά στη
συναυλία τους στον Κήπο.
Περισσότερα - Αγορά εισιτηρίων

Εκδρομή στο Πανόραμα
Κέρκυρας με την “Ευρυάλη”
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη
Βούλας” οργανώνει 5ήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα.
Από Παρασκευή 21 έως Τρίτη 25 Ιουνίου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: Δ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ 6974017018.

5 Ιουνίου, 21:00

Όλια Λαζαρίδου - Μελίνα Τανάγρη
Ποίηση και μουσική στον Κήπο του Μεγάρου
«Αφιερωμένο» Για τον Βίκο
Μια βραδιά ποίησης και μουσικής αφιερωμένη στη
μνήμη του Βίκου Ναχμία, φίλου της Όλιας Λαζαρίδου
και της Μελίνας Τανάγρη. Θα ακουστούν στίχοι του
πέρση ποιητή Τζελαλεντίν Ρουμί και του λογοτέχνη
Ράινερ Μαρία Ρίλκε σε μετάφραση του Ναχμία καθώς
και αγαπημένα τραγούδια του τελευταίου.
Στην κιθάρα, ο Δημήτρης Παπαλάμπρου.
Ελεύθερη είσοδος
7 Ιουνίου, 21:00
Leon of Athens & Irene Skylakaki:
“Summer Opening”
Δύο Έλληνες καλλιτέχνες με έδρα το Λονδίνο επιστρέφουν στην Αθήνα έχοντας στις αποσκευές τους αγαπημένες indie pop και new folk μελωδίες, τραγούδια από

Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού
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.
Ο κεντρικός πυρήνας του φεστιβάλ που διεξάγεται 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 εκφραστικό τόξο με
σημείο αιχμής τον ήχο της κίνησης, την πολυφωνία των σωμάτων και τελικά τη γλώσσα που αρθρώνει ο χορός σήμερα.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού επιχειρεί να απαντήσει

“Αλαντίν”
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου
«Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α΄ προβολή, τη
συναρπαστική αναπαράσταση ζωντανής δρά-

«Τα Μουσεία ως κόμβοι
πολιτισμού: το μέλλον
της παράδοσης»
Τα μουσεία γιορτάζουν στις 18 Μαΐου, με εκδηλώσεις που
φέτος είναι αφιερωμένες στο θέμα «Τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: το μέλλον της παράδοσης». Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχει στον εορτασμό με την
εκπαιδευτική δράση για ενήλικες «Σμιλεύω με τις λέξεις:
προσεγγίζοντας τα εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου μέσα από τη δημιουργική γραφή», που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου και ώρα 16:30-18:30.
Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στην περιοδική έκθεση «Οι
αμέτρητες όψεις του Ωραίου», δίνοντας την ευκαιρία
στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν απρόσμενες πλευρές των εκθεμάτων και να εμπνευστούν από την αρχαία
καλλιτεχνική παράδοση.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 12 άτομα στο τηλέφωνο 2132144800.
Η είσοδος στο μουσείο για τους συμμετέχοντες στη
δράση της 16/5 είναι ελεύθερη.
Το Σάββατο 18 Μαΐου η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες.

«Η Σωκρατική Περίοδος»

σης της κλασικής ταινίας της Disney «Αλαντίν» (Aladdin), έως και την Τετάρτη, 29 Μαΐου.
Ώρες προβολών: 6.40 μ.μ. Μεταγλωττισμένο
9 μ.μ. Με υπότιτλους.
Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι
Η καινούργια εντυπωσιακή live-action ακολουθεί την ιστορία του γοητευτικού αλητάκου του δρόμου Aladdin (Mena
Massoud), της θαρραλέας και αποφασιστικής Jasmine
(Naomi Scott) και του Genie (Will Smith) που μπορεί να
είναι και εκείνο που θα ξεκλειδώσει το μέλλον τους.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή ενός, 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924
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
τυχαίου και του αυτοσχεδιαστικού;
― Ποιος είναι ο ήχος της ψηφιακής πραγματικότητας και

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας προσκαλεί την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 στην εκδήλωσή
του με θέμα: «H Σωκρατική Περίοδος», με ομιλητές τον Παύλο Αδελίνη, Ιδρυτικό μέλος Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας - Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Α. – ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ
Μέλος του Ε.Β.Ε.Π.

Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS
HOTEL APARTEMENTS” Λεωφόρος Ποσειδώνος
27, Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662, 2108940495)
Προσέλευση 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.
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
25 Μαΐου 2019: “The Playground”, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ
/GREECE- DENMARK ΠΡΕΜΙΕΡΑ | “ΤΑΜΑΤΑ” _ ΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ /CYPRUS
26 Μαΐου 2019: It’s better in the bahamas, ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ- ΝΑΤΑΣΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ /GR ΠΡΕΜΙΕΡΑ |
‘MUYTE MAKER’, COMPANY FLORA DETRAZ (COMPANY
CIE PLI) / PORTUGAL- FRANCE

6 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΜΑΪΟΥ 2019

Χωρίς διόδια
την Κυριακή οι δρόμοι
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Χρήστου Σπίρτζη διασφαλίστηκε η ελεύθερη διέλευση
χωρίς καταβολή διοδίων των πολιτών σε όλους τους
μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, στη γέφυρα
Ρίου Αντιρρίου και στην Αττική Οδό, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι μετακινήσεις τους στις επερχόμενες
Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές εκλογές.
Οι ελεύθερες διελεύσεις από όλους τους σταθμούς διοδίων της χώρας θα ισχύσουν την Κυριακή 26 Μαϊου
00:00 ως τις 24:00, όπως επίσης και την Κυριακή 2 Ιουνίου 00:00 ως τις 24:00 μ.μ.
Όσον αφορά τους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα
μεταβούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα
είναι ελεύθερη η διέλευση τους από τους σταθμούς διοδίων από την Παρασκευή 24 Μαΐου στις 6:00 π.μ. έως
και την Δευτέρα 27 Μαΐου στις 24:00 μ.μ., καθώς και
από την Παρασκευή 31 Μαΐου στις 6:00 π.μ. έως και
την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 στις 24:00 μ.μ.. Σημειώνεται, ότι η διέλευση χωρίς την επιβολή διοδίων θα γίνεται
με την επίδειξη του εγγράφου τοποθέτησης του Δικαστικού Αντιπροσώπου και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τους.

Το περιβάλλον κινδυνεύει
Τριήμερο εκδηλώσεων
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5/6), το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Οργανώσεων σε συνεργασία με άλλους
επτά οργανισμούς οργανώνουν τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων 5,6, 7 Ιουνίου στην πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα από 10:00 το
πρωί μέχρι 10 το βράδυ.
Οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής, στη διαχείριση νερού, στην
ενέργεια και τη διατροφή.
Tετάρτη 5/6: 12:00 - 14:00 Συζήτηση και προβληματισμός για τη διαχείριση του νερού.
Πέμπτη 6/6: Συζήτηση και προβληματισμός για τη
διαχείριση της ενέργειας
Παρασκευή 7/6: 12:00 - 14:00 Συζήτηση και προβληματισμός για τη διαχείριση της Διατροφής.
Παράλληλες εκδηλώσεις στα έξη περίπτερα.
Περίπτερο 1: εκθέσεις φωτογραφίας, από την ιστορία της ΕΥΔΑΠ
Περίπτερο 2: Εκθεση φωτογραφίας από την ιστορία
του ΠΑΚΟΕ.
Περίπτερο 3: Φυτικά παρτέρια,
Περίπτερο 4: Εργαστήριο αναλύσεων για μικρόβια
σε νερό (θαλάσσιο, πόσιμο κλπ.). Προβολή διαφανειών με θέμα “Ενέργεια και Περιβάλλον”.
Περίπτερο 5: Δρώμενα για παιδιά, κατασκευές, παιχνίδι και ζωγραφική
Περίπτερο 6: Πρώτες βοήθειες για τις καλοκαιρινές
διακοπές.

ΕΒΔΟΜΗ

Εγγραφές στο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών στο Κορωπί
Εγγραφές για το Καλοκαιρινό
Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 5-12 ετών σε
Κορωπί, Αγία Μαρίνα και Καρελλά
από 3 Ιουνίου έως 14 Ιουνίου 2019
Οι εγγραφές για τη συμμετοχή
των παιδιών ηλικίας 5-12 ετών στο
Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του ΚΔΑΠ
Δήμου Κρωπίας ξεκινούν τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 14
Ιουνίου 2019 στα γραφεία του
Κ.Δ.Α.Π. (Λ. Λαυρίου 21ο χλμ-Καρελλάς) τις ώρες 14:00 έως 19:00.
Στο φετινό Καλοκαίρι προστίθεται
και άλλος χώρος λειτουργίας προ-

γράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, εκτός του 3ου Δημοτικού
Σχολείου
και
του
Καρελλά, στο Δημοτικό Σχολείο
της Αγίας Μαρίνας.

Επίσης, στον προγραμματισμό των
προβλεπόμενων δραστηριοτήτων

σχεδιάζεται να προστεθεί η δραστηριότητα της κολύμβησης στο
πλαίσιο συνεργασίας με κλειστό
κολυμβητικό κέντρο.
Δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όλους τους ενδιαφερόμενους
2.Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
3.Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση από
παιδίατρο
Για περισσότερες πληροφορίες και
την αίτηση εγγραφής μπορείτε να
τηλεφωνείτε στο Κ.Δ.Α.Π. Καρελλά καθημερινά από τις 14:00
έως τις 19:00 στο τηλέφωνο 2106028961

Τα Πηγαδάκια υποβαθμίζονται και χάνεται το δάσος
Βαριές καταγγελίες από κατοίκους των Πηγαδακίων και
ειδικότερα από τον οικολογικό συλλογικό φορέα “ΕcoΔράση Β.Β.Β.”, για πολεοδομικές, εξωφρενικές παραβάσεις, τις οποίες έχουμε επισημάνει κι εμείς - και
καταπατήσεις του δάσους της Τάσσιανης, όσο και εποικοδομητικές, ως επί το πλείστον προτάσεις, για την περιοχή
των Πηγαδακίων, περιήλθαν εις χείρας μας.
Μεταξύ των θεμάτων - αιτημάτων - καταγγελιών συγκαταλέγονται τα εξής:

του δάσους του λόφου Τάσιανη και αλλού και ζητούν ν’
αποβληθούν, ώστε το δάσος να μείνει ενιαίο και εκτός
σχεδίου πόλης. Κάνουν κι άλλες προτάσεις, όπως δεντροφυτεύσεις, επισκευές και διαμορφώσεις δασικών δρόμων,
αντιπυρικής κυρίως προστασίας του δάσους κ.λπ.
Προτείνουν ακόμη περίφραξη του δάσους πευκωτού ΒΒΒ
για πυροπροστασία και αποτροπή περαιτέρω καταπατήσεων. Κι ακόμα, να δημιουργηθεί ένα πρότυπο οικολογικό
δάσος για αναψυχή και οικολογική εκπαίδευση του κοινού.

1. Ανέγερση Συγκροτήματος Οικοδομών Geen Hill. Επί των
οδών Φλέμινγκ & Καρκαβίτσα, πολυόροφο Διπλό κτίσμα 8 ορόφων με όροφο πολλαπλών δεξιώνσεων συν 4 Μεζονέτες!
Οι οικοδομικές εργασίες έχουν σταματήσει για παραβάσεις και καταπάτηση στο δάσος Τάσιανης, μετά από παρέμβαση του Συλλόγου “Πηγαδάκια Βούλας”.
Πρέπει να γίνουν άμεσα επιπλέον ενέργειες από το Δήμο
ΒΒΒ και το Σύλλογο Πηγαδακίων για να κατεδαφιστεί,
έστω εν μέρει το συγκρότημα, να ελευθερωθεί μέρος του
δάσους διότι αν λειτουργήσει με τις υπερβάσεις που
έχουν γίνει θα αποτελειώσουν την καταστροφή υποβάθμισης της όλης περιοχής.
Καταπατήσεις από παλιά, εκ μέρους βοσκών, οι κληρονόμοι των οποίων τις επεξέτειναν και τις περιέφραξαν, εντός

Έχουν κι άλλες εποικοδομητικές προτάσεις τις οποίες
ασφαλώς και πρέπει να συζητήοσυν με τη δημοτική αρχή
που θα προκύψει.
Σ.Σ. Κι όταν λέμε “δημοτική Αρχή”, δεν εννοούμε τον ή τη
δήμαρχο, αλλά και κυρίως, το ενεργό και αυτόφωτο δημοτικό Συμβούλιο. Συμβούλων με βούληση κι όχι διατεταγμένων σιωπηρών και πειθήνιων οργάνων των επιλογών
του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος είναι εισηγητής και εκτελεστική εξουσία κυρίως. Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ! Κι αυτό είναι μεγάλη ευθύνη του προέδρου του
Δ.Σ. - προσακτώμενο κύρος, ανάλογο των αντιλήψεων και
ικανοτήτων του - και ευθύνη βέβαια όλων των δημοτικών
συμβούλων.

ΕΒΔΟΜΗ
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ, ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Μέχρι που θα φτάσει ο απερχόμενος δήμαρχος Γ.
Σωφρόνης;»
Σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις μας έχουμε υπογραμμίσει ότι ο πανικός του Σωφρόνη τον οδηγεί σε
πολύ απεχθείς πρακτικές. Απειλεί, εκβιάζει, «μαγειρεύει» τα εκλογικά τμήματα, πιστεύοντας ότι με
τους τρόπους αυτούς θα περισώσει ό,τι του έχει
απομείνει.
Τις τελευταίες ημέρες όμως, συνέβη ένα γεγονός
το οποίο βάζει μέσα στο απεχθές κάδρο και την πολιτική δίωξη. Μετέθεσε τον Δημήτρη Γκίνη, υπάλληλο της Κοινότητας Κουβαρά, διότι δε
συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις, διότι δεν ήταν
δικός του.
Έναν άνθρωπο που εργαζόταν στην Κοινότητα Κουβαρά από το 1999, δούλευε ως ληξίαρχος, ανταποκριτής του ΕΛΓΑ, εκτελούσε χρέη Γραμματέα και
διενεργούσε όλες τις αναγκαίες αυτοψίες για την
Κοινότητα.
Έναν άνθρωπο ΑΜΕΑ.
Λίγες μέρες πριν τις εκλογές είναι σαφές ότι αυτή
η μετάθεση δεν έγινε, όπως πιθανόν θα ισχυριστεί
η Δημοτική αρχή, για λόγους αναγκών και οργανογράμματος.
Εγκαλούμε λοιπόν τον κ. Σωφρόνη και την Τοπική
Αρχή του Κουβαρά για πολιτική δίωξη. Τους εγκαλούμε γιατί μπροστά στο μένος που προκαλεί ο πανικός τους δε σέβονται ούτε τα άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Από την Κυριακή αυτές οι πρακτικές και όσοι τις
ακολουθούν θα αποτελούν ένα κακό και θλιβερό παρελθόν. Την Κυριακή γυρίζουμε σελίδα!
Οι υποψήφιοι δημοτικοί και τοπικοί
σύμβουλοι Κουβαρά

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

Ο Δήμος Κρωπίας, συμμετείχε -για 9η χρονιά- στις εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος
(Π.Ο.Ε) την Κυριακή 19 Μαΐου 2019.
Η συμπλήρωση των 100 χρόνων της θλιβερής επετείου
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου τιμήθηκε με
μαζική παρουσία χιλιάδων μελών των ποντιακών συλλόγων, στη συγκέντρωση της Πλατείας Συντάγματος,
στην τελετή αλλαγής της Προεδρικής φρουράς των Ευ-

τείχε στις εκδηλώσεις στην Πλ. Συντάγματος και την
καθιερωμένη πορεία στην Τουρκική Πρεσβεία με επικεφαλής, μέλη του προεδρείου τους, Ελένη Παυλίδου,
Ναταλία Σεμελίδου, Μπέλα Καρκαντά, Σοφία Παπαδοπούλου, Χαράλαμπος Μαυρίδης, Μάνος Τσακαλίδης.
Ο Δήμος Κρωπίας εκφράζει τη βαθιά οδύνη του για τα
θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μια
γενοκτονία που την ευθύνη έχει το Νεοτουρκικό καθεστώτος της περιόδου 1914-1923. Συντασσόμαστε, με
συνέπεια χρόνων, με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, των συλλόγων του Ποντιακού Ελληνισμού
για τη Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την τελική δικαίωση! Για όλες τις
γενοκτονίες του Μικρασιατικού Ελληνισμού, των Ποντίων, των Αρμενίων, των Ασσύριων, άλλων λαών του
κόσμου. Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις της Π.Ο.Ε
(Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος), με τον σύλλογο

Διόρθωση ημαρτημένων
ζώνων με τους Πόντιους Εύζωνες στο Μνημείο του
«Αγνώστου Στρατιώτη», στην πορεία προς την Τουρκική Πρεσβεία και μετά στη μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο, που οργάνωσε η Εύξεινος Λέσχη Αθηνών υπό την
αιγίδα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
Το Δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση εκπροσώπησε
ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Νικόλαος Γιαννάκος στη Μητρόπολη Αθηνών (Μνημόσυνο) και στις
εκδηλώσεις της Πλ. Συντάγματος. Ο δυναμικός Σύλλογος Ποντίων Κορωπίου «Ο Εύξεινος Πόντος» συμμε-

Δύo παραλείψεις ονομάτων υποψηφίων συμβούλων,
συνέβησαν στην παρουσίαση των υποψηφίων των
συνδυασμών στο περασμένο μας φύλλο (1085), στο
ψηφοδέλτιο του συνδυασμού “Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη πόλη για να ζεις” του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, και πρέπει να επανορθώσουμε.
Στο ψηφοδέλτιο της Δημοτικής Ενότητας Βάρης, παραλείφθηκαν τα ονόματα Κυρίτση Ελένη, Μιχαλόπουλος Βασίλειος και Μπραϊμνιώτη Μαρία. Στο δε
ψηφοδέλτιο της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης
παραλείφθηκε το όνομα Κοκολέτσος Γεώργιος.

Eργασίες απεντόμωσης και Αναδρομική
μείωση λογαριασμών στη Λαυρεωτική
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. έχοντας ως γνώμονα ότι η διαρκής
βελτίωση της ανταπόκρισης στα αιτήματα των Δημοτών και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής υγιεινής είναι από τους βασικούς της
στόχους, σύναψε σύμβαση για την υπηρεσία απεντόμωσης (κατσαριδοκτονίας) και για τις τρεις Δημο-

τικές Ενότητες του Δήμου Λαυρεωτικής.
Πιο αναλυτικά θα γίνει ψεκασμός σε 450 φρεάτια
στην Κερατέα, σε 450 φρεάτια στο Λαύριο και σε 150
φρεάτια στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Ήδη από την Τρίτη 21 Μαΐου ξεκίνησε η απεντόμωση
στις περιοχές:
• Εργατικές Κατοικίες Λαυρίου
• Άγιος Κωνσταντίνος
• Συνοικίες Αγίας Παρασκευής και Νυχτοχωρίου Λαυρίου και συνεχίζουν όλη την εβδομάδα.
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. επίσης ενημερώνει ότι έχει επανεκδώσει και έχουν ήδη παραδοθεί στο ταχυδρομείο
2.360 λογαριασμοί, οι οποίοι ενσωματώνουν ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ τις μειώσεις που αποφασίστηκαν με την
ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής
της τελευταίας τιμολογιακής πολιτικής της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Οι νέοι λογαριασμοί με αναδρομική μείωση αφορούν
τις Δημοτικές Ενότητες Κερατέας και Αγίου Κωνσταντίνου τις κατηγορίες: Ταβέρνες, γραφεία παροχής υπηρεσιών, καταστήματα πάσης φύσεως,
υδροφόρες, στρατιωτικές μονάδες, μοναστήρια, υπηρεσίες δημοσίου, πρατήρια ειδών καυσίμων, συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, κτηνοτροφικές και
πτηνοτροφικές μονάδες και ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Κερατέας.
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

100 Χρόνια Πόντος!
100 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων! 3000
χρόνια ιστορίας ξεριζώθηκαν σε μια μέρα!
Πώς να μην πονάς, πώς να μην θρηνήσεις! Όχι μόνο
τα θύματα που κατακρεουργήθηκαν, όχι μόνο για

ΕΒΔΟΜΗ

εκείνους που πέρασαν τις απίστευτες κακουχίες για
να σταθούν στα πόδια τους, στη μαμά πατρίδα, που
δεν φάνηκε και τόσο ...φιλόστοργη. Αλλά και για
εκείνα τα άγια χώματα που χάθηκαν, που ποτίστηκαν
με αίμα και πόνο και που όποιος τα έζησε δεν τα
ξεχνά ποτέ.
Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στον τηλεοπτικό σταθμό Open και στον ιδιοκτήτη του Ιβάν Σαββίδη, για το σπουδαίο 4ωρο αφιέρωμα την Κυριακή 19
Μαΐου. Ημέρα μνήμης! Μας εντυπωσίασε και ο κόμπος που στάθηκε στο λαιμό του, στον ολιγόλεπτο
λόγο του, αλλά και ο σεβασμός που υποκλίθηκε στο
τελείωμά του. Μακάρι να είχαμε τέτοιες εκπομπές σε
όλα τα επίπεδα.

«Κανείς δεν είναι τέλειος εκτός του κυβερνήτη!!!” (Nobody’s perfect except the captain!!!)
Το “μότο” αυτό είναι γραμμένο σε ένα σκαλιστό μπρούτζινο πάνω στο γραφείου του Δημάρχου στο Δήμο ΒΒΒ.
Θα μου πείτε, αφού είναι ιπτάμενος, κυβερνήτης. Ναι,
αλλά τα αεροπλάνα πέφτουν (όταν πέφτουν) στο μεγαλύτερο ποσοστό από λάθος του κυβερνήτη. Ανθρώπινο
λάθος και πολλές φορές από υπερβολική εμπιστοσύνη
στον εαυτό του. (Υπάρχει εκπομπή στην τηλεόραση με
σωρεία παραδειγμάτων). Βέβαια ο ιπτάμενος έχει και
άλλο ένα τρωτό: Βλέπει τα “σπίτια σαν σπιρτόκουτα και
τους ανθρώπους σαν μυρμήγκια” όπως πολύ ωραία τραγουδάει ο Χατζής. Αυτό φαίνεται επικίνδυνο, ιδιαίτερα
όταν ο ιπτάμενος είναι και δήμαρχος.

Ο πολυώνυμος λαός των Ελλήνων!!!
Η λέξη «λαός» είναι Ελληνική-Πελασγική και αναφέρεται
στο πλήθος από τις πέτρες (λάας-λας = πέτρα, σήμερα
λέμε λατομείο, λαξευτής κ.α.), τις οποίες πέταγαν πίσω
τους, με εντολή του Δία, ο προπάτορας των Ελλήνων Δευκαλίωνας, βασιλιάς της Φθίας (= Φθιώτιδας), που ήταν γιος
του Τιτάνα Προμηθέα και η γυναίκα του Πύρρα, που έφερε
κι αυτή τιτανικό γονίδιο, το οποίο κληρονομήθηκε στο δημιουργημένο απ’ αυτούς γένος, το οποίο ενώθηκε με το
γένος των διασωθέντων από τους κατακλυσμούς Πελασγών!!!
Οι Πελασγοί ήταν γηγενής λαός του Ελληνικού χώρου και
είχε εξαπλωθεί και πρωτοκατοικήσει όλη την νότια Ευρώπη, γιατί η υπόλοιπη ήταν ακατοίκητη από τους πάγους,
την Βόρεια Αφρική, που λεγόταν Λιβύη, την υπτίως του Αιγαίου αποικία δηλαδή την Αίγυπτο, το Αιγαίο που ήταν
ξηρά πριν την πλημμύρα του και ονομαζόταν Αιγηίδα και
την δυτική χερσόνησο της Ασίας, την ονομασθείσα επί Ρωμαϊκής κατοχής Μικρά Ασία, που είχε κατοικηθεί αργότερα
από τους Έλληνες Αιολείς, Αχαιούς, Ίωνες και Δωριείς,
ονομασίες που τις είχαν πάρει από τους βασιλείς τους, που
ήταν γιοι και εγγονοί του βασιλιά Έλληνα!!
Οι αναφορές των χρονολογιών εκείνων των εποχών από
ιστορικούς είναι αντικρουόμενες και ίσως πρέπει να βασιστούμε σε επιτεύγματα των γεωλόγων!!
Όταν βασιλιάς της Ηπείρου ήταν ο ανιψιός του Δευκαλίωνα ο Γραικός (= πολύ παλιός) επέβαλλε στους Πελασγούς να ονομαστούν Γραικοί, αλλά όταν βασιλιάς της
Φθίας, έγινε ο γιος του Δευκαλίωνα ο Έλληνας, όλοι οι
Γραικοί ονομάστηκαν ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
Το δύσβατο ελληνικό έδαφος, με τους ορεινούς όγκους,
τις λίμνες, τις ελώδεις εκτάσεις και τα απροσπέλαστα ποτάμια, ανάγκασε τους Έλληνες να δημιουργήσουν αυτοδιοικούμενες «πόλεις – κράτη» και να επικοινωνούν στις
μεγάλες γιορτές τους!!
Οι γενιές των Ελλήνων ανανεώνονταν γενετικά και διατηρούσαν όλα τα κοινά χαρακτηριστικά της φυλής τους, τη
γλώσσα, τις ιδεοληψίες, τα ήθη και έθιμα, τις λαϊκές παραδόσεις, τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και τα
πολιτιστικά στοιχεία τους, τα οποία μεταλαμπάδευσαν σε
όλο τον κόσμο γονιμοποιώντας τον παγκόσμιο πολιτισμό!!
Το σύνολο των ελληνικών γενεών δημιούργησε το ελληνικό «γένος», το οποίο συνταυτίζεται με το «ελληνικό
έθνος», που εδραιώθηκε πάνω στους αυτόχθονες κατοίκους, τους προερχόμενους από τις «ελληνικές πέτρες»,
δηλαδή από τη Γη των Ελλήνων Θεών, των Μουσών, των
Ημιθέων, των Κενταύρων, των τεχνοκρατών, των δασκάλων, των καλλιτεχνών, των επιστημόνων, των φιλοσόφων,
των στρατηγών, των κοσμοκρατόρων και των πάσης φύσης
εφευρετών ξηράς και θάλασσας, οι οποίοι δεν ήρθαν από

την βόρεια Ευρώπη, ούτε από την Ινδία, αλλά εκεί πήγαν
μεταφέροντας τον πρωτοπόρο πολιτισμό τους, ιδρύοντας
«αποικίες», δηλαδή «επεκτάσεις της πατρίδας τους», σε
ακατοίκητες περιοχές, γιατί δεν έκαναν ποτέ κατακτητικούς πολέμους, αλλά μόνο αμυντικούς και απελευθερωτικούς, όπως ο Μ. Αλέξανδρος που όλοι οι λαοί τον
προσκύνησαν γιατί τους χάρισε την ελευθερία από τον
Περσικό ζυγό και όσοι τον εχθρεύονται και τον ζηλοφθονούν, τον θέλουν δικό τους, ισχυριζόμενοι ότι είναι πρόγονός τους, ενώ ήταν Έλληνας και από τους δύο γονείς
του και έζησε 900 χρόνια πριν την εμφάνιση τους, ενώ οι
εμφύλιοι πόλεμοι των Ελλήνων ήταν εσωτερική τους υπόθεση!!
Η λέξη «γένος» προέρχεται από το ρήμα «γεννώ», που σημαίνει τη δημιουργία μιας καινούργιας ζωής, στην οποία
κληρονομείται το ίδιο γενετικό υλικό, δηλαδή το ίδιο πυρηνικό και μιτοχονδριακό DNA και RNA, οπότε προκύπτει
η δημιουργία της φυλής, λέξη που προέρχεται από το ρήμα
φύω-φύομαι που σημαίνει φυτρώνω!!!!
Στην έννοια του έθνους αντιστοιχεί ο λαός, ενώ στην έννοια του κράτους αντιστοιχεί το σύνολο των πολιτών που
συνθέτουν το κράτος το οποίο έχει καθορισμένα γεωγραφικά όρια τα σύνορα, με δικό του διοικητικό και νομικό σύστημα και πολλές φορές μέσα στο κράτος υπάρχουν
διάφορες και διαφορετικές μειονότητες, οι οποίες είναι
υποχρεωμένες να υπακούουν στους νόμους του κράτους,
όπως όλοι οι πολίτες!!
Τα κράτη του περιέχουν περισσότερους από ένα λαό, όπως
οι ΗΠΑ κ.α. λέγονται πολυεθνικά, αλλά υπάρχουν και
κράτη που έχουν υπό την κατοχή τους λαούς, όπως τους
Κούρδους (είναι οι αρχαίοι Καρδούχοι), που ενώ είναι αρχέγονος γηγενής λαός με πολιτιστικά στοιχεία, βιώνει τη
σκληρή σκλαβιά των κατακτητών του!!!
Οι Έλληνες είχαν πάρα πολλά ονόματα που τα έπαιρναν
από τις πόλεις που διέμεναν ή από τους βασιλείς τους, ενώ
με την πάροδο του χρόνου η λέξη Έλληνας χαρακτήριζε
κάποιον που ήταν πολιτισμένος σε αντίθεση με την λέξη
Βάρβαρος!!
Το όνομα «Έλληνας» απαγορεύθηκε με την επικράτηση
της νέας θρησκείας στην Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και το εξομοίωσαν με τους Ειδωλολάτρες και Παγανιστές, ιδρυτές των οποίων ήταν ο πατέρας και ο αδελφός
του Αβραάμ στη Μεσοποταμία, ενώ οι Έλληνες ήταν ο
πρώτος μονοθεϊστικός λαός σύμφωνα με τα Ορφικά και
Δελφικά δεδομένα και φιλοσοφικά ελληνικά συγγράμματα,
τα οποία καταστράφηκαν, όπως και κάθε ελληνικό πολιτιστικό στοιχείο δέχτηκαν την οργή των αυτοκρατόρων,
όπως του Θεοδόσιου (379-395), που έσφαξε 17.000 Έλληνες κάθε ηλικίας στον ιππόδρομο της Θεσσαλονίκης!!

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία πολύ αργότερα ονομάστηκε Βυζαντινή, χαρακτήριζε τους κατεχόμενους λαούς της, από το Θρήσκευμα και όχι από την
ιθαγένειά τους, η οποία διαφέρει από την έννοια της λέξης
υπηκοότητα, που κάποιοι σκοπίμως την εξομοιώνουν, ενώ
ζωντανό παράδειγμα της διαγραφής της λέξης «Έλληνας»
αποτελεί ένα κήρυγμα του Κοσμά του Αιτωλού (17141779), (ΙΙ 2.25): «Δεν είστενε (είσαστε) Έλληνες, δεν είστενε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ΄ είστενε ευσεβείς
ορθόδοξοι χριστιανοί)!!!
Οι υπήκοοι της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ήταν σε πολιτικό επίπεδο Ρωμαίοι, αλλά στην καταγωγή ήταν Έλληνες,
ονομάζονταν όμως Ρωμαίοι ή Ρωμιοί και αυτό συνεχίστηκε
στην Οθωμανική κατοχή και μέχρι σήμερα έτσι ονομάζονται οι ελάχιστοι Έλληνες που απέμειναν από τους διωγμούς και οι οποίοι αποτελούν νόμιμη μειονότητα στην
Κωνσταντινούπολη, ενώ τα ελληνικά που μιλάνε οι Έλληνες τα αποκαλούν ακόμα Ρωμαίικα!
Στα τέλη του 18ου αι. όλο και περισσότεροι ελληνόφωνοι
λόγιοι χρησιμοποιούσαν την λέξη « Έλληνας», ενώ μερικοί
προτιμούσαν τον όρο «Ρωμιοί» και άλλοι όπως και ο Κοραής τη λέξη «Γραικός», τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι
Γάλλοι!!!
Μετά την άλωση της Κων\πολης από τους Λατίνους το
1204, αναφέρονται οι Ρωμιοί με το όνομα «Έλληνες», ενώ
τονίζεται συχνά ο «ελληνικός εθνικισμός» και ονομάζονταν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου «Έλληνες» και ότι ο
αυτ\ρας Κων\νος, ο ιδρυτής της Ανατολικής Ρωμαϊκής
αυτ\ρίς με πρωτεύουσα την Νέα Ρώμη και πολύ αργότερα
ονομασθείσα Κων|πολη, έδωσε στους Έλληνες «την κληρονομιά του», δηλαδή την Βυζαντινή αυτοκρατορία!!!
Πολλοί ασιατικοί λαοί ονομάζουν τους Έλληνες «Γιουνάν»
που σημαίνει Ίωνες και μόνο οι Κινέζοι αναφέρουν την Ελλάδα με το σωστό της όνομα δηλαδή ΣΕΛΛΑΣ, που σημαίνει σελ=φως (φως της γνώσης) και λας= πέτρα, δηλαδή
«φωτοδότρα πέτρα» και προφέρεται «Σιλλά»!!
Σήμερα οι Έλληνες ονομάζονται στο εξωτερικό Γραικοί και
είναι ο μόνος λαός που έχει υποστεί την ελάχιστη αλλοίωση του 0,05%, στο DNA του και ας έζησε περισσότερα
από 2000 χρόνια σκληρές σκλαβιές και πολλές φορές εξαναγκάστηκε να χάσει την ελληνική συνείδησή του και να
ενσωματωθεί σε άλλα κράτη, όπως τα 25 περίπου εκατομμύρια των Αλεβιτών ή Αλεβίδων και όχι μόνο, που ζουν στο
σημερινό κράτος της Τουρκίας!!

ΕΒΔΟΜΗ
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Μια γυναίκα στο τιμόνι του Δήμου ΒΒΒ
• Δίπλα σας για την Καθημερινότητα
και την Ποιότητα Ζωής

Δίνουμε προτεραιότητα στους δημότες και δημιουργούμε ένα Δήμο λειτουργικό για όλους.
Μειώνουμε δραστικά τα δημοτικά τέλη και
απαλλάσσουμε κατά 100% τις ευπαθείς ομάδες.

• Δίπλα σας για την ασφάλεια
και την Πολιτική Προστασία

Με στρατηγική πρόληψη και συγκεκριμένων δράσεων, δημιουργούμε πιο ασφαλείς γειτονιές:
Καθαρίζουμε και προστατεύουμε τα κενά και εγκαταλειμμένα κτίρια
Καθιέρωση του θεσμού του Παρατηρητή Γειτονιάς
Ενισχύουμε τη Δημοτική Αστυνομία με διεύρυνση
των αρμοδιοτήτων της, με εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού
Διεκδικούμε την επαναλειτουργία των Αστυνομικών Τμημάτων Βάρης και Βούλας
Εφαρμόζουμε αυστηρό έλεγχο για όρια ταχύτητας
στον παραλιακό άξονα και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και την
Τροχαία. Για την ασφαλή σύνδεση του Πολεοδομικού ιστού με τις παραλίες και τη διέλευση των
πεζών.
Αναδιοργανώνουμε την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας
Κινητοποιούμε τους δημότες μας για την ασφάλεια
και την πρόληψη της παραβατικότητας.

• Δίπλα σας για το περιβάλλον
και την καθαριότητα

Η προστασία του περιβάλλοντος, η καθαριότητα και το πράσινο είναι βασικοί μας
άξονες
Προτεραιότητα στην πρόληψη, την ανακύκλωση
και την τελική διάθεση των υπολειμμάτων
Οργανώνουμε και αναβαθμίζουμε το ανθρώπινο
δυναμικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Ενημερώνουμε κατοίκους και μαθητές για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση
Ενισχύουμε την υπάρχουσα υποδομή και χρησιμοποιούμε καφέ κάδους για τα βιοαπόβλητα
Υιοθετούμε νέο ενιαίο κανονισμό πρασίνου σύμφωνα τα βέλτιστα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Ελεύθερη και ανεμπόδιστη
πρόσβαση των δημοτών
στις παραλίες μας και μειωμένο
εισιτήριο στη Λίμνη Βουλιαγμένης

• Δίπλα σας για την Υγεία, την

χρονίζουμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Βελτιώνουμε τους χώρους άθλησης στα σχολεία
και την υλικοτεχνική υποδομή τους.
Ενθαρρύνουμε τις εξωσχολικές δραστηριότητες
και τη συγκρότηση των αντίστοιχων ομάδων
Iδρύουμε μονάδα εξοικείωσης και εκπαίδευσης
όλων των ηλικιών στη διαχείριση και λειτουργία
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης κ.λπ.
Αθλητισμός για όλους, υγεία για όλους
Δημιουργούμε Δημοτικό Γυμναστήριο

• Δίπλα σας για ανάπτυξη
προς όφελος του δημότη

Με κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων

Πρόνοια και την Κοινωνική μέριμνα στο Δήμο
Οργανώνουμε ένα ολοκληρωμένα δίκτυο άρτιων
κοινωνικών υπηρεσιών για όλους. Ιδιαίτερη ευαισθησία σε ηλικιωμένους, παιδιά, νέους, μονογονεϊκές οικογένειες και ΑμεΑ.
Αναβαθμίζουμε τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τα
προγράμματα στα ΚΑΠΗ. Καθιερώνουμε εναλλακτικά προγράμματα για τους ανθρώπους της 3ης
ηλικίας.

Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών όπως:
- την έξυπνη στάθμευση
- Επιτακτική επίλυση του προβλήματος ένταξης
στο Σχέδιο πόλης του Χερώματος Βάρης.
- Αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας του
λιμανιού στη Βάρκιζα, για μικρά σκάφη.
- Ορθολογικό επανασχεδιασμό των χώρων στάθμευσης

Λειτουργία Σταθμού Πρώτων ΒοηΔίπλα σας για την Οργάνωση
θειών στο Ασκληπιείο και Εκσυγχροτων Δημοτικών Υπηρεσιών
νισμό του Κέντρου Υγείας Βάρης.

•

Δημιουργούμε, Κοινοτικό κτηνιατρείο, Κοινωνικό
Παντοπωλείο.
Οργανώνουμε νέα τμήματα βρεφικής, παιδικής
και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Εφαρμόζουμε πιλοτικά συστήματα της τηλεειδοποίησης (κόκκινο κουμπί) για μόνους ηλικιωμένους.

• Δίπλα σας για την παιδεία,

τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό
Στηρίζουμε σφαιρικά τα παιδιά με μαθησιακές ή
άλλες ιδιαιτερότητες και επανιδρύουμε και εκσυγ-

Καθιερώνουμε διαρκή και άμεση εξυπηρέτηση των
δημοτών ηλεκτρονικά, μέσω ίντερνετ κ.λπ.
Υιοθετούμε την πολιτική Ένα Σημείο – Μία
Στάση – στην εξυπηρέτηση των δημοτών
Δημιουργούμε μία και μοναδική τηλεφωνική
Γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη (Help Desk)
Υιοθετούμε την ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Σχεδιάζουμε τη συνεχή επιμόρφωση του Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού του Δήμου.

Γι α τί όλ οι μ α ζί μ π ορούμ ε
να π ετύχ ουμ ε π ολ λά !
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Στις 26 Μαΐου, για πρώτη φορά, δίνεται η ευκαιρία στους Βουλιαγμενιώτες
να εκλέξουν Τοπικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα από την εκλογή του Δημάρχου
και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η διαδικασία εκλογής θα γίνει σε ξεχωριστή κάλπη.

Καλούμε όλους τους Βουλιαγμενιώτες
να προσέλθουν να ψηφίσουν για το καλό του τόπου μας.

OΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΛΗΣΗ,

£¡£¨¦¡¡£
£¡£¨¦¡¡£
¥¡££¥

¥

¡££¥




ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ!
Ως στόχους μου έχω θέσει:


¥
¥ ¦¡¥¨
¦¡¥¨

77 80
80 742
742
210 77
77 82
82 820,
820, 210
210 77
¨ 210
K +30
+30 6944
6944 3
57 989
989
357
 info@
info@ lydiamouzaka.gr
lydiamouzaka.gr
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4 Εφαρμογή της Πρόληψης για τους καρκίνους των
διαφόρων οργάνων
4 Προτάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των
ΑμεΑ

Στην Κωνσταντινούπολη γεννήθηκα
και μεγάλωσα και ζω στην Αθήνα.
Ομιλώ Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά & Τουρκικά

Πρόεδρος Διεθνούς Εταιρείας
Μαστολογίας, 1992 - 1994

Αποφοίτησα από την Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Μαστολογίας, 1994 - σήμερα

4 Προώθηση του Ιατρικού και Συνεδριακού Τουρισμού

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αθηνών, 1976.

Πρόεδρος Διεθνούς Εταιρείας της Έρευνας
Καρκίνου του Μαστού, 1998 - 2000

4 Υποστήριξη της τρίτης ηλικίας

Μαιευτήρ - Χειρούργος - Γυναικολόγος 1977
Μαστολόγος - Ογκολόγος, 1979

Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων
“Αθήνα Αύριο”, 2003 - 2007

4 Ενίσχυση μονογονεϊκών οικογενειών

Μεταπτυχιακό, Πανεπιστήμιο
Στρασβούργου, 1979

Διευθυντής Ελληνικής Σχολής
Μαστολογίας, 2009 - σήμερα

ε.Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Αθηνών, 1990

Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος
για τον καρκίνο του μαστού
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013 - σήμερα

4 Καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής
βίας

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Κίνδυνος πυρκαγιάς από δύο πανύψηλα δέντρα!

Aπορίες...

Η Δημοτική Αρχή ΒΒΒ απαντά: βρείτε εσείς τον ιδιοκτήτη!

Αγαπητή μας ΕΒΔΟΜΗ,
Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε εάν οι υποψήφιοι
Δήμαρχοι και Περιφερειάχες χρειάζονται σταυρό
προτίμησης ή οι σταυροί που δικαιούμεθα αφορούν
μόνο τους συμβούλους;
Eπίσης, α) στον χώρο στάθμευσης της Α’ Πλάζ Βούλας (πίσω από τέρμα του τράμ) σταθμεύει τον τελευταίο μήνα ένα λευκό αυτοκινούμενο (camper)
όχημα με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας και 3
ή 4 πολωνούς που κάνουν camping στον χώρο και
χρησιμοποιούν τον χώρο της Πλαζ για ύδρευση,
κλπ. Επιτρέπεται το camping σε ελεύθερους, ανοιχτούς χώρους στάθμευσης;
Και β) πριν από ένα μήνα περίπου (μάλλον) ο Δήμος
τοποθέτησε σε όλες τις πλατείες μας (και πολύ
καλά έκανε) μεταλλικά, πορτοκαλλί stands με πλαστικά σακουλάκια για να τα χρησιμοποιούν οι δημότες που έχουν σκυλάκια και να μαζεύουν τις
ακαθαρσίες τους. Δυστυχώς, πολύ πριν το Πάσχα
όλα τα δοχεία στην περιοχή Ευρυάλης είναι χωρίς
σακουλάκια. Μας έμειναν μόνο τα stands, σε ανάμνηση μιας καλής προσπάθειας. Ευχαριστώ θερμά
για την φιλοξενία. Τ.Τ.
Σημείωση: Αγαπητή αναγνώστρια, στις εκλογές
στους δημάρχους και στους περιφερειάρχες δεν
βάζουμε σταυρό. Σταυρό βάζουμε μόνο στους συμβούλους, δημοτικούς, κοινοτικούς και περιφερειακούς.

Τον Ιούλιο του 2018 επικοινωνήσαμε με την Πολιτική προστασία και ενημερώσαμε για τον κίνδυνο
πυρκαϊάς από δύο πανύψηλα πεύκα που βρίσκονται σε διπλανό από την οικία μας οικόπεδο, (Άγγελου Τερζάκη 20 Βάρη) αγνώστου ιδιοκτήτη και που
ακουμπούν στον τοίχο άλλης οικίας,
ενώ τα φυλλώματά τους
έχουν πλησιάσει στο ένα
περίπου μέτρο τα καλώδια
της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.
Η υπηρεσία της Πολιτικής
Προστασίας (κος Χαμαλέτσος Κωνσταντίνος) δήλωσε αναρμοδιότητα και
μας παρέπεμψε στον Δήμο
3Β.
Ακολούθησε αίτησή μας με
αρ. πρωτ. 27420 και ημερ.
30/7/2018 όπου επισημάναμε τα προαναφερόμενα
και ζητήσαμε την σχετική
επέμβαση των υπηρεσιών
του Δήμου σχετικά με την αναγκαιότητα κλαδέματος των επικίνδυνων πεύκων. Επίσης στις
28/8/2018, μεταβήκαμε στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, όπου η κα Δουρίδα μας διαβεβαίωσε προφορικά ότι θα επιληφθεί του
θέματος. Ωστόσο την επομένη 29-8-2018 λάβαμε

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
ΠΡΟΣ :ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ χαιρετίζει την επίσημη
ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την οριστικοποίησης της απόφασης περί μεταβίβασης
του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν στο Ίδρυμα Ωνάσειο και αναμένει την άμεση υλοποίηση
των διαδικαστικών ενεργειών, στα πλαίσια των οποίων έχουμε λάβει ρητή διαβεβαίωση ότι
-σε αντίθεση με το παρελθόν- θα τηρηθεί απόλυτη εφαρμογή της εθνική και κοινοτική νομοθεσίας, η οποία σε περίπτωση μεταβίβασης απαιτεί τη διατήρηση των σχέσεων εργασίας και
τη διασφάλιση του συνόλου των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Προς δικαίωση του πάγιου αιτήματός μας το Ερρίκος Ντυνάν επανέρχεται στο πλαίσιο
της δημόσιας περίθαλψης, διατηρεί τον κοινωνικό του χαρακτήρα και είναι έτοιμο με τη
συνδρομή των εργαζομένων του -που τόσα χρόνια με αυταπάρνηση υπηρετούν τους
ασθενείς συμπολίτες μας- να δώσει στην ελληνική κοινωνία τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες περίθαλψης που δύναται να προσφέρει.
Εκφράζουμε την αισιοδοξία μας για την εν λόγω εξέλιξη και την ομαλή μεταβίβαση στο νέο
εργοδότη μας, ενώ με επαγρύπνηση θα παρακολουθούμε τις επικείμενες διαδικαστικές.
ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

από τον Δήμο έγγραφο του οποίου το περιεχόμενο μας εξέπληξε διότι μας λέει να ψάξουμε
εμείς να βρούμε τον ιδιοκτήτη πηγαίνοντας στο
Εθνικό κτηματολόγιο. Φυσικά και δεν πράξαμε
κάτι τέτοιο διότι δεν σκοπεύουμε να υποκαταστήσουμε την δουλειά των
ανεπαρκών υπηρεσιών
του Δήμου ή της Πολιτικής
Προστασίας
ή
όποιου άλλου υπευθύνου.
Ας μείνουν έτσι τα επικίνδυνα
φυλλώματα
των δέντρων κι αν
συμβεί κάτι, τότε θα
δούμε ποιος είχε την
ευθύνη να αναζητήσει
στο κτηματολόγιο τα
στοιχεία του άγνωστου ιδιοκτήτη.
Σας ευχαριστούμε και σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα αίτησή μας και απάντηση του
Δήμου.
Χρυσή-Θεώνη Δεληγιάννη
Λεωνίδας Μπίλλης

“Mατωμένα πλεονάσματα”
Τις τελευταίες αυτές μέρες πριν από τις εκλογές, τα εκβιαστικά διλήμματα και οι ψεύτικες προσδοκίες στο λαό
από την πλευρά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ χτυπάνε «κόκκινο». Ουσιαστικά, ζητάει «ψήφο εμπιστοσύνης» και «ανοχής» για συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, που τσακίζει
τη ζωή του λαού για να δίνει απλόχερα στους επιχειρηματικούς ομίλους.
Τις προηγούμενες μέρες, έφτασε να ισχυριστεί ο πρωθυπουργός ότι τάχα το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί
«εγγύηση» για το λαό. Οτι θα εξασφαλίσει μείωση φορολογίας, φτηνή Ενέργεια, αξιοπρεπή δουλειά για τους
νέους και αποκατάσταση των απωλειών των συνταξιούχων.
Θέλει πολύ θράσος! Να εμφανίζεται ως εγγύηση για το
λαό η κυβέρνηση που χέρι χέρι με ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, συνεχίζοντας το έργο των κυβερνήσεών τους, εγγυάται στο κεφάλαιο και την ΕΕ στενό «δημοσιονομικό πλαίσιο»,
περικοπές που συντρίβουν ασφαλιστικά δικαιώματα,
Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία.
Η κυβέρνηση, που εγγυάται ματωμένα πλεονάσματα, προνόμια για το κεφάλαιο και ψίχουλα στο λαό, από το τραπέζι των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων.
Η κυβέρνηση, που εγγυάται ότι θα μείνει απείραχτο όλο
το αντεργατικό - αντιλαϊκό μνημονιακό πλαίσιο, που εγγυάται με τις πράξεις της την εφαρμογή όλης της στρατηγικής της ΕΕ, σε όλους τους τομείς (ΚΑΠ,
«απελευθέρωση» Ενέργειας κ.λπ.), πολιτική που ξεκληρίζει αγρότες και μικρούς επαγγελματίες, διευρύνει την
ενεργειακή φτώχεια κ.ά.
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ΈΡΓΑ και ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ του Γρ.
«Εγώ δεν είμαι ούτε
για το βραχάκι ούτε
για το καβουράκι»,
είναι η φράση που αποτυπώθηκε στη μνήμη
μας σε συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε
ανύποπτο χρόνο, προκειμένου να υποστηρίξει
την ανάπτυξη που θέλει να φέρει στην περιοχή.
Προφανώς πάσχει από το σύνδρομο του «ρίχνω
μαύρη πέτρα», γιατί έχει μεγαλώσει στη Βούλα, όσο
ήταν χωριό, και τη θέλει μεγαλούπολη.
Έίναι η πρώτη τετραετία της δικής του δημοτικής
αρχής, που η περιοχή του Δήμου ΒΒΒ έχει αρχίσει να
αλλάζει εικόνα εξαφανίζοντας τα ...καβουράκια από
τα βραχάκια.
Μια σειρά ενεργειών το καταδεικνύουν και ακόμη περισσότερο αυτά που έρχονται.

Διώχθηκε ο ΝΟΚΒ
Ο Ναυτικός Ομιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης, με μια
πλούσια, μεγάλη προϊστορία αθλητικών αγώνων και
μεταλλίων, σήμερα βρίσκεται σε μαρασμό. Ο χώρος
που κατείχε και λειτουργούσε, δόθηκε στον επιχειρηματία που έχει το “Εν Πλω” και ο ΝΟΚΒ στριμώχτηκε
σε μια γωνιά, απομονωμένος να ψυχορραγεί...

Η πλατεία της Βουλιαγμένης
Επιχείρησε να τσιμεντοποιήσει την πλατεία της Βουλιαγμένης, ένα φυσικό τοπίο μοναδικό και να σηκώσει

εισιτήριο στου Μαλτσινιώτη το πάρκινγκ και το άλλο
είναι αποκλεισμένο από τους παρκαδόρους που μόνιμα δεν υπάρχει θέση...

Τα απορρίμματα
στη Σχολή Ευελπίδων
Υπέγραψε μνημόνιο μεταξύ του Υπουργείου Αμυνας
και του Δήμου να δημιουργηθεί εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων μέσα στις εγκαταστάσεις της
Σχολής Ευελπίδων και στον Υμηττό καταστρέφοντας
όλη την περιοχή από την ρύπανση και τον κυκλοφοριακό φόρτο, κάτι που το πήρε πίσω όπως διατείνε-

Η σημερινή κατάσταση στη Χερσόνησο του Αστέρα. Το Ακρωτήρι

Ο Αστέρας εξαφανίζει τη Χερσόνησο
για να έχουμε φως το βράδυ!!!
Από τις πρώτες ενέργειες ήταν η συμφωνία του για τον
Αστέρα, που βοήθησε να αναλάβουν ξένοι επενδυτές
όλη τη Χερσόνησο και να χτίσουν τις βίλες και να δημιουργήσουν ένα κλειστό “Μπέβερλι Χιλ” αποκλείοντας
την πρόσβαση στην ακτή της χερσονήσου. Κι αυτό
γιατί όπως υποστήριξε και σε ραδιοφωνική εκπομπή
(Street radio με τον Γιάννη Χατζηκωνσταντίνου), «το
επέβαλαν οι συνθήκες, το επέβαλαν οι δανειστές, το
επέβαλαν αυτοί οι οποίοι επιτρέπουν σε αυτή την χώρα
σήμερα να έχει ηλεκτρικό ρεύμα και να μην κυκλοφορούμε τώρα που θα σκοτεινιάσει, σε λίγο, με φανούς
θυέλλης.(!!!) Γι’ αυτό σημειώνει ότι όταν έφυγαν οι
επενδυτές, λόγω της απόρριψης από το ΣτΕ, «τρέξαμε
και μπήκαμε σε αυτό το project πιο ζεστά για να μπορέσουμε να γίνουμε μέρος της λύσης». «...Πείσαμε λοιπόν τους επενδυτές να κάτσουν, και τους πείσαμε να
ανοίξουμε πάλι τα χαρτιά τους, οι μελετητές τους και
οι μελετητές μας. ...Έτσι λοιπόν προχώρησε η συμφωνία και έκλεισε η επένδυση».
Την περασμένη εβδομάδα μπήκαμε μέσα και περπατήσαμε στη Χερσόνησο του Αστέρα. Αυτό που είδαμε
είναι απολύτως αποκαρδιωτικό. Δεν μιλάμε για τις ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά αυτό το απίστευτο “ξεκοιλιασμα” της Χερσονήσου από τη Νοτιοδυτική
πλευρά, (αγναντεύοντας τις Φλέβες*, που κι εκεί
ετοιμάζεται επένδυση “μεγατόνων”) αποψιλώνοντάς
την από όλο εκείνο το πράσινο που είχε και κατεβάζοντάς το σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Τόννοι τα
μπάζα... και το Ακρωτήρι εξαφανίζεται!

Μπάρες στα πάρκινγκ
της Βουλιαγμένης
Καλοκαίρι του 2018 πρωί 08.00 όπως συνηθίζαμε πήγαμε να κολυμπήσουμε απέναντι από τη λίμνη της Βουλιαγμένης, που παρκάραμε στους χώρους στάθμευσης,
ελεύθερα, εκεί που βρίσκονται οι επιχειρήσεις εστίασης
“Λάμπρος” και “Αγνάντι”. Προς μεγάλη μας έκπληξη τα
είδαμε κλεισμένα με μπάρες και λουκέτα.
Πού θα κατέβει ο Βουλιαγμενιώτης να αφήσει το αυτοκίνητό του για να κολυμπήσει;;;

σιδερένια αερογέφυρα να περνάνε απέναντι. Προς
το παρόν τον σταμάτησαν οι κάτοικοι με μια μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν. Και λέμε
προς το παρόν, γιατί ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, σημειώνει ότι εκπονείται η μελέτη κατασκευής
της.

Διαπλάτυνση του λιμενοβραχίονα
της μαρίνας Βουλιαγμένης
Με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου αποφασίστηκε η
επιμήκυνση του λιμενοβραχίονα της μαρίνας Βουλιαγμένης, προκειμένου να δέχεται μεγαλύτερα
σκάφη, και να αναπτυχθούν εμπορικές χρήσεις. Αυτή
η διαπλάτυνση της μαρίνας θα επιφέρει μεγάλη ζημιά
στον κόλπο καταστρέφοντάς τον παντελώς, αφού
δεν θα ανανεώνεται, όπως φωνάζουν ειδικοί επιστήμονες και οικολόγοι και όπως το σταμάτησε ο δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας όταν παλιότερα
ξαναεπιχειρήθηκε.

Αποκλεισμός από τους όρμους
του Καβουρίου
Παρέδωσε σε επιχειρηματίες τους δύο πανέμορφους
όρμους του Καβουρίου (Ζώσκα και Mαλτσινιώτη) τις
οποίες γέμισαν με ομπρέλες και ξαπλώστρες-κρεβάτια. Οι δε καντίνες έγιναν ρεστωράν πολυτελείας,
αποκόπτοντας και από εκεί τους κατοίκους, βάζοντας

ται, παρ’ ότι πριν κάτι μήνες μας έλεγε ότι: «ο δήμος
μας βρίσκεται σε συνεργασία με 2 πρωτοπόρα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
εξετάζοντας τη δυνατότητα εγκατάσταση στην περιοχή μας, εκτός αστικού ιστού, μονάδας διαχείρησης αποβλήτων τελευταίας τεχνολογίας».
Σήμερα μας λέει ότι θα μεταφέρει όλα τα συνεργεία
του δήμου εκεί.

Ποιά πλατεία Βούλας!
Το τοπίο της πλατείας της Βούλας είναι πλέον αποκαρδιωτικό. Γέμισε φαγάδικα και η πλατεία μετατράπηκε σε ένα διάδρομο, οι δε γύρω δρόμοι γέμισαν
μπαράκια... αλλοιώνοντας παντελώς τη φυσιογνωμία
της περιοχής και φορτώντας με ηχορύπανση τους
κατοίκους που έχασαν τον ύπνο τους.

Φανάρι στην παραλία “Νότος”
Αερογέφυρα στην παραλία της Βούλας στο ύψος
της οδού Διός και της παιδικής χαράς “Νότος”, έχει
αποφασίσει να υπερυψωθεί, παρά το ότι η κοινή
πρακτική της αερογεφυρών έχει αποδείξει ότι δεν
λειτουργεί, δεν λύνει το πρόβλημα και επιβαρύνει κατάφορα τη φυσιογνωμία της πόλης. Αντίθετα το πεζοφάναρο που έχει αποφασιστεί από Περιφέρεια
εδώ και ένα χρόνο δεν το είδαμε να τοποθετηθείται
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Κωνσταντέλλου στο Δήμο ΒΒΒ
με αποτέλεσμα να διασχίζουν το λεωφόρο καθημερινά κάτοικοι για την παιδική χαρά και για τη θάλασσα βάζοντας τη ζωής τους σε κίνδυνο.

τα χέρια από το Νοσοκομείο», κάτι που σε υπόμνηση
δημοτικού συμβούλου, ο δήμαρχος απάντησε: «Με
διαφημίζει»!

Μονοδρομήσεις και νησίδες

Eγκληματικές πολεοδομικές
παραβάσεις στα Πηγαδάκια

Επιχείρησε να μονοδρομήσει την Πειραιώς και την
Προόδου στα Δικηγορικά Βούλας και τον σταμάτησαν οι κάτοικοι με τις διαμαρτυρίες τους.
Επιχείρησε να βάλει νησίδα στην οδό Σωκράτους
μπροστά στο εμπορικό τμήμα της και το σταμάτησαν
οι κάτοικοι με τις παρεμβάσεις τους.

Eπέκταση του γηπέδου Βούλας!
Επιδιώκει την επέκταση του γηπέδου Βούλας, από
την πλευρά της οδού Περικλέους, προκειμένου να
αναπτυχθεί ο ζωτικός χώρος του και να αποκτήσει
όπως σημειώνει ο δήμαρχος «τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την αδειοδότησή του». Οι κάτοικοι αντιδρούν διότι θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο η
περιοχή τους φέρνοντας ομάδες εκτός περιοχής και
κάποιοι έχουν προσφύγει. Ο δήμαρχος τονίζει ότι

Τρία οικοδομικά μεγαθήρια ανεγέρθηκαν στα Πηγαδάκια, με καταπατήσεις του δάσους της Τάσσιανης,
και έξω από κάθε συντελεστή δόμησης!
Για το θέμα έχει προσφύγει σύλλογος και τους έχει
σταματήσει· προς το παρόν... (λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στην καταγγελία του Συλλόγου,
σελ.).

Μεγάλοι επενδυτές
στο παραλιακό μέτωπο της Βούλας
Δημοπρατήθηκαν οι παραλίες της Βούλας (Κάμπινγκ, Α’ πλαζ και Β’ πλαζ) σε επενδυτές για να
κατασκευαστούν εμπορικές χρήσεις τύπου MALL, τις
οποίες δεν γνωρίζουμε, αφού οι μελέτες θα γίνουν

H καθαριότητα, υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα ορισμένα σημεία, είναι μόνιμα μικροί σκουπιδότοποι. Οι κάδοι δεν πλένονται και τώρα που αρχίζει
η ζέστη θα αρχίσει να μας πνίγει η μπόχα.

Εγιναν και έργα
Θα μου πείτε δεν έκανε τίποτα καλό ο δήμαρχος;
Οχι, δεν θα το πούμε αυτό. Εφτιαξε τις παιδικές
χαρές με τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος με
κονδύλια της Περιφέρειας, κατασκεύασε Παιδικούς
σταθμούς επίσης με κονδύλια της Περιφέρειας, κατασκεύασε τον αγωγό ακαθάρτων στο Λαιμό της
Βουλιαγμένης, ο οποίος δημιουργούσε προβλήματα
συχνά - πυκνά στην περιοχή, ρυπαίνοντας τη θάλασσα. Εχει δρομολογηθεί η κατασκευή αγωγών ομβρίων στη Βουλιαγμένη, δημοπρατήθηκε και
εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για την διαμόρφωση
του ρέματος στο Κόρμπι, έργο της Περιφέρειας.
Δεν είναι τυχαία, η εκτίμηση του δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου προς την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου.
Έχει δώσει στο Δήμο κονδύλι που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Eπένδυση μεγατόνων στις Φλέβες

αυτό θα γίνει «με πυρηνικά μέσα».
Να σημειώσουμε εδώ ότι το γήπεδο αυτό αντικατέστησε πριν 40 περίπου χρόνια την αλάνα. Ποτέ δεν
έγινε γήπεδο με προδιαγραφές για επίσημους αγώνες.

από τους επενδυτές. Η προσέγγιση από τον κάτοικο
θα είναι δύσκολη, και ας μην υπάρχει εισιτήριο όπως λένε - και βέβαια θα ξεχάσει την ηρεμία και την
ησυχία της ακτής. Ακολουθεί η ελεύθερη παραλία
της Βάρκιζας...

Σε διωγμό το Νοσοκομείο

Η Γλυφάδα γιατί μπορεί;

Υπό διωγμό βρίσκεται το Ασκληπιείο Νοσοκομείο,
από το Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, που ζητάει να του
πάρει το χώρο στάθμευσης που βρίσκεται από την
πλευρά της λεωφόρου (ως οφειλόμενα 5 στρέμματα
στο Δήμο), αντί να συνεργαστεί με τη διοίκηση του
Νοσοκομείου σε ό,τι μπορεί να βοηθήσει να παραμείνει δημόσιο, να αναβαθμιστεί και να εμπλουτιστεί
σε κλινικές. Γιατί το νοσοκομείο είναι μεγάλη ανακούφιση για τον κάτοικο της περιοχής που ακουμπά
τον πόνο του, είναι δίπλα του στο έκτακτο περιστατικό και όχι μόνο. Γι’ αυτό βρίσκεται εδώ και πάνω
από ένα χρόνο το πανό που γράφει: «Δήμαρχε, κάτω

Οι αιτιάσεις του Δήμου ότι η ΕΤΑΔ τις έδινε με τον
όρο να αναπτυχθούν εμπορικές χρήσεις, δεν ευσταθεί. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου, που
υπέγραψε τη σύμβαση “παραχώρησης” την ίδια χρονική περίοδο με το Δήμο ΒΒΒ. δεν απεδέχθη στη
σύμβαση που υπέγραψε εμπορικές χρήσεις.
Πήρε την παραλία για τους δημότες αναλαμβάνοντας το κόστος συντήρησης και λειτούργησε άψογα
το προηγούμενο καλοκαίρι.
Δεν δέχθηκε να καταβάλλει ετήσιο εγγυημένο μίσθωμα και έχει την παραλία του καθαρή και ελεύθερη για όλους.

* Φλέβες, είναι το νησί που βρίσκεται απέναντι από
τον Αστέρα Βουλιαγμένης και είναι ιδιοκτησία του
Υπουργείου Άμυνας. Έχει περάσει πρόσφατα στη
δικαιοδοσία της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης
Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων!
Στα σκαριά βρίσκονται δύο προτάσεις για μεγάλες
τουριστικές επενδύσεις, όπως διαβάσαμε στην
“Ναυτεμπορική”.
Η πρώτη, που θεωρείται και πολλών μεγατόνων,
προέρχεται από αραβικά κεφάλαια. Προβλέπει επένδυση που μπορεί να κυμανθεί από 1,5 έως και 2,5
δισ. ευρώ, και προϋποθέτει την τροποποίηση του
ρυθμιστικού πολεοδομικού σχεδίου της Αθήνας. Η
δεύτερη πρόταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορά μεγάλο ελληνικό όμιλο, με προϋπολογισμό που φτάνει περίπου τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ η
έκταση των εγκαταστάσεων που απαιτεί είναι περίπου στα πολεοδομικά όρια που ισχύουν σήμερα.
Απέναντι ακριβώς από τις Φλέβες είναι η χερσόνησος του Αστέρα με τις βίλες που ετοιμάζονται.

«κανείς δεν είναι
τέλειος εκτός του
κυβερνήτη!!!”
(nobody’s perfect
except the captain!!!)
είναι η φράση - slogan που εκφράζει τον Γρ. Κωνσταντέλο και την έχει σε περίοπτη θέση στο γραφείο
δημάρχου!

Αννα Μπουζιάνη
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Εὐβουλίας*
ἄρχεσθαι
&
Ἀβουλίας*
παύεσθαι
«Εὐβούλως ἤ ἀβούλως ζῆν»
(= Στοχαστικά, συνετά, γνωστικά, μυαλωμένα ή
αστόχαστα, απερίσκεπτα, ανόητα, ασυλλόγιστα,
άκριτα, κακόβουλα).

«Εὐβουλίαν μέν οὖν εἶναι λέγουσιν ἐπιστήμην τοῦ
ποῖα καί πῶς πράττοντες πράξομεν συμφερόντως».
(Άρειος Δίδυμος δοξογράφος, 83 π.Χ. - 10 μ.Χ., “Βιβλίο περί των
αιρέσεων των φιλοσόφων”, 64, 2, 18 και Ιωάννης Στοβαίος, 5ος
μ.Χ., “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ”, βιβλίο 2, 7, 5b2, 16).

(= Ισχυρίζονται λοιπόν πως η ορθοφροσύνη είναι η
επιστήμη/γνώση του ποια πράγματα και με ποιο
τρόπο πράττοντας θα ενεργήσουμε κατά τρόπο που
να μας συμφέρει).

«Ἀβουλίᾳ γάρ πολλά βλάπτονται βροτοί».
(Μένανδρος, 342 - 292, “ΓΝΩΜΑΙ”, 17).

(= Οι άνθρωποι πολλές συμφορές παθαίνουν από την
απερισκεψία τους).

«Εὐβουλία ἀρετή λογισμοῦ σύµφυτος».
(Πλάτων, 427- 347, “ΟΡΟΙ”, 414c, 3).

(= Η ευβουλία/ορθή φρόνηση είναι έμφυτη αρετή στοχασμού/συλλογισμού/λογικού/κρίσης).

«Τό δέ µάθηµά ἐστιν εὐβουλία περί τῶν
οἰκείων, ὅπως ἄν ἄριστα τήν αὑτοῦ οἰκίαν
διοικοῖ, καί περί τῶν τῆς πόλεως, ὅπως τά
της πόλεως δυνατώτατος ἄν εἴη καί πράττειν
καί λέγειν».
(Πλάτων, 427- 347, “ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ”, 318e, 5).

(= Και το μάθημά μου/αυτό που διδάσκω είναι σύνεση
για τις προσωπικές του υποθέσεις, πώς θα μπορούσε
να κυβερνάει άριστα το σπίτι του, και για τις υποθέσεις της πόλης, πώς θα ήταν πάρα πολύ ικανός και
να χειρίζεται και να μιλάει για τα θέματα της πόλης εννοώντας την πολιτική τέχνη).
Ο τραγικός ποιητής Σοφοκλής του Σοφίλου από τον Ίππιο
Κολωνό της Αθήνας, 496-406, στο δεύτερο από τα επτά
σωζόμενα έργα του, την “Αντιγόνη”, με την οποία κέρδισε
το πρώτο βραβείο το 442 π.Χ. εξυμνεί δύο φορές την ευβουλία: α) Στο Ε΄επεισόδιο (στ. 988-1114), εκεί όπου συγκρούονται ο βασιλιάς Κρέων και ο μάντης Τειρεσίας, ο
ερμηνευτής της θέλησης των θεών:
ΤΕΙ: «ὅσῳ κράτιστον κτημάτων εὐβουλία;» (στ. 1050)
ΤΕΙ: (= Πόσο ανώτερο απ᾽όλα τα αγαθά είναι η φρονιμάδα;)
ΚΡ: «Ὅσῳπερ, οἶμαι, μή φρονεῖν πλείστη βλάβη». (στ.
1051)
ΚΡ: (= Όσο ακριβώς, φαντάζομαι, είναι η πιο μεγάλη
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βλάβη, μυαλό να μην έχει κανείς στάλα).
Και β) στη συνομιλία του Κρέοντα με το Χορό. Ο Χορός
εγκαταλείπει τη μετριοπάθεια και με τόλμη συμβουλεύει
τον αμήχανο βασιλιά, που η ταραχή του είναι φανερή. Ο
Χορός συνιστά στον Κρέοντα ό,τι και ο Τειρεσίας· ήτοι να
σκεφτεί σωστά:
ΧΟ: «Εὐβουλίας δεῖ, παῖ Μενοικέως, λαβεῖν». (στ. 1098)
ΧΟ: (= Χρειάζεται σύνεση, γιε του Μενοικέα, για να καταλάβεις).
Στην Έξοδο (στ. 1155-1353) ο Σοφοκλής διά στόματος
Αγγέλου τονίζει τις βλαβερές συνέπειες που έχει η αβουλία πάνω στον ανθρώπινο βίο.
ΑΓΓ. «δείξας ἐν ἀνθρώποισι τήν ἀβουλίαν ὅσῳ μέγιστον ἀνδρί πρόσκειται κακόν». (στ. 1242-1243)
(= Και έδειξε στους ανθρώπους η αστοχασιά/αλογισιά
πόσο μεγάλο κακό για τον άνθρωπο είναι).
ΣΧΟΛΙΟ: Εξαιτίας της αβουλίας του ο άνθρωπος παραμένει σε μια κατάσταση αδράνειας, απραξίας, παθητικότητας.
Δεν εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που
του παρουσιάζονται στη ζωή. Δεν πρωτοστατεί στους κρίσιμους αγώνες του καιρού του. Δεν είναι ο δυνατός χαρακτήρας, ο δημιουργικός άνθρωπος, η αναγνωρισμένη
προσωπικότητα με το αδιαμφισβήτητο κύρος. Καταντά έρμαιο των παρορμήσεων, των επιθυμιών και της θέλησης
τρίτων. Καθοδηγείται από τους άλλους, ετεροκαθορίζεται
και παραμένει στη σκιά και στην αφάνεια. Ο άβουλος αποτελεί στατικό παράγοντα για την πολιτιστική εξέλιξη. Ο
άβουλος άνθρωπος εφόσον δεν δημιουργεί τίποτε ουσιαστικό, είναι σαν να μην υπάρχει, σύμφωνα με το περίφημο αξίωμα του Γερμανού Φιλοσόφου Γκότφριντ
Βίλχελμ Λάιμπνιτς (1646-1716): «Ό,τι δεν δρα, δεν υπάρχει». Αδικεί βέβαια όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, γιατί στερεί απ’ αυτό τη δημιουργική του παρουσία. Αυτό επεσήμανε και ο Μάρκος
Αυρήλιος Αντωνίνος Αύγουστος (121-180), Ρωμαίος αυτοκράτορας από το (161-180) και ένας από τους σημαντικότερους Στωικούς φιλοσόφους:
«Ἀδικεῖ πολλάκις ὁ µή ποιῶν τι, οὐ µόνον ὁ
ποιῶν τι».
(Μάρκος Αυρήλιος, «Τά εἰς ἑαυτόν», 12 βιβλία, βιβλίο Θ΄, 5).

(= Αδικεί πολλές φορές κι εκείνος που δεν κάνει τίποτε,
όχι μόνο εκείνος που κάνει κάτι).
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι άβουλοι άνθρωποι
αντιμετωπίζουν τη χλεύη και την περιφρόνηση, χωρίς να
μπορούν να διαμαρτυρηθούν, διότι, όπως έλεγε ο Ιμμάνουελ Καντ, Γερμανός Φιλόσοφος του Διαφωτισμού,
1724-1804:
«Όποιος κατάντησε τόν εαυτόν του σκουλήκι δεν
έχει δικαίωµα να παραπονείται/διαµαρτύρεται,
αν οι άλλοι τον ποδοπατούν».

Από το έργο του “ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ”. Τα “Παράκαιρα”, 1919, Άπαντα, Ζ΄Μπίρης-Γκοβόστης (1965), ποίημα “Ανάξιος”:
Ανάξιος όποιος δε μπορεί
μες στο σεισμό το χαλασμό
κάστρο τη γνώμη του να στήσει,
και καρτερεί,
και λέει: να ιδώ· και δε μπορεί
κι αργοσαλεύει του η ψυχή,
σαν το κυπαρίσσι.
(στ.5-10)

ΟΛΕΘΡΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΒΟΥΛΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Οι Αθηναίοι καταδίκασαν σε θάνατο τον Σωκράτη και τους
νικητές στρατηγούς των Αργινουσών παρασυρόμενοι
από ασύνετη σκέψη. Όταν εμφανίστηκε ο Φίλιππος στη
Μακεδονία, οι Αθηναίοι παρά τις επίμονες παροτρύνσεις
του Δημοσθένη, αργούσαν να πάρουν αποφάσεις για την
αναχαίτισή του, αλλά και όταν έπαιρναν, τις εκτελούσαν
με μεγάλη βραδύτητα. Έτσι, όταν μπορούσαν δεν θέλησαν και όταν θέλησαν, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Φίλιππο.
Οι άβουλοι άνθρωποι είθισται, όταν αποτυγχάνουν, να μη
ρίχνουν τις ευθύνες στον εαυτό τους. Τις μεταθέτουν
στην τύχη και επικαλούνται τη δυσμένεια της μοίρας. Η
μοιρολατρία είναι μια άλλη μορφή αβουλίας, την οποία
επεσήμανε ο πατέρας της Ατομικής Θεωρίας Δημόκριτος από τα Άβδηρα της Θράκης, (460-370):

«Ἄνθρωποι τύχης εἴδωλον ἐπλάσαντο πρόφασιν ἰδίης
ἀβουλίης».
(Δημόκριτος, 460-370 Fragment 119,9)

(=Οι άνθρωποι κατασκεύασαν τον καθρέπτη της τύχης ως
πρόφαση της δικής τους αβουλίας).
Στο ποίημά του “ΟΙ ΜΟΙΡΑΙΟΙ” ο Κώστας Βάρναλης,
1884-1974, θέτει την παθητικοποίηση και τη μοιρολατρία
μπροστά στον καθρέφτη τους:
«...Δειλοί, Μοιραίοι και Άβουλοι αντάμα προσμένουμε
ίσως κάποιο θάμα».
Επειδή σήμερα δεν γίνονται θαύματα, οφείλουμε εμείς
να κάνουμε θαυμαστές και θεάρεστες πράξεις, όπως να
πάρουμε την απόφαση να αλλάξουμε. Τότε, μόνο, θα αλλάξουν όλα...
Ο Βάρναλης «Στην αληθινή Απολογία του Σωκράτη»,
προειδοποιεί:
«Αλίμονο στον αφτόδουλο πολίτη, που, φτασμένος στα
έσχατα της απελπισίας, παραδίνεται για να σωθεί στο
έλεος του Θεού και στους νόμους των κλεφτών».
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

Γι’ αυτό λοιπόν:

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΔΟΠΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΓΕΤΟΥΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ* ΠΟΔΙ!!!
Η Ιστορία μάς διδάσκει ότι η αβουλία πάντοτε έβλαψε
άτομα και λαούς. Επενεργεί σαν το όπιο που παραλύει το
πνεύμα και τα μέλη του ανθρώπου. Σε ορισμένες κρίσιμες
ιστορικές στιγμές εμφανίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη.
Ο δεύτερος, νεότερος εθνικός ποιητής, Κωστής Παλαμάς, (1859-1943), ο ποιητής που σκέπασε με τον ίσκιο του
μισό αιώνα της πνευματικής μας ιστορίας, καταδικάζει με
απηνείς λόγους εκείνον που ακούει το προσκλητήριο της
ιστορίας και όμως εμφανίζεται Δειλός, Άτολμος, Διστακτικός, Αναποφάσιστος:

―――――
* Εὐβουλία: η ορθή σκέψη, η σύνεση, η φρόνηση, η ορθοφροσύνη, η ευθυκρισία. Η ικανότητα της τοποθέτησης και αξιολόγησης οποιασδήποτε κατάστασης και δυσκολίας, προκύπτει, πριν
και μετά απ’ αυτήν, προς την ορθή λογική/κρίση. Σύνθετη λέξη
από το επίρρ. εὖ + ἡ βουλή -ῆς = συμβουλή, σκέψη, γνώμη, βούληση, απόφαση.
* Ἀβουλία: η αφροσύνη, η απερισκεψία ασυλλογισία, αμυαλιά,
αστοχασιά, απρονοησία, η αναποφασιστικότητα, η διστακτικότητα, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η αδράνεια, η απραξία, η παθητικότητα. Η έλλειψη ικανότητας του να παίρνει κάποιος τις
δέουσες αποφάσεις, να κρίνει το ορθόν, το πρέπον και το ανάλογον σε κάθε περίπτωση. Σύνθετη λέξη από το στερητικό α+ ἡ
βουλή -ῆς.
* πατώ πόδι = επιβάλλω τη δική μου άποψη, γνώμη, επιθυμία
για να εμποδίσω κάτι, απαιτώ οι άλλοι να με λάβουν σοβαρά υπ’
όψιν τους.

ΕΒΔΟΜΗ
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Γιάννης Μεϊμάρογλου
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής

Μ αζ ί γι α τη ν Ε νω μέ νη
κα ι Δ ημ οκ ρα τι κή Ε υρ ώπ η
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Είναι πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées και Institut
National Informatique de Gestion).
Ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο του διεθνούς εμπορίου χαλυβουργικών προϊόντων και της ναυτιλίας, καθώς επίσης και στο χώρο των κατασκευών.
Διετέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Παραγωγών Χαλυβουργικών Προϊόντων.
Από το 2004 εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό Μεταρρύθμιση που εκφράζει τις απόψεις του προοδευτικού μεταρρυθμιστικού χώρου.
Αθλητής του βόλεϊ στην ΑΕΚ και τον Πανιώνιο. Σήμερα είναι Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πρωτέα Βούλας. Μιλάει 4 γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ρώσικα). Είναι παντρεμένος και έχει 4 παιδιά. Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά
στο χώρο της Κεντροαριστεράς και είναι η πρώτη φορά που θέτει υποψηφιότητα.

Η Βουλιαγμένη είναι η πόλη μου και η γενέτειρα των πιο όμορφων παιδικών κι εφηβικών μου αναμνήσεων. Περπατώ στους δρόμους της και
κάνω διαρκώς τη σύνδεση του τότε και του τώρα.
Οραματίζομαι μια Βουλιαγμένη φιλική προς τους πολίτες. Με σύγχρονες
δομές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για όλους.
Μια Βουλιαγμένη που θα συνεχίσει να αποτελεί το στολίδι της Ελλάδας
και για τις επόμενες γενιές.

Ο

Μιχαήλ Μινωτάκης, το γένος Δαβάκη και εγγονός αφενός του αείμνηστου ήρωα Πτεράρχου Κωνσταντίνου Δαβάκη και αφετέρου του μεγάλου θεατρανθρώπου Αλέξη Μινωτή,
γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου 1980. Σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων ΑΜΕΑ με εξειδίκευση στα άτομα
με προβλήματα όρασης.
Στην συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Μοριακής και Εφαρμοσμένης
Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διετέλεσε διευθυντής και καθηγητής της Σχολής Προπονητών Kick Boxing Γ΄ κατηγορίας, της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kick Boxing, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Διετέλεσε διευθυντής και προπονητής σε διάφορα γυμναστήρια, καθώς και καθηγητής φυσικής
αγωγής στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», του Κέντρου Εκπαιδεύσεως
και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επί σειρά ετών υπήρξε αθλητής του κλασσικού αθλητισμού, των πολεμικών
τεχνών και πρωταθλητής της σωματικής διάπλασης. Είναι μέλος της «Παγκρητίου Ενώσεως»
και της «Ένωσης Κρητών Νέας Σμύρνης». Τα τελευταία 11 χρόνια εργάζεται ως καθηγητής
φυσικής αγωγής στη Σχολή Ικάρων.
Όραμά του είναι α) η ανάπτυξη του αθλητισμού στο Δήμο με την ανακαίνιση και την δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και νέων συλλόγων, όπως και με την διεξαγωγή διαφόρων
αθλητικών δρώμενων, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προσέλευση νέων ανθρώπων στο χώρο
του αθλητισμού, β) η βελτίωση της καθημερινότητας των ευπαθών ομάδων και των Α.Μ.Ε.Α.
με την δημιουργία ασφαλέστερων και ευκολότερων τρόπων μετακίνησής τους κ.λπ., γ) η εκπόνηση ενός σχεδίου πολιτικής προστασίας για την άμεση και μεγαλύτερη ασφάλεια των
δημοτών και δ) η δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου και καθαρότερων παραλιών,
ώστε να διατηρηθεί ο Δήμος που τείνει να γίνει τσιμεντούπολη, ως «κηπούπολη».
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Γιατί αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα
για το Τοπικό Συμβούλιο
της Κοινότητας Βουλιαγμένης

Γεννήθηκε στη Βουλιαγμένη. Είναι επιχειρηματίας ξενοδόχος με τουριστικές επιχειρήσεις στη
Σκιάθο και στην Αθήνα.
Υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος και διεθνής
αθλητής με πανευρωπαικές νίκες στο θαλάσσιο
σκι. Τo 2010 εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος
με τον συνδυασμό του αδελφού του Δημάρχου
Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Προτεραιότητες: διαφύλαξη και διατήρηση
της φυσιογνωμίας και των τριών Δημοτικών
Ενοτήτων του Δήμου.
4 Αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
4 Προσφορά και παροχή
βοήθειας σε όσους το έχουν
περισσότερο ανάγκη.
4 Την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο προτεραιότητας για την Κοινότητά μας: Δίκτυο συλλογής ομβρίων υδάτων, οι εργασίες για το οποίο θα
ξεκινήσουν άμεσα και αποτελούσε
ανάγκη χρόνων για την περιοχή.
Βασικά όμως η διατήρηση του φυσικού
κάλλους της περιοχής με συνειδητές παρεμβάσεις του Δήμου προς την κατεύθυνση αυτή (Αστέρας, Φασκομηλιά κλπ).
4 Μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου:
α. έργα αποσυμφόρησης της στάθμευσης
των αυτοκινήτων στην περιοχή.
β. ποδηλατόδρομος
γ. ειδικές δομές για τα αδέσποτα ζώα στη
Βουλιαγμένη και σε κάθε Κοινότητα του
Δήμου Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης χωριστά.
4 Οι αλλαγές με το Νόμο Κλεισθένη και η
απλή αναλογική, στοίχημα για μια πιο δημοκρατική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην έννοια της αρχαίας πόλης- Κράτος.
4 Η κοινωνική πολιτική του Δήμου για
ευαίσθητες ομάδες, 3η ηλικία, ΑΜΕΑ,
ράμπες πρόσβασης στις παραλίες μας.
4 Εγκληματικότητα και συνδρομή του
Δήμου με δωρεά 2 αυτοκινήτων.
4 Προβλήματα από την υπερβολική ταχύ-

τητα στην περιοχή, κόντρες στα λιμανάκια /
διακριτός ο ρόλος της Δημοτικής Aστυνομίας
από την ΕΛΑΣ, ως υπεύθυνης για την εποπτεία των δημοσίων χώρων της πόλης, την
εξασφάλιση της λειτουργικότητάς της και τη
γενική ασφάλεια των Πολιτών.

Βαμβακούση Κατερίνα
Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος

Yποψήφια Σύμβουλος
στην Κοινότητα Βουλιαγμένης

ƄưƛƲƤƨƱƢƨƠƳƦƬƅƯƻƫƤƬƦƌƜưƠ
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İȝİȓȢȝȩȞȠȝʌȠȡȠȪȝİȞĮ
ƐƮƪƜƫƮƴƃƅƅƈƁ
x ȈȣȞĲȠȞȚıȝȩȢȩȜȦȞĲȦȞ
ıĲĮȝĮĲȒıȠȣȝİȞĮĲĮ
ƒƶƮƪƝƐƮƪƨƳƨƩƮƼƒƶƤƣƨƠƲƫƮƼ
İȝʌȜİțȠȝȑȞȦȞȊʌȘȡİıȚȫȞ
įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȝİ
źƩƳƠƩƳƦƱƁƬƛƢƩƦƱ
ǼȁǹȈ-ȁȚȝİȞȚțȩȈȫȝĮ

ǻȘȝȠĲȚțȒǹıĲȣȞȠȝȓĮȝİ
ȚįȚȦĲȚțȒıȪȝʌȡĮȟȘ țĮȚ
ȤȡȒıȘıȪȖȤȡȠȞȦȞȝİșȩįȦȞ
ȖȚĮĲȘȞȕİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ȕȜ
ǼǺǻȅȂǾĮȡĳȣȜȜȠȣ--ıİȜ
ǺǹıĳȐȜİȚĮıĲȘșȐȜĮııĮ 
ıĲȚȢʌĮȡĮȜȓİȢȝĮȢ
ȠȡȖĮȞȦȝȑ ȞİȢțĮȚȝȘ

x ȆĮȡȠȣıȓĮȃĮȣĮȖȠıȫıĲȘ-ȝİ

ƊƜƬƳưƮƅƧƬƮƢưƠƵƨƩƽƬƌƤƪƤƳƽƬ
ƌƤƳƠƯƳƴƶƨƠƩƻƫƤƧƜƫƠ
ƐƮƪƨƳƨƲƫƨƩƜƱƩƠƨƧưƦƲƩƤƴƳƨƩƜƱ
ƤƳƤưƻƳƦƳƤƱƇƄƨƠƶƤƞưƨƲƦƩƠƨ
ƄƨƮƞƩƦƲƦƳƮƴƯƮƪƴƯƮƪƨƳƨƲƫƨƩƮƼƩƠƨ
ƯƮƪƴƧưƦƲƩƤƴƳƨƩƮƼƯưƮƲƸƯƨƩƮƼ
ƲƳƦƬƅƫƯƮưƨƩƝƍƠƴƳƨƪƞƠ
New York College : ƄƨƠƶƤƞưƨƲƦ
ƊưƞƲƤƸƬƩƠƨƄƨƠƫƤƲƮƪƛơƦƲƦ
ƐƠƬƤƯƨƲƳƝƫƨƮƌƠƩƤƣƮƬƞƠƱ
ƅƯƨƩƮƨƬƸƬƞƠƄƦƫƻƲƨƤƱƒƶƜƲƤƨƱ
ƁƬƧưƽƯƨƬƤƱƒƶƜƲƤƨƱƲƤ
ƅƯƨƶƤƨưƝƲƤƨƱƩƠƨƏưƢƠƬƨƲƫƮƼƱ

įȚİȣȡȣȝȑȞȠȦȡȐȡȚȠ-ĮțȩȝȘțĮȚıİʌĮȡĮȜȓİȢȠȚ
ȠʌȠȓİȢįİȞȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚȦȢʌȠȜȣıȪȤȞĮıĲİȢ

x ȂİʌȠȜȚĲȚțȩıȤİįȚĮıȝȩ
x ȂİȝĮțȡȩʌȞȠȠȠȡșȠȜȠȖȚțȩ
ıȤİįȚĮıȝȩ

x ȂİȠȚțȠȜȠȖȚțȒĮȖȦȖȒțĮȚ
ıȣȞİȓįȘıȘ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚıȣȞİȤȒȢ
İʌȚțĮȚȡȠʌȠȓȘıȘĲȦȞıȤİįȓȦȞ
ȆȠȜȚĲȚțȠȪȈȤİįȚĮıȝȠȪ
ǲțĲĮțĲȘȢǹȞȐȖțȘȢ

x ȂİıȣȞİȤȒİțʌĮȓįİȣıȘĲȠȣ
ȝȩȞȚȝȠȣʌȡȠıȦʌȚțȠȪțĮȚĲȦȞİșİȜȠȞĲȚțȫȞ
ȠȝȐįȦȞ

x ȂİıȣȞİȡȖĮıȓĮțĮȚĮȜȜȘȜȠİțʌĮȓįİȣıȘĲȦȞ
įȘȝȠĲȚțȫȞȠȝȐįȦȞȝİĲȚȢıȣȞĮȡȝȩįȚİȢ
țȡĮĲȚțȑȢȊʌȘȡİıȓİȢ

x ȂİįȡȐıİȚȢĮȞȐįİȚȟȘȢĲȠȣǻȒȝȠȣȦȢʌȩȜȘȢ
ȝİțĮșĮȡȩʌȡȠĮıĲȚĮțȩȤĮȡĮțĲȒȡĮțĮȚȦȢ
ȑȟȣʌȞȘȢʌȩȜȘȢ VPDUWFLW\ 
 ǹȄǿȅȆȅǿǾȈǾȅȁȍȃȉȍȃǻȊȃǹȉȅȉǾȉȍȃ
īǿǹȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȉǾȈǾȉȅȊǻǾȂȅȊ
ȀǹǿȉǹȊȉȅȋȇȅȃǹȋȇǾȈȉǾǻǿȅǿȀǾȈǾ
ȂİȤȡȘıĲȒȠȡșȠȜȠȖȚțȒțĮȚĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ
įȚĮȤİȓȡȚıȘĲȦȞʌȩȡȦȞĲȠȣįȒȝȠȣțĮȚȝİ
ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘĮȟȚȠʌȠȓȘıȘȩȜȦȞĲȦȞįȣȞĮĲȠĲȒĲȦȞ
ȖȚĮıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ
 ǹȃǹȆȉȊȄǾȉȅȊǹĬȁǾȉǿȈȂȅȊȂǼ
ȆȅȁȁǹȆȁǹȅĭǼȁǾīǿǹǻǾȂȅȉǼȈ 
ǻǾȂȅ
ǹǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮțȜİȚıĲȠȪȖȘʌȑįȠȣȝİʌȚıȓȞĮ
ȖȒʌİįĮ648$6+ĲȑȞȚȢȝʌȐıțİĲțȜʌ
ǺǲȝĳĮıȘıĲȘȞĮȞȐʌĲȣȟȘĲȠȣȞĮȣĲĮșȜȘĲȚıȝȠȪ

ƅƖƘƓƇƍƐƅƉƑƁƅƖƘƓƇƍƅƌƐƅƉƑƉƁ, ƅƖƘƓƇ
ƃƍƘƒƇƅƖƘƓƇƈƅƋƇƒƇ ƍƁƐƑƏƒƕƅƑƘƊƁƉƍƁ
ƄƇƌƉƏƔƑƃƇƒƘƅƖƏƔƌƅƓƇƍƊƁƋƔƓƅƑƇ
ƏƌƁƄƁ ƖƑƅƉƁƆƏƌƁƒƓƅƓƇƍƒƓƇƑƉƎƇƒƁƒ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ
ΔΙΚΑΙΩΣΗ - ΕΠΙΛΥΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ
ΟΥΔΕΝ ΛΑΘΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ
Μία ημέρα πριν τις Δημοτικές εκλογές και καλούμαστε να κάνουμε έναν απολογισμό όσων δεν ολοκληρώθηκαν στα πέντε χρόνια της διοίκησης
Κωνσταντέλλου, αν και είχαν ανακοινωθεί και σχεδιαστεί. Βασικό κριτήριο της αποτελεσματικότητας
της σημερινής διοίκησης αποτελούν οι χρηματοδοτήσεις της αυτοδιοικητικής πενταετίας που παρήλθε
και άγγιξαν τα 50.000.000€ περίπου (από Περιφέρεια, ΕΣΠΑ και χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Φιλόδημος”) ποσό που στο Δήμο μας ποτέ πριν δεν είχε
χορηγηθεί συνολικά σε μια περίοδο και χωρίς καθυστερήσεις.
Τα χρήματα αυτά δεν κατόρθωσαν να βελτιώσουν
άμεσα και απτά την καθημερινότητά μας, με μικρές
αναγκαίες και έγκαιρες παρεμβάσεις (λακκούβες –
πεζοδρόμια-σηματοδότηση-καθαριότητα) που θα καθιστούσαν την πόλη προσβάσιμη και λειτουργική. Ο
δήμαρχος κατόρθωσε να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε όλους τους τομείς των προτεινόμενων
έργων, κυρίως λόγω του δογματικού τρόπου που
προσεγγίζει τις παρεμβάσεις, χωρίς διαβούλευση και
κυρίως χωρίς συναίνεση με τους δημότες και την κοινωνία.
Τα θέματα που αναφέρουμε είναι γνωστά σε όλους
και καλό είναι να αναζητήσουμε τη θέση που πήραν
οι υποψήφιοι στα Δημοτικά συμβούλια την περίοδο
που πέρασε, αλλά και τις προτάσεις που καταθέτουν
μαζι με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν στο προεκλογικό τους πρόγραμμα για το μέλλον.

Παραλίες: παραχώρηση
και διαχείριση από το δήμο
Ο δήμαρχος δήλωσε: “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”.
Πράττει: μεθοδευμένη παράδοση των ακτών του
Δήμου μας αρχής γενομένης από τις παραλίες της
Βούλας σε μεγαλοεπιχειρηματίες.

Δασικές εκτάσεις και
εκκλησιαστική περιουσία
Ο δήμαρχος αρνείται (ολιγωρεί) να εισηγηθεί την
άμεση ανάρτηση από την Διευθ. Δασών Πειραιά των
ήδη θεωρημένων από τον Δεκέμβριο του 2016 δασικών χαρτών για το Δήμο μας. Η απαράδεκτη και επικίνδυνη καθυστέρηση της ανάρτησης ενέχει σαφείς
κινδύνους αποχαρακτηρισμού τους. Βασική παράμετρος η εκκλησία, η οποία φέρεται ως ιδιοκτήτρια μεγάλων δασικών εκτάσεων εντός και εκτός αστικού

ιστού κυρίως στη Βουλιαγμένη.
Ο δήμαρχος δεσμεύεται για δυναμική αντίδραση
αλλά το κακό προηγούμενο των παραλιών άλλα δείχνει….

άλλες πλατείες του δήμου μας.
Τα πεζοδρόμια έχουν μετατραπεί σε χώρους ...πρασίνου εμποδίζοντας τη δυνατότητα διέλευσής τους
από υπερήλικες, αναπήρους, συνανθρώπους μας με
κινητικά προβλήματα, συνοδούς καροτσιών.

Διαχείριση απορριμμάτων – τοπικό σχέδιο
Οι παλινωδίες και η αδράνεια του πρώτου χρόνου της
δημαρχίας Κωνσταντέλλου ήταν ανασταλτικός παράγοντας για την έγκαιρη εκπόνηση ενός περιβαλλοντικά ορθολογικού τοπικού σχεδίου διαχείρισης
απορριμμάτων, που θα επιλύει το πρόβλημα σε συνεργασία με του πολίτες, γεγονός που μυρίζει έντονα ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων.
Η διατυπωμένη θέση του είναι η μηχανική ολική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση τους, που απαιτεί τεράστια και πανάκριβα εργοστάσια και
εγγυημένες ποσότητες απορριμμάτων.
Η θέση αυτή αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή και εθνική
νομοθεσία και με την εφαρμογή της, οι δημότες θα
κληθούν να καταβάλουν σταδιακά συνεχώς μεγαλύτερα ποσά σε πρόστιμα, δημοτικά τέλη και τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η προεκλογική
υπαναχώρηση του για το θέμα δεν πείθει κανέναν.

‘Έργα που καθυστερούν
χωρίς να ενημερωνόμαστε
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Ασκληπιείο Nοσοκομείο
ρυμοτόμηση στη δημόσια υγεία
Με δεδομένο το ρυμοτομικό σχέδιο του 1961 που
προβλέπει την απόδοση χώρου περίπου πέντε στρεμμάτων από το νοσοκομείο στο δήμο, ο δήμαρχος εισηγείται την αφαίμαξη του χώρου στάθμευσης
ασθενών, επισκεπτών και εργαζομένων. Ενός χώρου
απόλυτα αναγκαίου για την εύρυθμη λειτουργία του
Γενικού Νοσοκομείου που εξυπηρετεί 1.500.00 κατοίκους της νοτιοανατολικής Αττικής, που κινδυνεύει
να μετατραπεί σε εξωτερικό μισθωμένο δημοτικό
πάρκινγκ που θα καταλήξει όπως όλα, σε ιδιωτική
διαχείριση με αντίτιμο και ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τον πολίτη.
Η μεθόδευση δεν θα περάσει· το Ασκληπιείο θα το
προασπίσουν οι πολίτες.

Κοινόχρηστοι χώροι
πλατείες  προσβασιμότητα
Εδικά στη κεντρική πλατεία της Βούλας ο δήμαρχος
το τελευταίο διάστημα έχει δώσει άδειες κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε τέτοιο
βαθμό που η πλατεία έχασε τελείως τον ρόλο της ως
χώρος αναψυχής και σχόλης, το χρώμα της, την αισθητική της και την προσβασιμότητά της από τους πολίτες.
Το μοντέλο αυτό ελπίζουμε να μην εφαρμοστεί και σε

Πλατεία Πηγαδακίων, έχει παγώσει παραμένοντας
σε τριτοκοσμικό χάλι.
Πλατεία Νυμφών Βουλιαγμένης, ανάπλαση με αγκάθια.
Σύστημα απορροής ομβρίων Βουλιαγμένης
Σύστημα απορροής ομβρίων Πανοράματος Βούλας
Αθλητικό κέντρο Βούλας, καθυστερεί και προβληματίζει.
Ανάπλαση Βασ. Παύλου – Βούλα, έργο πνοής για
την περιοχή.
Έργα οδοποιίας, ανακατασκευής υφισταμένων και
κατασκευή νέων
Κατασκευή νέων πεζοδρομίων με προδιαγραφές
προσβασιμότητας
Διάνοιξη οδών που χρονίζουν (πχ. οδός Καβάφη)
Ψηφιακή εφαρμογή διαδικτύου ανάδειξης των σημείων αρχαιολογικού – πολιτιστικού – τουριστικού
– ενδιαφέροντος και τοπικών επιχειρήσεων

Σημαντικά θέματα που θα διαχειρι
στούμε την αμέσως επόμενη περίοδο
l

Παράκτιο μέτωπο Σαρωνικού: τελικά ανάπλαση ή
αφανισμός

l

Προεδρικό Διάταγμα προστασίας Υμηττού: αναγκαία θεσμική προστασία

l

Οικισμός Χερώματος – δίκαιη και οριστική επίλυση
της ομηρίας των κατοίκων

l

Τάσιανη – έντονες πιέσεις αστικοποίησης της περιοχής και του δάσους .

l

Οικοδόμημα Tέρας Green Hill, μια καραμπινάτη πολεοδομική αυθαιρεσία.

l

Γενικό Πολεοδομικό Βάρης σχέδιο απόφαση ΣτΕ,
αναμονή διαρκείας.

l

Υδρούσα, η απόφαση του ΣτΕ για ακτή κολύμβηση
φέρνει και τις ανάλογες υποδομές – η αρχή του
τέλους για τον παράδεισο τόπο της Υδρουσας;

l

Υπόθεση Μ.Ε.Ε.Κ.Β. δικαστικό θρίλερ μεγάλης
διάρκειας.

Θάνος Ματόπουλος
Υποψήφιος Δήμαρχος ΒΒΒ
ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.
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Το θυμό και την οργή σου,
κάνε τη ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
στις Ευρωεκλογές.
Μας φτώχυναν για να πλουτίσουν,
ομολογεί το ΔΝΤ

Mην επιτρέψεις να
μας φτωχύνουν κι άλλο!
ΑΔΑ: ΨΤ6ΥΩ93-1ΓΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαμπος ΜυλωνάςΤηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 22/05/2019
Αριθ. Πρωτ: 19956
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την υπηρεσία καθαρισμού δημοτικών κτιρίων του Δήμου Διονύσου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσσει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016, για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτά προσδιορίζονται με την

αριθμ. 7/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €102.500,00
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος συντελεστή ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει το τον οικείο προϋπολογισμό του
Δήμου (ΑΑΥ 565/2019, ΑΔΑ: 6ΤΦΝΩ932ΒΙ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 22/05/2019
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 04/06/2018 και ώρα
15:00μμ.
Οι
υποβαλλόμενες
προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%
επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα
Ταχ. Κώδικας: 19009
Πληροφορίες: κ. Ευάγγελος Κάκκαρης
Τηλέφωνο επικοιν.: 22943 21035
Ηλεκτρονικό φαξ.: 2294023481
Ραφήνα:20-05-2019
Α.Π.:8094
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) 247.969,00 €
Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης
αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμών και δαπέδων
ασφαλείας για τις ανάγκες των παιδικών χαρών του
Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (247.969,00 €)
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), και
με τους παρακάτω όρους:
――――――――――――――――――――――――
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α.)
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση Αραφηνίδων Αλών 12
Πόλη Ραφήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός 19009
Τηλέφωνο 22943 21035
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο bkakaris@0164.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Ευάγγελος Κάκκαρης
Δ/νση στο διαδίκτυο (URL) www.rafina-pikermi.gr
Κωδικός NUTS EL305
――――――――――――――――――――――――
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι
Δήμος – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού
και ανήκει στη Γενική Κυβέρνη-ση.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δη-

χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., και
θα ανέρχεται στο ποσό των χιλίων
εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.653,23€) για το
σύνολο της υπηρεσίας. Η λήξη
ισχύος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από η
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι της 18/12/2019. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο
Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος
Χαράλαμπος
Μυλωνάς
(email:milonas@dionysos.gr,
τηλ.
2132030623).
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης
Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

μόσιες Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
μέ¬σω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της
προαναφερθείσας διεύθυνσης: www.promitheus.gov.gr.
Τόσο για τη διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (Διακήρυξη, Μελέτη κλπ.) όσο και για τη δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ισχύουν οι
ρυθμίσεις του άρθρου 67 του Ν. 4412/2016.
Αντικείμενο της Προμήθειας
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμών και δαπέδων ασφαλείας για τις ανάγκες των παιδικών χαρών του Δήμου Ραφήνας
Πικερμίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18239/5-5-2014
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί από τη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η υπ’ αριθ. 09/19 Μελέτη
που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ 81/19 απόφαση του ΔΣ.
Οι κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) της ανωτέρω προμήθειας είναι: 375352009, 37535210-2, 37535250-4, 19732000-6
Διάρθρωση Διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο των ειδών
του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Είδος Διαδικασίας – Χρηματοδότηση της σύμβασης
1. Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία
του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.
2. Χρηματοδότηση της σύμβασης
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (247.969,00 €).
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως
ακολούθως:
――――――――――――――――――――――――
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
――――――――――――――――――――――――
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010
200.000,00€
――――――――――――――――――――――――

ΑΔΑ: 6ΤΖ8465ΧΠΙ-ΞΞΙ
Α.Π.: 618714/21-05-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – Ε.Φ.Κ.Α.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ
(Διεύθυνση : Ιπποκράτους 19, Τ.Κ.
10679, Αθήνα – Πληροφορίες :
210.3662429,-430.-459)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – Ε.Φ.Κ.Α. (κωδ. Nuts: EL303,
Κεντρικός Τομέας Αθηνών) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου: Επισκευές και επεμβάσεις σε
κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες
του Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και σε όλα τα
ιδιόκτητα κτίρια και οικόπεδα του
Ε.Φ.Κ.Α., στην Αττική, έτους 2019
(CPV: 45453000-7, Εργασίες γενικής
επισκευής και ανακαίνισης), προϋπολογισμού 2.160.000,00 Ευρώ(πλέον
Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους
της υπ. αριθμ. 616315/20-05-2019 και
μα ΑΔΑ: 6ΛΛ2465ΧΠΙ-70Λ Διακήρυξης. Το έργο χρηματοδοτείτε από τον
τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α..
Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι
η Αττική (Κωδ. Nuts: EL 30). Το έργο
περιλαμβάνει μια πληθώρα οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών συντηρήσεων, επισκευών και
επεμβάσεων αποκατάστασης φθορών

οι οποίες θα προκύψουν στα ακίνητα
του Ε.Φ.Κ.Α. στην Αττική κατά την
διάρκεια της σύμβασης, η χρονική
διάρκεια της οποίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή
της.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει
σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί
και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.
4412/2016 σε συνδυασμό με το
άρθρο 126 του ίδιου νόμου. Κάθε
προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο
μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η
υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς
είναι η ελληνική.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 43.200,00 €.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών
προσφορών
ορίζεται
η
10/06/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα
22:00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/06/2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..
Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες
προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης
του έργου ανέρχεται σε 2.160.000,00
€ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών : 1.400.126,30 € (Οικοδομικά :
623.360,31 € και Ηλεκτρομηχανολογικά : 776.765,99 €), Γενικά έξοδα και
Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
47.949,00€
――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ
247.949,00€ με ΦΠΑ
――――――――――――――――――――――――――
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α
64.7322.01, οικονομικού έτους 2019.
Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου για τη χρηματοδότηση της
παραπάνω Πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους
του
Υπουργείου
Εσωτερικών
ΣΑΕ
055
(2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου.
Διαδικτυακός Τόπος – Χρόνος Υποβολής
των ηλεκτρονικών προσφορών
――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
―――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή Πύλη
27/6/19
3/7/19
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΩΡΑ 10:00
ΩΡΑ 10:00
―――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 9 της ΥΑ
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Τρόπος διενέργειας της προμήθειας
5.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσί¬ων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr.
Κριτήριο Κατακύρωσης
Ως κριτήριο κατακύρωσης του ανωτέρω διαγωνισμού
ορίζεται η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η προμήθεια όσο και η τοποθέτηση
των αναφερόμενων στην υπ’ αριθ. 06/19 Μελέτη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών οργάνων και δαπέδων
ασφαλείας στους χώρους που μνημονεύονται σ’ αυτήν.

252.022,73
€,
Απρόβλεπτα:
247.822,35 €, Σύνολο απολογιστικών: 250.000,00 € (Απολογιστικά :
211.864,41 €, Ε.Ο. Απολογιστικών
18% : 38.135,59 €) και αναθεώρηση
στις τιμές ποσού 10.028,62 €.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
Η ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται
καθώς και η ελάχιστη τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα είναι εκείνη
που απαιτείται για την εγγραφή στην
1η τάξη στην κατηγορία Οικοδομικών
Έργων και στην 2η τάξη στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών
έργων του Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). Οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να
πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4 όσο αφορά την κατηγορία
των οικοδομικών έργων και 5 όσο
αφορά την κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων του άρθρου
100 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του ν.
4199/2013 και ισχύει.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 82802),
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
https://www.efka.gov.gr/el/diagonismoi
από την Τετάρτη 22/05/2019.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Δικαίωμα συμμετοχής – Εγγύηση συμμετοχής
11.1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις είτε φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που
θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υπο¬βάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι,
σε περίπτωση που επιλεγούν, θα συστήσουν κοινο¬πραξία πριν την υπογρα¬φή της σύμ¬βασης, με σκοπό την
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με
την ελληνική νομοθεσία.
Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστο, για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
11.2. Εγγύηση συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό
των τριών χιλιάδων, εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ
και πενήντα λεπτών (3.999,50 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
11.2.1. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 27/1/20
Ο Δήμαρχος Ευάγγελος Μπουρνούς
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στα πεταχτά

ΠΕΝΘΗ
Τον πολυαγαπημενο μας

Nίκος Χουντής
Τις ευρωπαϊκές τράπεζες έσωσε η Ελλάδα
Ομολογία του ΔΝΤ και του Ντάιζεμπλουμ
Tο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεση που αξιολογεί τα προγράμματα προσαρμογής που έχει χρηματοδοτήσει, ομολογεί ότι τα κράτη-μέλη της
Ευρωζώνης καθυστέρησαν την απόφαση για το αναγκαίο κούρεμα του ελληνικού χρέους, επειδή οι τράπεζές τους κατείχαν σημαντικό αριθμό ελληνικών
ομολόγων. Δηλαδή, επιβλήθηκε ένα μνημόνιο οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής, για να σωθούν
και να περιορίσουν τις ζημιές τους οι ευρωπαϊκές
τράπεζες.

που πρέπει να πληρώσει για να εξυπηρετήσει ένα μη-βιώσιμο χρέος.
Η “Λαϊκή Ενότητα – Μέτωπο Ανατροπής” είναι η μόνη πολιτική δύναμη που αγωνίζεται για την ακύρωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, το γενναίο κούρεμα του χρέους
και την κατάργηση του Υπερταμείου που ξεπουλά τον δημόσιο πλούτο.
Στις ευρωεκλογές ο ελληνικός λαός να μετατρέψει το
θυμό και την οργή του σε δύναμη ανατροπής των πολιτικών της λιτότητας, γυρνώντας την πλάτη του στους πολιτικούς υπεύθυνους της μνημονιακής καταστροφής και
στηρίζοντας την ανυπότακτη Αριστερά, την Λαϊκή Ενότητα-Μέτωπο Ανατροπής».

Σταυρο Φορμοζη του Δημητριου
εκηδευσαμε την Πεμπτη 9 Μαιου 2019
στο Κοιμητηριο Παιανιας.
Η συζυγος Λεωνη.
Τα παιδια: Ιωαννα-Περσεφονη και Γιαννης.
Τα εγγονια: Λεωνη και Σπυρος.
Τα αδελφια: Μαρια Φορμοζη, Αρης και Λιλιαν Φορμοζη, Αργυρης και
Μιμη Φορμοζη, Σοφια Μπαλλιαν.
Τα ανηψια.
Οι λοιποι συγγενεις και οι φιλοι.

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

ZHTEITAI οικία κατά προτίμηση 2άρι προς ενοι-

O καλύτερος Ελληνας
Ευρωβουλευτής
για το περιβάλλον!

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του ΔΝΤ, ο ευρωβουλευτής της “Λαϊκής Ενότητας”, Νίκος Χουντής
έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μετά τον κ. Ντάιζεμπλουμ,
πρώην πρόεδρο του Eurogroup, που σε ερώτησή μου στην
Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωκοινοβουλίου, το Νοέμβριο του 2016, παραδέχτηκε ότι τα μνημόνια επιβλήθηκαν
στην Ελλάδα για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, τώρα
ήρθε και το ΔΝΤ, να επιβεβαιώσει ότι οι πολιτικές λιτότητας
και τα Μνημόνια καταστροφής, δεν ήταν μια ‘αναπόφευκτη
θυσία’ για τη σωτηρία της χώρας.
Σε ειδική έκθεση για τα μνημόνια, το ΔΝΤ αναφέρει συγκεκριμένα για την Ελλάδα, ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης καθυστέρησαν την απόφαση για κούρεμα του
ελληνικού χρέους, γιατί οι ευρωπαϊκές τράπεζες ήταν
εκτεθειμένες σε ελληνικά ομόλογα.
Ομολογεί, επομένως, το Ταμείο ότι ο ελληνικός λαός θυσιάστηκε, με την επιβολή σκληρών πολιτικών λιτότητας,
απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και ξεπουλήματος της
δημόσιας περιουσίας, για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που το ΔΝΤ, για να κρύψει τις
δικές του ευθύνες στον σχεδιασμό και εφαρμογή αποτυχημένων και καταστροφικών πολιτικών, ομολογεί λάθη και παραλήψεις των ~Ευρωπαίων δανειστών.
Το πολιτικό κατεστημένο, τα κόμματα που στηρίζουν τη λογική και την πολιτική των Μνημονίων, έχουν τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση που βιώνει ο ελληνικός λαός, για
τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα του 3.5% του ΑΕΠ

Μια ξεχωριστή πρωτιά κατέκτησε ο Νίκος Χουντής,
ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Λαϊκή Ενότητα - Μέτωπο Ανατροπής, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα του Δικτύου Δράσης
ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή (CANEurope), κατατάσσοντάς τον ως τον καλύτερο Έλληνα ευρωβουλευτή όσον αφορά την υπεράσπιση του
περιβάλλοντος.

κίαση στη περιοχή Βάρη Βάρκιζα.
Πληροφορίες κυρία Ελπίδα 6949784217

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

ροφορίες 6974325334, 217 7202595.

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

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

AΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΚΕΠ την ΚΥΡΙΑΚΗ
Ανοιχτά θα παραμείνουν τα ΚΕΠ του Δήμου ΒΒΒ την
Κυριακή 26 Μαΐου για να παρέχουν πληροφορίες στο
κοινό, με απόφαση του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.
Έτσι την Κυριακή 26 Μαΐου από 07:00 έως τις 19:00
και τα τρία ΚΕΠ του Δήμου θα μείνουν ανοιχτά προς
εξυπηρέτηση του κοινού για όλα τα θέματα που αφορούν την εκλογική διαδικασία.
Όσοι δεν γνωρίζουν το εκλογικό τους κέντρο ή το
εκλογικό τους τμήμα, μπορούν να ενημερωθούν από
την ιστοσελίδα του Δήμου (www.vvv.gov.gr), ή στο
(http://eklogesapps.ypes.gr/eea/eeagr/eea.htm).
Ο Δήμος ΒΒΒ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με
την εκλογική διαδικασία της Κυριακής καθώς και για
την ομαλή διεξαγωγή της.

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

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για
βοήθεια
ηλικιωμένων.
6994287723

Τηλ.

6997104090,

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.

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

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

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
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

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Διαφημιστικού Σποτ
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου 2019) η Ελληνική Καρδιολογική
Εταιρεία, στo πλαίσιo της υλοποίησης του κύριου
σκοπού της που είναι η πρόληψη των καρδιαγγει-

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

βίωσης, οργανώνει, με την έγκριση του Υπουργείου
Παιδείας, Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Διαφημιστικού Σποτ απευθυνόμενο στα Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας.
Το θέμα του διαγωνισμού αφορά το κάπνισμα και τις
βλαπτικές συνέπειές του για τους ενεργούς, αλλά
και τους παθητικούς καπνιστές καθώς και τους τρόπους αποφυγής αυτού.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα από απλοί θεατές εικόνων και παγιωμένων καταστάσεων, να γίνουν οι ίδιοι
δημιουργοί και να σκεφτούν πώς μέσα από ένα διαφημιστικό σποτ μπορούν να περιγράψουν την εξάρτηση από το κάπνισμα αλλά και να πείσουν τους
καπνιστές να το σταματήσουν.
Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα σποτ με μέγιστη
διάρκεια έως 40 δευτερόλεπτα συνολικά σε μορφή
αρχείου .avi ή .mp4, μεγέθους έως 1 GB.
Η αποστολή των σποτ γίνεται στο lignos@hcs.gr.

ακών παθήσεων και με γνώμονα ότι κομβικό σημείο
στην πρόληψη είναι να πείσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους αυριανούς ενήλικες -από την σχολική
ηλικία- στην υιοθέτηση ενός υγιούς προτύπου δια-

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ.
Για δηλώσεις συμμετοχής και αποστολή του σχετικού πληροφοριακού υλικού εκ μέρους της ΕΚΕ μπορείτε να στέλνετε email στο lignos@hcs.gr.

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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Ισχυρό μήνυμα!!!
Με εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η κεντρική

ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ του Δημήτρη Δαβάκη.

εκδήλωση του συνδυασμού

Στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση όλων των υποψηφίων
του συνδυασμού, ενώ χαιρέτησε ο Κώστας Μελάς, καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστημίου.
Στην ομιλία του ο Δημήτρης Δαβάκης άσκησε οξεία κριτική
στην 5ετία Κωνσταντέλλου, ενώ έκανε εκτενή αναφορά
στο πρόγραμμα του συνδυασμού του.

Στις προτεραιότητες της νέας δημοτικής Αρχής, με δήμαρχο το Δημήτρη Δαβάκη, ανέφερε μεταξύ άλλωνQ

4 τρία μόνιμα συνεργεία συντήρησης
Το πρώτο μέλημα μας είναι να εγκαταστήσουμε τρία μόνιμα συνεργεία, από ένα σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη
για βασικές συντηρήσεις.
Για τις λακκούβες, τα πεζοδρόμια, τα φώτα, τις εργασίες
συντήρησης σε παρκάκια και δημόσιους χώρους.

που να συνδέει όλα τα κεντρικά σημεία της Βάρης, Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης με το σταθμό ΜΕΤΡΟ Ελληνικό, εξυπηρετώντας όλους τους κατοίκους προς και
από το κέντρο. Να σημειωθεί ότι το κόστος της υπάρχουσας δημοτικής συγκοινωνίας ξεπερνά τα 250.000 €.
Και θα απαιτήσουμε να ξαναλειτουργήσει η γραμμή
ΟΑΣΑ ΒΑΡΚΙΖΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ αλλα και να πυκνώσουν το
καλοκαίρι όλες οι γραμμές προς την περιοχή μας.

4 Δημόσια Ασφάλεια

Να ξέρει ο δημότης ότι υπάρχει ένα συνεργείο που
μπορεί άμεσα να επέμβει στο πρόβλημα του.
Με βάση αυτά τα συνεργεία θα έχουμε πλέον ένα εξειδικευμένο σχέδιο που θα αποτυπώνεται με διαφάνεια
και στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα πάνω στις ιδιαίτερες
ανάγκες κάθε δημοτικής ενότητας.
Οι κάτοικοι, και το ακούμε συνέχεια αυτό, νοιώθουν ότι
ο Δήμος είναι μακριά από αυτούς, ότι δεν αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και ότι όταν τα αντιλαμβάνεται αντιδρά με αργούς ρυθμούς.
Τα παραδείγματα πολλά, και από κάθε ενότητα και θα
μπορούσα να μιλάω για ώρες.
Την προηγούμενη εβδομάδα είχα επισκεφθεί τη Βάρη
και τον οικισμό του Χερώματος. Μου είπαν ότι αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας αφού είναι σε ομηρεία εδώ και δέκα χρόνια, λόγω ενός Προεδρικού
Διατάγματος, αλλά και της αδιαφορίας του δήμου.

4 καθαριότητα
Πρέπει καταρχήν, να λειτουργήσουμε άμεσα, τουλάχιστον τα τρία πλυστικά οχήματα για κάδους που τώρα
βρίσκονται σε αχρηστία. Θέλουμε οπωσδήποτε νέους κάδους και ανακατασκευή του στόλου οχημάτων ώστε να αυξήσουμε τα δρομολόγια.
Ανακύκλωση όμως, με σωστό αειφόρο τρόπο και όχι να
επιβαρύνει με τεράστια ποσά τον προϋπολογισμό του
Δήμου. Οφείλουμε και μπορούμε να ζητήσουμε ανταποδοτικά οφέλη από τις μεγάλες επιχειρήσεις με τρόπο
διάφανο και με γνώμονα το συμφέρον του δήμου.

4 Δημοτική συγκοινωνία
Με 120.000 € περίπου το χρόνο - αυτό είναι αποτέλεσμα μελέτης- μπορούμε να λειτουργήσουμε μια γραμμή

Να προσλάβουμε άμεσα εταιρία σεκιούριτι με πλήρη κάλυψη, με πεζές κι εποχούμενες περιπολίες στο σύνολο
του δήμου μας και όχι μόνο στη παραλία μας τη θερινή περίοδο. Όπως κάνουν με επιτυχία άλλοι προηγμένοι Δήμοι.
Nα απαιτήσουμε να ξανανοίξουν τα Αστυνομικά Τμήματα
Βάρης και Βούλας Να στεγαστούν σε δημοτικά κτίρια.

4 τα σχολεία μας
Δεν μπορούμε να μιλάμε για μέλλον στο δήμο μας και
να έχουμε τα σχολεία μας ασυντήρητα και πολλές
φορές επικίνδυνα. Σοβάδες που πέφτουν, αίθουσες που
γεμίζουν νερά...
Ζούμε στην παραλία, έχουμε μια τεράστια παράδοση
στο κολυμβητικό αθλητισμό, δεν έχουμε όμως ένα δημοτικό κολυμβητήριο, όταν κολυμβητήριο έχουν όλοι οι
παραλιακοί δήμοι εδώ και πολλά χρόνια από την Καλλιθέα μέχρι τη Γλυφαδα.

4 Διοικητήριο
Δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο κτίριο για το
δημαρχείο και τις υπηρεσίες του. Να στεγάσουμε σε ευρωπαϊκές, ανθρώπινες συνθήκες τους παραγωγικούς
τομείς του δήμου μας, τις κοινωνικές υπηρεσίες, όλες
τις άλλες υπηρεσίες σε ένα σύγχρονο διοικητήριο και
μια σύγχρονη παραγωγική βάση.
Ηρθε λοιπόν, η ώρα να τα κάνουμε.

Nα κρατήσουμε τον οικιστικό χαρακτήρα
της πόλης μας
Εδώ θα είμαστε αμέσως μετά τις εκλογές, και θα ζητήσουμε την συστράτευση όλων των δημοτικών δυνάμεων
σε αυτά τα κορυφαία ζητήματα, όπως:
Να κρατήσουμε τον οικιστικό μας χαρακτήρα της αποκλειστικής κατοικίας, τη ποιότητα ζωής μας, το περιβάλλον μας απέναντι στο τσουνάμι των επενδύσεων
που έρχεται. Θα απαιτήσουμε να γίνει η δική μας με-

λέτη τουριστικής χωρητικότητας, με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους σε όλες τις επενδύσεις.
Πρέπει να προσδιορίσουμε, όπως κάνουν και άλλοι
δήμοι στην Ευρώπη, πόσα είναι τα ξενοδοχεία, οι τουριστικές και οι άλλες χρήσεις που αντέχει η περιοχή μας.
Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για τη θωράκιση και την αναβάθμιση των χωρών πρασίνου, των προστατευμένων
χώρων natura και ένα σχέδιο που θα παρακολουθεί την
καθαρότητα των υδάτων κολύμβησης.
Με αυτούς τους όρους είναι ευπρόσδεκτες οι νέες
επενδύσεις. Με αυτούς τους όρους οι νέες επενδύσεις
δεν θα γίνουν φούσκα, αλλά θα μείνουν και θα φέρουν
μια μόνιμη ανάπτυξη. Με αυτούς τους όρους ο Δήμος
μας θα μείνει ένας όμορφος τόπος κατοικίας.
Αλλά για να βάλουμε αυτούς τους όρους, χρειαζόμαστε
μια δυνατή εκπροσώπηση στο νέο δημοτικό συμβούλιο.
Και χρειάζεται να δώσουμε να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ
στη διοίκηση Κωνσταντέλλου. Γι’ αυτό και επιλέξαμε
ως σύνθημα μας το «Δήμος για τους πολλούς, όχι για

λίγους».
Το σύνθημά μας έχει διαδοθεί σε όλη την Ελλάδα και
έχει γίνει ένα πανελλήνιο σύνθημα σε δήμους, σε περιφέρειες, σε κεντρικό επίπεδο.
Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Σε τρεις ημέρες θα πάμε στις κάλπες. Αυτές οι εκλογές
θα είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές για τη Βάρη, Βούλα,
Βουλιαγμένη.
Αυτή την τετραετία παίζεται το μέλλον του δήμου μας.

Το δίλημμα είναι πολύ καθαρό :
4 Επιλέγουμε αν θα δούμε ένα εργοστάσιο σκουπιδιών
δίπλα στα σπίτια μας, ή θα προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, την ποιότητα ζωής μας.
4 Επιλέγουμε αν θα ζήσουμε σε ένα τόπο κατοικίας, ή
σε ένα ανεξέλεγκτο τουριστικό και εμπορικό κέντρο.
4 Επιλέγουμε ανάμεσα σε ένα δήμο υπηρέτη για λίγους, ή συμπαραστάτη για τους πολλούς.

26 Μαΐου πρέπει όλοι μας
να πάρουμε θέση
Στις 26 ψηφίζουμε, στις 27 δίνουμε
ξανά το Δήμο στους δημότες μας!
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Αγώνες όρθιας σανιδοκωπηλασίας
Το Σαββατοκύριακο 11-12 Μαΐου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση των Hellenic Paddleboard Games 2019, (Stand Up Paddle)

στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ
Οι πολύ ευνοϊκες συνθήκες για επίδειξη
του αθλήματος του Stand Up Paddle
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(SUP), αντάμειψαν τους συμμετέχοντες
που ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα για
να συμμετέχουν. Οι αθλούμενοι (άνδρες,
γυναίκες και παιδιά) συμμετείχαν σε όσες
κατηγορίες επιθυμούσαν, από τις τρεις
SUP που ορίζονται από την International
Surfing Association (ISA). Αν και δόθηκαν
δυνατές μάχες «σώμα με σώμα», η καλοκαιρία που επικρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης βοήθησε να
παραμείνουν τα επίπεδα της θετικής
ενέργειας υψηλά.
Η Πανελλήνια Ένωση Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας
&
Κυματολίσθησης
(ΠΑΝ.Ε.Ο.Σ.Κ.) - Hellenic Surf & SUP As-

sociation (HSSA), με γνώμονα την ανάπτυξη και διάδοση των αθλημάτων του
Surf και του SUP στο ευρύ κοινό, συνεχίζει τη δράση της και προσδοκά, για τρίτη
συνεχή χρονιά, να συμμετάσχει με τους
αθλητές της στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα για τα δύο αθλήματα που αναπτύσσει στους κλάδους της.
Η εκδήλωση έγινε από τη σχολή BeWindsurfer με την τεχνική υποστήριξη του συνδέσμου ΠΑΝΕΟΣΚ ή Hellenic Surfing and
SUP Association (HSSA).
Λεπτομέρειες
στην
ιστοσελίδα
http://hssa.gr
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΒASKET LEAGUE - ΠΛΕΪ ΟΦ
Κίνδυνος υποβιβασμού για τον Ολυμπιακό
Η όξυνση της κόντρας μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, που έχει κυριαρχήσει τους τελευταίους μήνες στο
πρωτάθλημα της Basket League, στιγμάτισε και την πρώτη
φάση των πλέι οφ, οδηγώντας σε πιθανές πρωτόγνωρες
καταστάσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κι αυτό γιατί ο
Ολυμπιακός κινδυνεύει με υποβιβασμό στην Α2.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε πράξη την απειλή της (ειδοποιώντας από νωρίς το μεσημέρι την αστυνομία) να μην
κατέβει στον πρώτο αγώνα του ΟΑΚΑ με αντίπαλο τον
Παναθηναϊκό, καθώς θεωρεί παράνομη την επικύρωση
της βαθμολογίας από τον ΕΣΑΚΕ και την απόφαση για
έναρξη της διαδικασίας. Θυμίζουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει διπλή προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, στην
οποία κάνουν λόγο για παρατυπίες στην κλήρωση των
διαιτητών της 26ης αγωνιστικής, τελευταίας της κανονικής περιόδου, καθώς και για τις αποφάσεις του ΕΣΑΚΕ
που ακολούθησαν. Οπως υποστήριξε σε πρόσφατο ΔΣ
του ΕΣΑΚΕ η πλευρά του Ολυμπιακού, τα πλέι οφ δεν
έπρεπε να ξεκινήσουν πριν τις αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ.
Ετσι, στο ΟΑΚΑ την εμφάνισή τους έκαναν μόνο ο Παναθηναϊκός και οι διαιτητές, και μετά τις προβλεπόμενες
ενέργειες το φύλλο αγώνα έκλεισε υπέρ των «πρασίνων» με σκορ 20-0. Πλέον ο Ολυμπιακός βάσει κανονισμών αποβάλλεται από τη συνέχεια της διαδικασίας και
υποβιβάζεται στην Α2, αφού θεωρείται υπότροπος. Αυτό
γιατί έχουν προηγηθεί για τους Πειραιώτες η αποχώρηση στο ημίχρονο του ημιτελικού Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και η μη εμφάνισή τους στον δεύτερο αγώνα
με τους «πράσινους» για το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ. Ελπίδες ανατροπής για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχουν
μόνο σε περίπτωση δικαίωσής τους στις προσφυγές.

«Θρίλερ» στο Περιστέρι,
εύκολα ΑΕΚ και Προμηθέας
Η νίκη του Περιστερίου στην έδρα του επί του αξιόμαχου Ηφαίστου Λήμνου με 84-81 ξεχώρισε στους πρώτους αγώνες της 1ης φάσης των πλέι οφ. Στο πλέον
συναρπαστικό παιχνίδι απ' αυτά που έγιναν, οι Περιστεριώτες έκαναν το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά αφού
πραγματοποίησαν σπουδαία ανατροπή με μπροστάρηδες τους Βασιλόπουλο και Μπέντιλ. Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ
δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στον Χολαργό και επιβλήθηκε με 84-62, με πρωταγωνιστή τον
Χάντερ (16 πόντοι) και τους Γιορκ και Εμπάκουε να κάνουν ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Πάτρα
ο Προμηθέας, απέναντι στον «λαβωμένο» από τα οικονομικά και εξωαγωνιστικά προβλήματα ΠΑΟΚ (εμφανίστηκε με μόλις έξι επαγγελματίες) κυριάρχησε και
επικράτησε με 81-66. Θυμίζουμε ότι η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες, ενώ αύριο Τετάρτη ακολουθούν οι δεύτεροι αγώνες, στις έδρες των
φιλοξενούμενων των πρώτων αγώνων.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
To τρόπαιο η ΤΣΣΚΑ Μόσχας
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ αναδείχθηκε η
ΤΣΣΚΑ Μόσχας, νικώντας 91-83 την Εφές στον τελικό
του Φάιναλ 4 της Ευρωλίγκας, που πραγματοποιήθηκε
στη Βιτόρια της Ισπανίας. Η ρωσική ομάδα εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία της και τις περισσότερες λύσεις της

σε έμψυχο δυναμικό, έκαμψε την αντίσταση των Τούρκων και έφτασε στην 8η κατάκτηση του τροπαίου της
πρώτης τη τάξει πανευρωπαϊκής διοργάνωσης, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από τρία χρόνια. Επίσης ήταν
η 2η κατάκτηση για τον Ελληνα τεχνικό Δημήτρη Ιτούδη
ως πρώτος προπονητής και η 7η συνολικά, μετά τις 5 με
τον Παναθηναϊκό ως βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Χίγκινς και Ντε Κολό, με 15 πόντους έκαστος, ήταν οι
πρωταγωνιστές για τους νικητές, ενώ για την Εφές κορυφαίος ήταν ο Λάρκιν με 29. Την τρίτη θέση στη διοργάνωση κατέκτησε η Ρεάλ Μαδρίτης, που στον μικρό
τελικό νίκησε 94-75 τη Φενέρ.

BASKET LEAGUE - ΠΛΕΪ ΟΦ
«Καθάρισε» ο Προμηθέας, ζωντανοί
Χολαργός και Ηφαιστος
Με τη νίκη στην Πυλαία επί του ΠΑΟΚ ο Προμηθέας Πάτρας έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό που
προκρίθηκε στα ημιτελικά της Basket League, μετά τους
δεύτερους αγώνες της 1ης φάσης των πλέι οφ. Ξεχώρισαν οι σπουδαίες νίκες του Χολαργού και του Ηφαίστου Λήμνου στις έδρες τους επί της ΑΕΚ και του
Περιστερίου αντίστοιχα, με τις οποίες ισοφάρισαν τις
σειρές σε 1-1 και κρατήθηκαν ζωντανοί στη διεκδίκηση
μιας θέσης στην τετράδα.
Θυμίζουμε ότι εκτός του Προμηθέα στην τετράδα βρίσκεται ήδη ο Παναθηναϊκός, μετά την αποβολή του
Ολυμπιακού από το πρωτάθλημα εξαιτίας της αποχής
του από τον πρώτο αγώνα της σειράς των πλέι οφ με
τους «πράσινους» στο ΟΑΚΑ.
Στην Πυλαία, ο Προμηθέας δυσκολεύτηκε απέναντι στον
αξιόμαχο - παρά τα μεγάλα εξωαγωνιστικά του προβλήματα - ΠΑΟΚ, αλλά «ξύπνησε» στο τελευταίο δεκάλεπτο, πήρε τη νίκη με σκορ 76-68 και έκανε το 2-0 στις
νίκες. Μέχρι εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι, με εμφανώς μεγαλύτερη διάθεση, βρίσκονταν για τα καλά μέσα
στη διεκδίκηση της νίκης, διατηρώντας σταθερά ελαφρύ
προβάδισμα στο σκορ (19-17, 37-35, 50-48), στην 4η περίοδο όμως η πλάστιγγα έγειρε υπέρ των Πατρινών
χάρη στις περισσότερες επιλογές και λύσεις που διέθεταν. Κορυφαίος των νικητών ο Κασελάκης.
Στον Χολαργό η τοπική ομάδα μετέτρεψε σε «περίπατο»
την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, νίκησε 88-72 και ισοφάρισε
τη σειρά, διατηρώντας τις ελπίδες της για την τετράδα.
Εκμεταλλευόμενος για άλλη μια φορά τη δύναμη της
έδρας του, ο Ηφαιστος νίκησε 77-71 το Περιστέρι και
ισοφάρισε τη σειρά. Η ομάδα της Λήμνου έκανε τα εύκολα δύσκολα στο τέλος, χάνοντας διαφορά 24 πόντων
που είχε «χτίσει» μέχρι τα μισά της 3ης περιόδου (5834), με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να πλησιάσουν
στο -3 στα τελευταία λεπτά (74-71). Ωστόσο η καλή
άμυνα των γηπεδούχων, που οδήγησε σε λάθος επιθέσεις το Περιστέρι, τους διατήρησε μπροστά στο σκορ
και τους έδωσε τη νίκη.

ΕΠΟ
Τα σχέδια για το νέο Κύπελλο
Η νέα μορφή διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της χτεσινής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας, καθώς η λήξη του συμβολαίου για τα τη-

ΝΙΚΟΣ
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λεοπτικά δικαιώματα με το κανάλι της Cosmote τη φετινή σεζόν ανοίγει την πόρτα για αλλαγές στον τρόπο
διεξαγωγής σε σχέση με όσα ίσχυαν τα τελευταία χρόνια. Στο τραπέζι έπεσαν δύο σχέδια. Το ένα του Σταύρου
Ψαρόπουλου εκ μέρους της ΕΠΟ και το άλλο του προέδρου της Super League, Μηνά Λυσάνδρου.
Ο πρώτος πρότεινε διοργάνωση με 137 αγώνες, διατήρηση της φάσης των ομίλων και διπλό τελικό, κάτι που
έχει να συμβεί από την περίοδο 1990 - 1991. Το σχέδιο
του δεύτερου περιλαμβάνει 117 αγώνες, κατάργηση της
φάσης των ομίλων και μονό τελικό, ενώ σε γενικές
γραμμές ακολουθεί τα πρότυπα αντίστοιχων διοργανώσεων σε χώρες που βρίσκονται πάνω από την Ελλάδα
στη βαθμολογία της UEFA. Η τελική απόφαση για το
ποια από τις δύο μορφές θα υιοθετηθεί αναμένεται να
παρθεί σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής στις 28 Μάη.

Αναλαμβάνει ρόλο ο «Βάσια»
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε επίσης ότι τοποθετεί στις δραστηριότητές της έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες
στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον θρυλικό
Βασίλη Χατζηπαναγή. Ο 64χρονος «Βάσια» θα αναλάβει
ρόλο υπεύθυνου των Αναπτυξιακών και Κοινωνικών
Προγραμμάτων. Η απόφαση πάρθηκε μετά από σχετική
εισήγηση που έγινε δεκτή.

MΟΥΝΤΙΑΛ 2022
Προς εγκατάλειψη η αύξηση των ομάδων
Προς εγκατάλειψη από πλευράς FIFA φαίνεται να
οδεύουν τα σχέδια για τη συμμετοχή 48 ομάδων στο
Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Θυμίζουμε ότι με τόσες
ομάδες - από 32 μέχρι σήμερα - έχει αποφασιστεί από
την Παγκόσμια Συνομοσπονδία να διεξαχθεί το μεθεπόμενο Μουντιάλ, του 2026, που θα συνδιοργανώσουν Καναδάς, ΗΠΑ και Μεξικό, ενώ την περασμένη χρονιά η
FIFA είχε γνωστοποιήσει τα σχέδιά της να εφαρμόσει
αυτή την αλλαγή ήδη από το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.
Τελικά όμως τα σχέδια αυτά απ' ό,τι φαίνεται εγκαταλείπονται, με επίσημη δικαιολογία τις τεταμένες σχέσεις
του Κατάρ με γειτονικές του χώρες, κάτι που μπαίνει εμπόδιο σε πιθανή συνδιοργάνωση. Το Κατάρ είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν θα μπορούσε μόνο του να
φιλοξενήσει τις 16 πρόσθετες ομάδες, το δε πλάνο της
FIFA προέβλεπε τη χρήση δύο γηπέδων εκτός Κατάρ.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Σε ρυθμούς προκριματικών
Στο Απελντοορν της Ολλανδίας θα διεξαχθεί η μίνι προετοιμασία της Εθνικής ενόψει της έναρξης των προκριματικών για το Euro 2020 με τους αγώνες κόντρα σε
Ιταλία (8/6) και Αρμενία (11/6), όπως επισημοποιήθηκε
χτες από την ΕΠΟ. Σημειώνεται πως το ελληνικό συγκρότημα πριν από τους εν λόγω αγώνες θα πραγματοποιήσει την πρόβα τζενεράλε σε φιλικό ματς με την
Τουρκία στην Αττάλεια (30/5).
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