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«Πολίτης δι’ απλώς ουδενί των άλλων ορίζεται 
μάλλον ή το μετέχειν κρίσεως και αρχής»

Αριστοτέλης1

Τελείωσε το ...πρώτο ημίχρονο του Κυρ. Την Κυ-

ριακή (26 Μάη) και πάμε ολοταχώς για το δεύ-

τερο, στις 7 Ιουλίου.

Στις 7 Ιουλίου πιθανολογείται ότι

θα στρογγυλοκαθίσει στον πρω-

θυπουργικό θώκο ο Κυρ. Μητσο-

τάκης, διαδεχόμενος τον πατέρα

του Κων/νου Μητσοτάκη, με τη

βοήθεια ίσως της άλλης διαδόχου,

Φώφης Γεννηματά!

Ομολογώ ότι έχω μπερδευτεί και

διερωτώμαι αλήθεια, με τέτοια

διαδοχομανία, ο ελληνικός λαός

πώς έδιωξε το βασιλιά και την κληρονομική βα-

σιλεία το 1974, για να εγκαθιδρύσει μιαν άτυπη

κληρονομική βουλευτία, στο πλαίσιο πάντα της

άτεγκτης κομματοκρατίας!

Μετά ταύτα, τίθεται το ερώτημα:

Η λαϊκή ετυμηγορία, 

αλάνθαστη και σεβαστή;

Έχει ιστορικά επανειλημμένα αποδειχθεί εκ του

αποτελέσματος, ότι η λαϊκή κρίση δεν είναι

αλάνθαστη. Μ’ όλα ταύτα,  Συνέχεια στη σελ. 2

Τιμητική διάκριση 

του Κώστα 
Βενετσάνου

Πολλαααά γκολ!

O απόλυτος πολιτικός
θρίαμβος Κωνσταντέλλου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σελίδα 11

Ποιοι Δήμοι πάνε

δεύτερη Κυριακή
Σελίδα 6

Δήμαρχοι από την

πρώτη Κυριακή!
Σελίδα 12-13

“Εύκολη” μονομαχία

στην Περιφέρεια

Aττικής.

Η στάση του Γιάννη

Σγουρού
Σελίδα 7

Η “Ριβιέρα”έβγαλε
δημάρχους-μονάρχες

στο παράκτιο μέτωπο

Ελληνικό - Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη,Ελληνικό - Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη,
Κορωπί (Αγία Μαρίνα), είναι Δήμοι που θα αναπτυχθεί η Ριβιέρα.Κορωπί (Αγία Μαρίνα), είναι Δήμοι που θα αναπτυχθεί η Ριβιέρα.
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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.

Συνέχεια από τη σελ. 1

στη δημοκρατία, η τελική κρίση ανήκει στο λαό, ο

οποίος, στο κάτω – κάτω έχει και την τελική ευθύνη!

Είναι αυτός που τα πληρώνει... ναι, αλλά υπάρχει και

η διαφωνούσα μειοψηφία που «τα πληρώνει» αδίκως

και το σπουδαιότερο, ...οι αγέννητοι· οι νεκροί που

λέει ο Παλαμάς, αυτό που λέμε ‘Εθνος.

(ο συγκεκριμένος λαός εν δυνάμει· διαχρονικά και

διατοπικά).

Παρ’ όλα αυτά υπάρχει και η άποψη πως η «συλλο-
γική κρίση» είναι η ορθότερη! Είναι όμως έτσι; Θα

έπρεπε να είναι έτσι, κάτω όμως από ορισμένες προ-

ϋποθέσεις:

Η έκφραση κρίσης – ετυμηγορίας, και μάλιστα συλ-

λογικής, προϋποθέτει ελευθερία, ψύχραιμη σκέψη

και γνώση, ώστε να υπάρχει υπεύθυνη κρίση και

ελεύθερη γνώμη.

Υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις; Εάν δεν υπάρχουν

η λαϊκή ετυμηγορία δεν είναι αλάνθαστη και επομέ-

νως δεν δικαιούται ν’ αξιώνει σεβασμό.

Τρανό παράδειγμα, χωρίς να λείπουν παλαιότερα πα-

ρόμοια, αποτελούν οι πρόσφατες εκλογές, για την

Ευρωβουλή και την Αυτοδιοίκηση.

Εκτινάχθηκε η μέχρι τώρα αντιπολίτευση της Ν.Δ.,

δέκα (10) μονάδες μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ και κα-

ταβαραθρώθηκαν οι πριν τέσσερα χρόνια διάττοντες

και εκλάμψαντες «αστέρες», όπως το «Ποτάμι» του

Σταύρου Θεοδωράκη, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες του

Πάνου Καμμένου, η Ενωση Κεντρώων του Λεβέντη

και βέβαια, η εξαφανίστηκαν και τα μικρότερα κόμ-

ματα συνεπών προσωπικοτήτων, όπως της Ζωής

Κωνσταντοπούλου, με την «Πλεύση Ελευθερίας»,

του Παναγιώτη Λαφαζάνη και του Βαρουφάκη, με το

ευρωπαϊκό προφίλ, και τα άλλα τα μικρότερα, όπως

η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το Ε.ΠΑ.Μ. του Δημ. Καζάκη κ.λπ., ενώ

έπαθε πανωλεθρία ο ΛΑ.Ο.Σ. του Καρατζαφέρη που

απεσύρθη αιδημόνως της πολιτικής, ενώ ανένυψε το

ΚΙΝ.ΑΛ (ΠΑ.ΣΟ.Κ), για να μην αναφερθώ στην υπό-

δικη και απομονωμένη Χ.Α. που υπέστη σοβαρότατο

πλήγμα, ενώ ανεδείχθη από τα «μυστήρια» και τα

μαντζούνια ο Κυρ. Βελόπουλος, που εκλέχθηκε ευ-

ρωβουλευτής με 4,1%! 

Κι εδώ τίθεται το εξής απλό ερώτημα:

Γιατί «τιμωρήθηκε» ο ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ όλα τα «επιδό-

ματα» και τα μέτρα “υπέρ των πολλών”, ενώ έκανε

ηπιότερη αντιλαϊκή οικονομική πολιτική, απ’ ότι οι

προηγούμενοι (Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ); Κι ακόμα, πού

πήγαν οι ψηφοφόροι του, (Σεπτέμβρη του ’15), με

φρέσκια τη μνήμη του 3ου μνημονίου, που «συνυπέ-

γραφαν» στο προεδρικό Μέγαρο μαζί με τον Τσίπρα

– Καμμένο (με το πιστόλι στον κρόταφο), η Νέα Δη-

μοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ. Το τρίτο μνημόνιο

δεν ήταν μόνο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ήταν του ΣΥΡΙΖΑ,

των ΑΝ.ΕΛ. της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και λοιπών “ευρω-

παϊστών”! 

Ήγουν, εθελόδουλων ραγιάδων· προσκυνημένων.

«...Δεν έχεις Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες Όσσα

ραγάδες έχεις, μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι
(...)
των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιά-
τσοι(...) 2

Κι εύλογα ακολουθεί ο συλλογισμός:

-Αν ο λογιστής σου «τα κάνει μαντάρα» και πληρώ-

σεις τα μαλλιοκέφαλά σου στην Εφορία, τί τον κά-

νεις; Τον στέλνεις σπίτι του και προσλαμβάνεις

άλλον. Κι όταν κι αυτός «τα κάνει θάλασσα», τι κά-

νεις; Ρωτάω: ξαναπαίρνεις τον πρώτον; Αδύνατον!

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού· έτσι;

- Το ίδιο με τον χασοδίκη δικηγόρο ή με το γιατρό χα-

σάπη. Εντάξει;; Δεν του εμπιστεύεσαι το παιδί σου,

επειδή άλλαξε «μπλούζα» ή πήρε όμορφη γραμμα-

τέα!

Πώς «την πατάς» λοιπόν και ξαναψηφίζεις αυτούς

που καταψήφισες χθες; Αυτό δεν καταδείχνει ανω-

ριμότητα;

Χίλιες φορές, τίποτα, αν δεν σου πάει το χέρι να ψη-

φίσεις ακραία: ΚΚΕ, Μ-Λ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ... Υπάρχουν και

οι «μέχρι αποδείξεως του εναντίου» έντιμοι! Εκείνοι

που θυσίασαν τα αξιώματα, τα προεδριλίκια και τα

υπουργιλίκια και τήρησαν τις «αρχές» και τις υποσχέ-

σεις τους: Ο Λαφαζάνης και η Κωνσταντοπούλου.

Και άλλοι βεβαίως. Κι αν αποδεχθούν κι αυτοί σκάρ-

τοι, σπίτι  τους!

Μόνο τότε ο λαός θα είναι ώριμος και η ετυμηγορία

του έγκυρη και σεβαστή.

Αλλιώτικα ισχύουν όσα λέει στο ποίημά του ο Παλα-

μάς.

Aλλιώτικα, είσαστε άξιοι της μοίρας μας: ...Των ευ-

ρωπαίων περίγελοι και των αρχαίων παλιάτσοι!

――――――
1. Αριστοτέλης: «Πολιτικά» τομ. Α’, βιβλ. Γ΄, 1275α, σελ. 236, εκδ.

Νομική Βιβλιοθήκη.

2. Κωστής Παλαμάς: Ποίημα «Γύριζε», 1908 (ή σήμερα).

Πολλααά Γκολ

Το περιβάλλον κινδυνεύει Σελ. 6

2η Εθνοσυνέλευση εν Αστρει
Γιάννης Κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Νεανικοί προβληματισμοί
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Τα παραθαλάσσια άλση και ...περιμέ-
νοντας τους βαρβάρους Σελ. 11

Δηλώσεις εκλεγμένων και μη Σελ. 13

Αθήνα - Αλκιβιάδης
Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

“Παν Μέτρον Αριστον”
Ζαΐρα Διγενή - Μπέζα Σελ. 15

Γιατί το “Κίνημα Αλλαγής” είναι το
πραγματικό Κίνημα του λαού
Bασιλική Αναστασίου Σελ. 16

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας στην Ισπα-

νία με το Erasmus+ Σελ. 16

Αλλαγές δρομολογίων του ΚΤΕΛ Αττικής

Βασιλική Κερασιώτη Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη
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Δήλωση του Δημοσθένη Δ. Δόγκα

για το εκλογικό αποτέλεσμα

Αγαπητοί Συμπολίτες μου, 

Αγαπητοί φίλοι, 

Εν αναμονή των επίσημων εκλογικών αποτελεσμάτων από

το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πρωτοδικείο με την επί-

σημη τελική καταμέτρηση της σταυροδοσίας, επιθυμώ να

σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την εμπιστοσύνη σας

και τη στήριξη σας, για μια ακόμη φορά, δίνοντάς μου σχε-

δόν 2.500 σταυρούς προτίμησής για να σας εκπροσωπήσω

επάξια από οποιοδήποτε ρόλο και θέση στην Περιφέρεια

Αττικής!

Η εμπιστοσύνη και η στήριξη αυτή

από εσάς, αποδεικνύεται συνεχής

και αδιάλειπτη, επιβεβαιώνοντας

την ισχυρή σχέση που έχει δημιουρ-

γηθεί ανάμεσα μας, ώστε η σχέση

αυτή πλέον να είναι σχέση αγάπης!

Ιδιαιτέρως, ευχαριστώ την ομάδα

εργασίας μας για τον επαγγελματι-

σμό κ την αξιοπιστία που επέδειξαν

αλλά και που τους χαρακτηρίζει, σε

αυτόν τον έντονο προεκλογικό

αγώνα που μαζί δώσαμε!

Τέλος, ευχαριστώ θερμά την οικογένειά μου και το στενό

κοινωνικό περιβάλλον μου για τη συμμετοχή του και την

ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη, την ενθάρρυνση και

τη δύναμη που μου έδωσαν, ώστε να βιώσουμε μαζί, από

την αρχή μέχρι το τέλος, ολόκληρο τον προεκλογικό

αυτόν αγώνα, αλλά και την κορύφωση της απόλυτης δη-

μοκρατικής διαδικασίας, χωρίς άγχος αλλά με ηθικό και με

τελικό στόχο την ανιδιοτελή προσφορά και ένα καλύτερο

μέλλον για την πολύπαθη, αλλά αγαπημένη Περιφέρειά

μας, την Περιφέρεια Αττικής!

Κλείνοντας, να είστε σίγουροι ότι σας σέβομαι όλες και

όλους, σας αγαπώ, παραμένω ακροατής όλων των προ-

βλημάτων, συνεχίζω να μεριμνώ για την επίλυση τους και

πολύ περισσότερο, είμαι και θα είμαι, πάντα παρών, σε

κάθε δημοκρατική διαδικασία, έτοιμος να αναδείξω και να

υπηρετήσω τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων σας,

με τον καλύτερο και πιο έντιμο τρόπο, για το καλύτερο

μέλλον που μας αξίζει!

Με θερμές ευχαριστίες

Σεβασμό και εκτίμηση

Δημοσθένης  Δ. Δόγκας

Το αποτέλεσμα των εκλο-

γών στο Δήμο ΒΒΒ, εξέ-

πληξε πολλούς. Ήταν

κάτι που δεν αναμενόταν

σε τόσο υψηλά επίπεδα

και όπως συζητιέται, είναι

κάτι που διαμορφώθηκε

τις τελευταίες εβδομάδες,

μέσα από αόρατα νήματα.

Ρωτήσαμε λοιπόν τον

δεύτερο συνδυασμό με

επικεφαλής τον Δημήτρη

Δαβάκη, να μας σχολιάσει

το αποτέλεσμα.

Κύριε Δαβάκη, πώς κρί-
νετε το υψηλό ποσοστό
του Γρήγορη Κωνσταντέλ-
λου;
Ήμουν ο πρώτος από τους

επικεφαλής των συνδυα-

σμών, που έδωσα συγχα-

ρητήρια στον Γρήγορη

Κωνσταντέλλο για τη νίκη

του και το υψηλό ποσοστό

που σημείωσε. 

Προφανώς έπεισε τους

ψηφοφόρους για το έργο

του. 

Βοήθησε και το γεγονός

ότι διοίκησε με απούσα τη

μείζονα αντιπολίτευση,

αφού αυτή τελικά έφτασε

στο σημείο να συνεργα-

στεί μαζί του, παραβιάζον-

τας την εντολή των

δημοτών. 

Υπήρξε, επίσης, μια ευ-

νοϊκή συγκυρία γι’ αυτόν

που σε ένα βαθμό ερμη-

νεύει το αποτέλεσμα: Το

θετικό επενδυτικό κλίμα

που υπήρχε στο παρα-

λιακό μέτωπο, αλλά και η

καλυτερη κατάσταση στην

Αυτοδιοίκηση τα τελευ-

ταία χρόνια του μνημο-

νίου. 

Έτσι, και οι έξι δήμαρχοι

του παραλιακού μετώπου

σημείωσαν πολύ μεγάλα

ποσοστά. 

Πώς κρίνετε το αποτέλε-
σμα των εκλογών όσον
αφορά τον συνδυασμό
σας, “Κύμα ΕΝΩΜΕΝΩΝ
Πολιτών ΒΒΒ”;
Ο συνδυασμός μας “Κύμα

Ενωμένων Πολιτών” σε

αυτές τις εκλογές διπλα-

σίασε τις έδρες του, από 2

σε 4 και αύξησε τις ψή-

φους κατά 35%. Βρίσκεται

πλέον, στη θέση της μείζο-

νος αντιπολίτευσης και

προφανώς είναι μια ανερ-

χόμενη δημοτική δύναμη. 

Κάναμε ένα δύσκολο

εκλογικό αγώνα απέναντι

στα νέα κατεστημένα του

δήμου μας και απέναντι

στα συμφέροντα. 

Παρ’ όλα αυτά πετύχαμε

την ισχυρή μας εκπροσώ-

πηση. 

Θα συνεχίσουμε να αγωνι-

ζόμαστε για την ποιότητα

ζωής, για την προάσπιση

του οικιστικού μας χαρα-

κτήρα, για τη διαφάνεια

στο δήμο. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω

από την καρδιά μου τα

στελέχη του συνδυασμού

μας και τους δημότες που

μας στήριξαν. 

Μας έδωσαν μια καθαρή

εντολή και δεν θα τους

προδώσουμε. 

Έχετε κάποιες σκέψεις
για την επόμενη μέρα;
Έχουμε χρέος να τιμή-

σουμε την εντολή των δη-

μοτών και να ασκήσουμε

έλεγχο και εποικοδομη-

τική αντιπολίτευση στην

διοίκηση. 

Η ψήφος των δημοτών

μας δεσμεύει. 

H ψήφος των δημοτών μας δεσμεύει

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr
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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 συναυ-

λιακών αποδράσεων προσελκύει ακροατές κάθε ηλικίας

με χαλαρή διάθεση και αγαπημένους Έλληνες καλλιτέ-

χνες 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, πορτογα-

λικά fados, ελληνικά τραγούδια –έντεχνα, παραδοσιακά,

λαϊκά και όχι μόνο!

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 επι-

στρέφουν στην Αθήνα έχοντας στις αποσκευές τους

αγαπημένες indie pop και new folk μελωδίες, τραγού-

δια από όλη τη δισκογραφία τους αλλά και νέες συν-

θέσεις που θα ακουστούν στο ελληνικό κοινό για

πρώτη φορά στη συναυλία τους στον Κήπο.

13 Ιουνίου 2019

Η Νάνα Σιμόπουλος «μεταμορφώνει»

τον Κήπο του Μεγάρου

Η διεθνώς αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια της world

jazz και οι συνεργάτες της μας ταξιδεύουν στην Ινδία,

τη Νότια Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Ελ-

λάδα

Του κόσμου οι μουσικές στον Κήπο 

του Μεγάρου Μουσικής!

Το Κορωπί γιορτάζει 

της Αναλήψεως

Στις 5 και 6 Ιουνίου 2019, Εορτή της Αναλήψεως του Κυ-

ρίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της πόλης

του Κορωπίου. Ο Δήμος Κρωπίας και το ΝΠΔΔ Σφηττός

έχουν ετοιμάσει πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων. 

Μεγάλη παραδοσιακή χορευτική εκδήλωση την, Πέμπτη 6

Ιουνίου 2019, στις 20:30, στο 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου με

τη συμμετοχή των συλλόγων (κατά σειρά εμφάνισης): Λύ-

κειο Ελληνίδων Κορωπίου, Σύλλογος Ποντίων Κορωπίου «Εύξει-

νος Πόντος», Τμήμα Ελληνικών Χορών ΝΠΔΔ Σφηττός, Σύλλογος

Κρητών Μεσογείων «Ο Ψηλορείτης», Σύλλογος Ηπειρωτών Κο-

ρωπίου, Σύλλογος Θρακιωτών. Στις 19:00, την ίδια μέρα, θα προ-

ηγηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου, παράσταση

Καραγκιόζη με θέμα «Το Πανηγύρι» (από το Θεάτρο Σκιών του

Σωκράτη Κοτσορέ).

Την παραμονή του εορτασμού, 5 Ιουνίου 2019, το βράδυ η

Ευαγγελία Βάλβη με τους, Νεκτάριο Γκάγκωση, Κώστα

Τάσιο, Βασίλη Σδούκο θα παρουσιάσουν, λαϊκό, νησιώ-

τικο και δημοτικό μουσικό πρόγραμμα. 

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις 

“Zιζέλ”
Κώστα Τσιούκα

Ο χορογράφος Κώστας Τσιούκας, ανοίγει το πρόγραμμα

του χορού στο φετινό Φεστιβάλ, παρουσιάζοντας στην

Πειραιώς 260 ένα από τα δημοφιλέστερα ρομαντικά μπα-

λέτα, τη Ζιζέλ. Ο εικονοκλάστης δημιουργός, με πολύ ιδι-

αίτερη προσωπική γραφή, επιχειρεί μια ενδοσκοπική ματιά

σ’ αυτή την κλασική ιστορία με το κεντροευρωπαϊκό με-

σαιωνικό άρωμα, δίνοντάς της μια χροιά πιο σύγχρονη,

προσωπική, νοτιοευρωπαϊκή. 

Η Ζιζέλ αφηγείται μια ακαταμάχητη ερωτική ιστορία με λυ-
τρωτικό, αν και τραγικό τέλος. Η Ζιζέλ είναι μια όμορφη
χωριατοπούλα με αδύναμη καρδιά, που ερωτεύεται τον
ευγενή Άλμπρεχτ. Καθώς αισθάνεται ότι ο αγαπημένος
της δεν ανταποκρίνεται, η καρδιά της την προδίδει και πε-
θαίνει. Στο νεκροταφείο όπου τη θάβουν, αναπαύονται και
άλλες γυναίκες με ανεκπλήρωτες ή ατυχείς ιστορίες, γυ-
ναίκες που τη νύχτα γίνονται στοιχειά, σηκώνονται και χο-
ρεύουν, και όποιος ένοχος άντρας βρεθεί εκεί, τον
σέρνουν να χορέψει μέχρι τελικής πτώσης. Όταν ο μετα-
νιωμένος Άλμπρεχτ επισκέπτεται τον τάφο της Ζιζέλ, για
να της πει ότι την αγαπά και να ζητήσει συγγνώμη, ενώ το
πνεύμα της τον συγχωρεί, τον περικυκλώνουν τα στοιχειά
με την αρχηγό τους και...
Παραστάσεις 5 και 6 Ιουνίου 9μ.μ. Πειραιών 260 Αθήνα

«Μέλλον + Παράδοση»
Εικαστική Έκθεση στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,

προσκαλούν στα εγκαίνια της Έκθεσης «Μέλλον + Πα-

ράδοση», που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 5 Ιου-

νίου 2019 και ώρα 7 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο

Μαρκοπούλου !

Η Έκθεση, περιλαμβάνει Έργα Φωτογραφίας, Ζωγραφι-

κής, Χαρακτικής, Γλυπτικής, Κεραμικής και Έργα Παιδι-

κής Δημιουργίας.

Καθώς οι Χώροι Πολιτισμού, τον 21ο αιώνα αλλάζουν

μορφή, με την δημιουργικότητα  πλέον να συνδυάζεται

με τη γνώση, οι επισκέπτες καλούνται να συνδημιουργή-

σουν, να μοιραστούν και να αλληλεπιδράσουν. Οι τοπικές

ανάγκες και απόψεις κάθε κοινότητας, θα βρίσκουν κοινό

παρονομαστή σε ένα ευρύτερο χωρικό και θεσμικό πλαί-

σιο μέσω του πολιτισμού, για ένα κόσμο διαλόγου και

ένα βιώσιμο μέλλον. Έτσι, στόχος της Έκθεσης είναι να

βρεθούν νέοι τρόποι να τιμηθούν οι πολιτιστικές συλλο-

γές, ιστορίες και κληρονομιές, δημιουργώντας παραδό-

σεις με νέα νοήματα για τις μελλοντικές γενιές.

Η Έκθεση θα διαρκέσει από την Τετάρτη 5 ως την Πέμ-

πτη, 20 Ιουνίου 2019: 

9 π.μ. – 1 μ.μ. & 5:30 μ.μ. – 8 μ.μ. (καθημερινές).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Στο Πλάσι η ιστορία του Μαραθώνα
ξαναγράφεται!

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, προ-

σκαλούν στην περιήγηση – παρακολούθηση μιας «ζωντα-

νής» ανασκαφής την ώρα εργασίας αρχαιολόγων στον

αρχαιολογικό χώρο στο Πλάσι Μαραθώνα, που θα πραγ-

ματοποιηθεί το Σαββάτο 8 Ιουνίου ώρα 12:00.

Η ανασκαφή έχει διττό χαρακτήρα, εκπαιδευτικό και ερευ-

νητικό. Ως εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται

κάθε Μάιο με θέμα: «Ανασκαφική, Επεξεργασία Αρχαι-

ολογικού Υλικού και Μουσειολογία». Ως ερευνητικό

αφορά μία θέση η οποία αποτέλεσε επίκεντρο ανθρώπι-

νης δραστηριότητας με αξιοσημείωτη συνέχεια για 4 σχε-

δόν χιλιετίες, από τη Νεολιθική εποχή έως και την Ύστερη

Αρχαιότητα.

Θα πραγματοποιηθεί περιήγηση στις αρχαιότητες που

έχουν αποκαλυφθεί στη θέση Πλάσι του Μαραθώνα

καθώς και παρακολούθηση της διαδικασίας ανασκαφής.

Σημείο συνάντησης και αφετηρία της περιήγησης ορίζεται ο

χώρος της ανασκαφής (είσοδος από Μάχης Μαραθώνος).

Χώρος στάθμευσης υπάρχει εντός του ανασκάψιμου χώρου

και στη συμβολή της λεωφ. Ποσειδώνος με την οδό Μάχης

Μαραθώνος πλησίον της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου.

Λεπτομέρειες: www.arch.uoa.gr/ereyna/anaskafes/plasi-

mara8onas.html

Δήλωση συμμετοχής στην Μαρία Παπαπαύλου  κιν.

6945079690, πρωί 10.00-13.00 και 18.00-22.00. 
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«Οι Πνευματικές κλοπές των

Ευρωπαίων από τους Έλληνες

διανοούμενους»

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκα-

λεί την  Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019  στην εκδήλωσή του

με θέμα: «Οι Πνευματικές κλοπές των Ευρωπαίων

από τους Ελληνες διανοούμενους», με ομιλητή τον

Δρ Λεωνίδα Μπίλλη, Οικονομολόγο - Κοινωνιο-

λόγο και συγγραφέα.

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.

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.

Εκδρομή στη Μονή 
Καισαριανής με την “Υπατία”

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Σύλλογος Βούλας ΥΠΑΤΙΑ πάει εκ-

δρομή στην Μονή Καισαριανής, το κοντινό μαγευτικό

καφέ και γεύμα στο Ξύλινο την Κυριακή 9 Ιουνίου

2019. Τιμή μετάβασης : 10 ευρώ 

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ.: 6998958059 και

69322400636.

Αναχώρηση στις   10:00 από την πλατεία Βούλας,

οδός Ζεφύρου, πίσω από την Πνευματική Εστία. 

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΙΝΕΜΑ

H “Υπατία” πάει στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

στο νέο θεατρικό μιούζικαλ των Θανάση Παπαθανα-

σίου και Μιχάλη Ρέππα : ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΙΝΕΜΑ
Mια παράσταση πρωταγωνιστών με 17 υπέροχους

ηθοποιούς,  37 τραγούδια με 12μελή ζωντανή ορχή-

στρα, 24μελές μπαλέτο, 1.000 κοστούμια επί σκηνής

και 300 περούκες!

Δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες

έως την Δευτέρα 24/6/2019  στα τηλ.: 6998958059 και

69322400636.

Αναχώρηση στις 7:30  από την πλατεία Βούλας, οδός

Ζεφύρου, πίσω από την Πνευματική Εστία. 

Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια παράστασης: 3 ώρες.

“Οι όροι του Μ. Αλεξάνδρου

στους προκατόχους 
της περιοχής 

των σημερινών Σκοπίων”

Η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

οργανώνει εκδήλωση την Τρίτη 4 Ιουνίου και ώρα 6

μ.μ. στην ισόγεια αίθουσα του Εθνικού Ιδρύματος

Ερευνών (Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48), με θέμα: “Οι
όροι του Μ. Αλεξάνδρου στους προκατόχους της
περιοχής των σημερινών Σκοπίων”.
Είσοδος ελεύθερη.

“Αριστοτέλης και 
συναισθηματική 

νοημοσύνη”

Στις 12 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ στην

Αίθουσα Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών (Αριστοτέλους

22, 4ος όροφος, Αθήνα), θα διεξαχθεί ομιλία με

θέμα: AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗ-
ΜΟΣΥΝΗ.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν Βεβαιώσεις παρα-

κολούθησης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

“Η ανάγνωση της ιστορίας
της γης μέσα από τις 

σελίδες των πετρωμάτων της”

Διάλεξη οργανώνει ο Δήμος Κρωπίας και ο “Σφητ-

τός” με θέμα “Η ανάγνωση της ιστορίας της γης
μέσα από τις σελίδες των πετρωμάτων της”, με

ομιλήτρια την Αλεξάνδρα Ζαμπετάκη - Λέκκα, ομό-

τιμο καθηγήτρια του Εθν. Καποδιστριακού Παν/μίου

Αθηνών, την Κυριακή 9 Ιουνίου ώρα 7 μ.μ. στη Δη-

μοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου, Παπασιδέρη 13 πε-

ζόδρομος.

Θα συζητηθούν: Πώς δημιουργήθηκε η γη; Πότε;

Ήταν πάντα όπως σήμερα ή άλλαζε μορφή κατά τη

διάρκεια της ζωής της; Πώς ήταν το κλίμα; Πότε εμ-

φανίστηκε ο άνθρωπος; Πώς μπορεί να ξέρει πώς

ήταν η γη πριν από αυτόν;

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνουν τα ίδια τα

πετρώματα της γης.

Η Αλεξάνδρα Ζαμπετάκη-Λέκκα θα παρουσιάσει

τον τρόπο με τον οποίο οι γεωλόγοι  αποκρυπτο-

γραφούν τα μυστικά των πετρωμάτων για να διη-

γηθούν την ιστορία της γης.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στεγασμένο σε

ένα υπέροχα κομψό κτίριο του 19ου αιώνα ανοίγει τις

πόρτες του στο κοινό της Action Plus.

Με την αστροφυσικό δρ.Φιόρη – Αναστασία Μεταλλη-

νού περιπλανιώμαστε στο στερέωμα της ελληνική μυ-

θολογίας και μαγευόμαστε από τον πλούτο των μύθων,

της φαντασίας και των συμβολισμών που περιέχει.

Πηγή έμπνευσης για τους αρχαίους Έλληνες αστρονό-

μους, οι αστερισμοί που αποτύπωσαν στον ουρανό

απεικονίζουν μορφές μυθικές. 

Έτσι, αποτυπώνεται στον ουρανό η αστείρευτη φαντα-

σία των προγόνων μας, μέσα από μύθους ευφάντα-

στους και γοητευτικούς. Μύθους που περιγράφουν

κατορθώματα θνητών και θεών, άθλους και πράξεις

ηρωικές, ιστορίες αγάπης και έρωτες μυθικών ζευγα-

ριών.

Μέχρι σήμερα, ονόματα και σχήματα αστερισμών του

βορείου ημισφαιρίου, που διεθνώς χρησιμοποιούμε

προέρχονται από την ελληνική μυθολογία.

Δεν μένουμε όμως εδώ! Το τηλεσκόπιο Δωρίδη θα μας

περιμένει για παρατήρηση του ουρανού και οι αίθουσες

του Αστεροσκοπείου ανοίγουν για εμάς για να θαυμά-

σουμε το καταπληκτικό αντίγραφο του Μηχανισμού

των Αντικυθήρων, τον περίφημο χάρτη της Σελήνης

που σχεδίασε ο Ιούλιος Σμιθ, και τα μυστικά της βιβλιο-

θήκης του.

Σημείο συνάντησης στην είσοδο του Εθνικού Αστερο-

σκοπείου Αθηνών στο Θησείο, Αθήνα. Η εκδήλωση

διαρκεί 2 περίπου ώρες.

Ξενάγηση από την ομάδα της ActionPlus.

Ημερομηνίες 31 Μαΐου 2019 - 8 Ιουνίου 2019

"Ιστορίες Έρωτα στον Μυθολογικό Ουρανό
στο Αστεροσκοπείο Αθηνών"

Συναυλία γεμάτη ροκ ψυχεδέλεια
και ρετρό στοιχεία

Με Music Escapades και Chickn συνδυάζοντας το κλασικό

με το πειραματικό ροκ, και τoν ήχο τους να αναμειγνύει

jazz, funk και post-punk στοιχεία παρουσιάζονται την 1η

Ιουνίου στις 9μ.μ. στο Ιδρυμα Στ. Νιάρχο, σε ένα απόλυτα

ψυχεδελικό πλαίσιο με ρετρό αναφορές από περασμένες

δεκαετίες.

Eίσοδος ελεύθερη
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Από τους 13 Δήμου της Ανατολικής Αττικής δύο είναι

οι Δήμοι που πήραν μεγαλύτερο ποσοστό πέραν του

50% και ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία από

την πρώτη Κυριακή. Αυτοί είναι ο Δήμος Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης με δήμαρχο το Γρ. Κωνσταντέλλο

που έφερε 72,04% και ο Δήμος Κρωπίας με δήμαρχο

τον Δημήτρη Κιούση που έφερε 70,59%.

Οι υπόλοιποι Δήμοι ξαναστήνουν κάλπες την επό-

μενη Κυριακή 2 Ιουνίου για να αναδειχθεί ο Δήμαρ-

χος μόνο, γιατί οι σύμβουλοι - λόγω της απλής

αναλογικής - έχουν εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή.

Tα ποσοστά που έφεραν οι Δήμοι:

Αχαρνών, Βρεττός Σπυρίδων 22,10%

Βάρη-Βούλα-Βουλ/νη, Κωνσταντέλλος Γρ. 72,04%

Κορωπί, Δημήτρης Κιούσης 70,59%

Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς 35,20%

Μαραθώνος, Τσίρκας Στέργιος 39,39%

Μρκοπούλου, Αλλαγιάννης Κων/νος 34,32%

Παιανίας, Μάδης Ισίδωρος 28,47%

Παλλήνης, Ζούτσος Αθανάσιος 47,61%

Ραφήνας-Πικερμίου Μπουρνούς Ευάγγ. 43,80%

Σαρωνικού, Φιλίππου Πέτρος 45,08%

Σπάτων-Αρτέμιδος, Μάρκου Δημήτρης 43,07%

Ωρωπού Ρούσσης Θωμάς 42,17%

Στο Δήμο Αχαρνών συμμετείχαν 10 συνδυασμοί.

Ο νυν δήμαρχος ήρθε 4ος, ενώ οι δύο πρώτοι που θα

ανταγωνιστούν είναι:

Βρεττός Σπυρίδων 22,10% 10

Δαμάσκος Χαράλαμπος 20,12 9

Στο Δήμο Λαυρεωτικής, συμμετείχαν 6 συνδυασμοί.

Πρώτος αναδείχθηκε του νυν δημάρχου όπως: 

Δημήτρης Λουκάς 35,20% 10

Λεβαντής Κωνσταντίνος 23,39% 6

Ο Κ. Λεβαντής (δεξιά) είναι πρώην δήμαρχος Κερατέας. 

Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας συμμετείχαν 6

συνδυασμοί. Δεν συμμετείχε ο παρών δήμαρχος Σωτ.

Μεθενίτης, γιατί κατέβηκε υποψήφιος στην Περιφέ-

ρεια με τον Γιάννη Σγουρό και πολύ πιθανόν να έχει

εκλεγεί. Οι δύο πρώτοι είναι:

Αλλαγιάννης Κων/νος 34,32% 9

Μαντάλα Μαρία 22,76% 6

Στο Δήμο Μαραθώνα συμμετείχαν 4 συνδυασμοί και

οι δύο πρώτοι που θα αναμετρηθούν είναι:

Τσίρκας Στέργιος 39,39% 13

Λιβαθινός Σπύρος 28,37% 9

Στο Δήμο Παιανίας συμμετείχαν 6 συνδυασμοί και οι

δύο πρώτοι που θα αναμετρηθούν είναι:

Μάδης Ισίδωρος 28,47% 8

Στάμου Σπυρίδων 22,44% 6

Ο Σπ. Στάμου είναι ο νυν δήμαρχος.

Στο Δήμο Παλλήνης συμμετείχαν 5 συνδυασμοί και

οι δύο πρώτοι είναι παλιοί αντίπαλοι.

Ζούτσος Αθανάσιος 47,61% 16

Μερτύρης Παναγιώτης 22,91% 7

Συμμετείχαν και η Ραχήλ Μακρή που ήρθε τρίτη με

14,49% και 5 έδρες.

Στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου συμμετείχαν 6 συν-

δυασμοί με το νυν δήμαρχο Βασ. Πιστικίδη να έρχεται

4ος στη σειρά. Οι δύο πρώτοι είναι

Μπουρνούς Ευάγγ. 43,80% 12

Φαφούτης Δαμιανός 16,77 4

Στο Δήμο Σαρωνικού συμμετείχαν 4 συνδυασμοί

όπου κονταροχτυπήθηκαν δύο δήμαρχοι. Ο παλιός

και ο καινούργιος.

Φιλίππου Πέτρος 45,08% 12

Σωφρόνης Γιώργος 39,47% 11

Τρίτος έρχεται ο Χρ. Τσιγαρίδας με 12,40% και 4η η

Γαλανοπούλου Σουλτάνα με 3,05%. Αποκτά ιδιαίτερο

ενδιαφέρον η σύγκρουση των δύο “μονομάχων” γιατί

είναι ο παλιός με τον καινούργιο. Ο παλιός είναι έμπει-

ρος αυτοδιοικητικός, (Π. Φιλίππου), που έχει θητεύσει

δήμαρχος Καλυβίων και πρώτος δήμαρχος στον “Καλ-

λικρατικό” Δήμο Σαρωνικού, με αντιδήμαρχο μάλιστα

τον νυν δήμαρχο και αντίπαλό του Γ. Σωφρόνη. Η “ψα-

λίδα” είναι σχετικά μεγάλη και η μάχη είναι σκληρή·

έχουν ανταλλάξει και βαριές κατηγορίες.

Στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος συμμετείχαν 6 συν-

δυασμοί με πρώτους τον νυν δήμαρχο και μία γυναίκα

Μάρκου Δημήτρης 43,07% 14

Ραφτοπούλου Αννα 41,61% 14 

Στο Δήμο Ωρωπού συμμετείχαν 4 συνδυασμοί με

πρώτους τους

Ρούσσης Θωμάς 42,17% 17

Γιασημάκης Γεώργιος 41,97% 17

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βλέπουμε ότι τη δεύτερη

Κυριακή σε δύο Δήμους ανταγωνίζονται γυναίκες.

Στο Δήμο Μαρκοπούλου και Σπάτων Αρτέμιδος

Στην άλλη γειτονιά μας

Oι όμοροι Δήμοι Γλυφάδας, Ελληνικού επίσης παρου-

σιάζουν υψηλά ποσοστά: 

Στο Δήμο Γλυφάδας ο Γ. Παπανικολάου και πάλι δή-

μαρχος από την πρώτη Κυριακή με το εντυπωσιακό

79,07% και 32 έδρες, με δεύτερο τον Θεοδοσόπουλο

Στυλιανό με 6,11% και 3 έδρες. Συμμετείχαν 8 συν-

δυασμοί.

Στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, εξελέγη ο νυν

δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή ο Κωνσταντάτος

Ιωάννης με ποσοστό 68,23% και 22 έδρες. Συμμετεί-

χαν 8 συνδυασμοί.

Στο Δήμο Ηλιούπολης συμμετείχαν 9 συνδυασμοί.

Πάνε για δεύτερη Κυριακή με πρώτο τον νυν δήμαρχο

Βασ. Βαλασόπουλο με 37,74% και 12 έδρες και 2ον

τον Χατζηδάκη Γεώργιο με 15,92% και 6 έδρες.

Το περιβάλλον κινδυνεύει

Τριήμερο εκδηλώσεων

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλ-

λοντος (5/6), το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογι-

κών Οργανώσεων σε συνεργασία με άλλους

επτά οργανισμούς οργανώνουν τριήμερο πρό-

γραμμα εκδηλώσεων 5,6, 7 Ιουνίου στην πλα-

τεία 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 προβλημα-

τισμός 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 προβλη-

ματισμός για τη διαχείριση της Διατροφής.

Παράλληλες εκδηλώσεις στα έξη περίπτερα. 

Περίπτερο 1: εκθέσεις φωτογραφίας, από την ιστο-

ρία 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 διαφα-

νειών με θέμα “Ενέργεια και Περιβάλλον”.

Περίπτερο 5: Δρώμενα για παιδιά, κατασκευές, παι-

χνίδι και ζωγραφική

Περίπτερο 6: Πρώτες βοήθειες για τις καλοκαιρινές

διακοπές.

Ποιοι Δήμοι πάνε δεύτερη Κυριακή
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Επαναληπτική στην

Περιφέρεια Αττικής 

Στην Περιφέρεια Αττικής πολώθηκε το κλίμα, όπως

και στις ευρωεκλογές, με καθαρά κομματικά κριτή-

ρια.

Πρώτος έρχεται ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. Γ. Πατού-

λης, δεύτερη η νυν περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ

Ρένα Δούρου. Ο Γ. Σγουρός που κατέβαινε ανεξάρ-

τητος και έχει θητεύσει στην Περιφέρεια στην προ-

ηγούμενη 4ετία ήρθε τρίτος. 

Θα “χτυπηθούν” Πατούλης και Δούρου. Το ποσοστό

της Δούρου, βέβαια, δεν της δίνει ελπίδες να προ-

ηγηθεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις! Η κάλπη είναι απρό-

βλεπτη, πολλές φορές.

Η αποχή και στην Περιφέρεια κυμάνθηκε στο 405+. 

Ο Γ. Πατούλης δήλωσε : «Αυτή την Κυριακή καλούμε
τους πολίτες να
μας δώσουν μία κα-
θαρή εντολή με
στόχο μαζί με τους
Δήμους να αλλά-
ξουμε πρόσωπο
στην Αττική μας». 

Η Ρένα Δούρου δήλωσε: «Ευχαριστώ από τα βάθη
της καρδιάς μου αυ-
τούς που μας στήρι-
ξαν με την ψήφο
τους. Ήταν η καλύ-
τερη απάντηση στις
συκοφαντίες και τις
χυδαιότητες που
κάποιοι οργάνωσαν
με ονοματεπώνυμο

και που τις ακούγαμε, για να κρύψουν τις δικές τους
ευθύνες, να κρύψουν το πραγματικό μετρήσιμο απο-
τέλεσμα και το έργο της Δύναμης Ζωής. Η μεγάλη
μάχη είναι πλέον μπροστά, την επόμενη Κυριακή θα
δώσουμε τη μάχη για τις ζωές μας, την καθημερινό-
τητά μας. Για αυτό και όλοι πρέπει να βάλουμε τα
δυνατά μας την επόμενη Κυριακή. Για αυτό και απευ-
θύνομαι στους προοδευτικούς πολίτες για να στή-
σουν ανάχωμα στην ακροδεξιά και την δεξιά. Καλώ
τους συμπολίτες μου να δώσουμε μαζί τη μάχη, να
συνεχίσουμε τη ρότα του έργου που έχει ξεκινήσει
για την Αττική της δημοκρατίας και της προόδου».

Τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω με μία μικρή

επιφύλαξη, αφού όταν τα αντλήσαμε από το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών ήταν στο 99,67% επί του συνόλου.

Πατούλης Γεώργιος 37,64% 38

Δούρου Ρένα 19,71% 20

Σγουρός Γιάννης 17,40% 17

Πρωτούλης Γιάννης 8,28% 8

Παναγιώταρος Ηλίας 5,59% 6

Δημητρίου Γεώργιος 2,80% 3

Τζήμερος Γλαύκος 2,67% 3

Παπαδάκης Νίκος 1,79% 2

Τουλγαρίδης Κων/νος 1,77% 2

Τσίχλη Μαριάνα 1,37% 1

Κούρτης Ανδρέας 0,98% 1  

Ευρωεκλογές

Στις Ευρωεκλογές, δηλαδή για την εκπροσώπησή

μας στο Ευρωκοινοβούλιο, ψηφίσαμε ...ποδοσφαι-

ρικά, όπως χαρακτηριστικά είχε πει ο Κυρ. Μητσοτά-

κης “πολλά γκολ”.

Έτσι μπήκαν στο ...γήπεδο και πέταξαν την ψήφο στο

τερέν των κομμάτων και όχι σ’ αυτά που πρεσβεύει

η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Κομισιόν. Στην “αρένα” της

διεκδίκησης έδρας μπήκαν 40 κόμματα.

Τα πρώτα κόμματα 

Νέα Δημοκρατία 33,12% 8 έδρες

ΣΥΡΙΖΑ 23,77% 6 έδρες

Κίνημα Αλλαγής 7,72 2 έδρες

ΚΚΕ 5,34% 2 έδρες

Ελληνική Αυγή 4,88% 2 έδρες

Ελληνική Λύση 4,18% 1 έδρα

Τούτο προκαλεί αλγηνή εντύπωση, όταν μόλις πριν

λίγες ημέρες, το ΔΝΤ σε έκθεσή του ομολογεί ότι

φτώχυναν, εξαθλίωσαν, έστειλαν στο θάνατο χιλιά-

δες Έλληνες για να σώσουν τις ευρωπαϊκές τράπε-

ζες οι οποίες είχαν 18 τρισεκατομμύρια τοξικά

δάνεια.

Ξαναδιαβάστε το. Και ξαναδιαβάστε το για να αντι-

ληφθείτε ότι προκειμένου να σώσουν τα ...τομάρια

τους, κατάστρεψαν μία ολόκληρη χώρα. Και βέβαια

βρήκαν “χρήσιμους” πολιτικούς για το σκοπό αυτό

από το 2008 μέχρι σήμερα, που ακολούθησαν πιστά

τις οδηγίες θανάτου της Ελλάδας.

Η “Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής” αποτιμά
το εκλογικό αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών
Ποια η στάση που θα κρατήσει η Παράταξη του Σγουρού

Την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος του α'

γύρου των περιφερειακών εκλογών στην Περιφέρεια

Αττικής πραγματοποίησε η Παράταξη "Ανεξάρτητη

Αυτοδιοίκηση Αττικής" με επικεφαλής τον Γιάννη

Σγουρό.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε Tρίτη με πρω-

τοβουλία του Γιάννη Σγουρού,

παραβρέθηκαν το σύνολο

σχεδόν των υποψηφίων περι-

φερειακών συμβούλων σε

όλους τους τομείς.  

Κοινή εκτίμηση ήταν ότι το πο-

σοστό που συγκέντρωσε η

Παράταξη, είναι ένα ποσοστό

ελπίδας για το μέλλον της Πε-

ριφέρειας, καθώς αποδεικνύε-

ται ότι υπάρχει μια πολύ

σημαντική μερίδα πολιτών που

ανεξαρτήτως "πιστεύω", εξα-

κολουθεί να ψηφίζει με κριτική σκέψη και δεν παρα-

σύρεται από την πολιτική πόλωση.

Επισημάνθηκε ότι ο αγώνας που δόθηκε δεν δικαιώ-

θηκε, καθώς στόχος ήταν η είσοδος στον β' γύρο, ήταν

όμως έντιμος και καθαρός, με ολοκληρωμένο πρό-

γραμμα και σχέδιο, με απώτερο στόχο να αναδειχθούν

τα προβλήματα της Περιφέρειας και οι τρόποι επίλυ-

σής τους. Πλην όμως ήταν ταυτόχρονα και ένας άνι-

σος αγώνας (οικονομικά μεγέθη, κομματική στήριξη),

με πολλά εμπόδια και εμφανείς αποκλεισμούς από

συγκεκριμένα ΜΜΕ, που πρι-

μοδοτούσαν συγκεκριμένους

υποψηφίους, με πλέον χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα αυτό

της δημόσιας τηλεόρασης που

καταστρατήγησε κάθε έννοια

δημοκρατικής λειτουργίας και

δημοσιογραφικής δεοντολο-

γίας. 

Κατά τη διάρκεια της συνε-

δρίασης και ενόψει του β'

γύρου των εκλογών αποφασί-

στηκε ότι η Παράταξη, πιστή

στις δημοκρατικές αρχές που πρεσβεύει, δεν πρόκει-

ται σε καμία περίπτωση να κάνει υποδείξεις και ότι οι

πολίτες μπορούν να επιλέξουν Περιφερειάρχη με

βάση το έργο που έχει προσφέρει ο καθένας.

Καλώ  όλους τους συμπολίτες μου
σε μια Πανδημοτική εγρήγορση

Συνδημότες μου

Νιώθω την ανάγκη να  ευχαριστήσω δημόσια  όλα τα στελέχη

της Παράταξης μας, που με ανιδιοτέλεια, ενθουσιασμό και

εξαιρετική Αυτοδιοικητική ωριμότητα, έδωσαν μαζί μου, έναν

ωραίο και δημιουργικό αγώνα, με βαθιά πίστη πως μπορούμε

να προσφέρουμε πολλά περισσότερα στην γειτονιά μας,

στην πόλη μας, στον Δήμο μας συνολικά. Θέλω επίσης να ευ-

χαριστήσω όλους εσάς που με τόλμη και παρρησία  μας τι-

μήσατε με την εμπιστοσύνη σας.  

..Στον Αγώνα που δώσαμε μέχρι σήμερα μεταφέραμε μόνο

Αλήθειες. Όμως απέναντι μας, είχαμε να αντιμετωπίσουμε

τους «άριστους» προπαγανδιστές της δημαρχιακής ομάδας

και τον πακτωλό των σπάταλων ενεργειών της, στην τελευ-

ταία προεκλογική περίοδο, που αποπροσανατόλισαν μερίδα

λαού. Πιστέψτε με, τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί

στον Δήμο μας, είναι πολλά και σοβαρά.

Δώσαμε έναν καθαρό αγώνα, απέναντι σε ένα σύστημα δια-

πλοκών.  

...Συνδημότες μου, η μάχη δεν κρίθηκε οριστικά, έστω και αν

τα ποσοστά του κ. Ζούτσου δείχνουν ισχυροποιημένα.

Πέρα από τους παραπλανημένους ψηφοφόρους, υπάρχει μια

ισχυρή πλειοψηφία λαού της τάξης  του 53%, που μπορεί να

αποδείξει την  ερχόμενη Κυριακή (2 Ιουνίου), πως θεωρεί ότι

ο κ. Ζούτσος έχει ολοκληρώσει τον Κύκλο του.

Στις 2 Ιουνίου θα δώσουμε το παρών μας, με αξιοπρέπεια

αλλά και  την πίστη πως οι δημότες, αφού επέλεξαν τους

συμβούλους της αρεσκείας τους, θα απαντήσουν θετικά.

Με σεβασμό  στην τελική σας κρίση,

Παναγιώτης Μερτύρης

Υποψήφιος Δήμαρχος Παλλήνης
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«Εις την Ελλάδα κατά την επανάστασιν δύο ειδών συστήματα
υπήρχαν, και εις μεν το πρώτον ανήκον οι άνθρωποι, οι οποίοι
εφιλοτιμούντο περί του ποίος να φανή  ικανώτερος του άλλου
εις την σωτηρίαν της πατρίδος, εις δε την δευτέραν  οι φροντί-
ζοντες πάντοτε να άρχουν, να συναθροίζουν τα εισοδήματα
δια τον εαυτόν των, και να μοιράζουν κατά αρεσκείαν τα
αξιώματα και τας θέσεις!! Ένεκα δε τούτου εγεννήθη η διχό-
νοια μεταξύ των, η οποία έφερε τον εμφύλιον πόλεμον και
έσπρωξε το έθνος εις την απώλειαν».  

Φωτάκου, “Απομνημονεύματα”, τομ. Α΄σελ. 466

Η  πρώτη  Εθνοσυνέλευση με το ψήφισμα του Συντάγματος

της Επιδαύρου  (Δεκ. 1821) που προέβλεπε “Πολίτευμα Προ-

σωρινόν” όμως αβασίλευτο, δεν απηχούσε αρεστά στην κατ’

εξοχήν τότε  μοναρχική Ευρώπη, παρά  το ότι στο κείμενό του,

σαφώς τονιζόταν,  πως η Ελλάς ήταν «κράτος ήρεμον και Εθνι-
κόν και όχι με αρχάς δημαγωγικάς και στασιώδεις».
Και για να επιβεβαιωθεί και το “όχι στασιώδες”,  στην σύ-

σταση των δυο σωμάτων που την αποτελούσαν, τόσο  στο

“Βουλευτικό” που μπορούσε να νομοθετεί και να δικάζει,  όσο

και στο  “Εκτελεστικό”, δηλαδή στην κυβέρνηση, κανένα

μέλος από την Φιλική  Εταιρεία δεν συμμετείχε. 

Από την άλλη μεριά, ο Κολοκοτρώνης κρατούσε μεν τη θέση

του σαν αρχιστράτηγος, βαθμός που του είχε απονεμηθεί μετά

τις νίκες του στην Τριπολιτσά και στα Δερβενάκια,  αλλά τον

πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον είχαν κατ’ ουσίαν οι Πελο-

ποννήσιοι πρόκριτοι και ιδία ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης.  

Ακόμα οι στρατιωτικοί και οι αγωνιστές  όπως και οι νησιώτες

με την τόσο σημαντική υλική και θυσιαστική συμβολή τους

στον αγώνα, είχαν παραμεριστεί και αγνοηθεί. 

Στα τέλη  του Μαρτίου του 1823 είχε συνέλθει η “εν  ΄Αστρει”

2η Εθνοσυνέλευση με τα  κρατικά ταμεία να είναι άδεια και

όλα τα χρήματα που υπήρχαν μαζεμένα από φιλέλληνες και Έλ-

ληνες εξωτερικού και εσωτερικού, να έχουν δαπανηθεί  για την

οργάνωση του στρατεύματος. Πρώτο λοιπόν μέλημα της συζή-

τησης κατά την συνέλευση αυτή ήταν η εξεύρεση χρημάτων

από δάνεια εξωτερικού ή και από εσωτερική υπερφορολόγηση,

και κατ΄ εξοχήν βέβαια του αγροτικού πληθυσμού. Για  το δά-

νειο αυτό που μάλιστα προβλεπόταν από  Αγγλική τράπεζα,

προτάθηκε  η υποθήκευση ή και εκποίηση των εθνικών  κτη-

μάτων, πράγμα που οπωσδήποτε δυσαρέστησε και αγανάκτησε

τους φτωχούς και ιδία τους αγωνιστές, που περίμεναν για  μια

έστω συμβολική ενίσχυση της προσφοράς τους, να πάρουν κά-

ποιο κομμάτι γης από αυτή την Εθνική μοιρασιά.

Διαβάζω πως ο Κολοκοτρώνης αντέδρασε όσον αφορά την εκ-

ποίηση και μάλιστα ο αυστηρός του λόγος ακούστηκε σε

ισχυρή άρνηση. Αλλά το τί τελικά αποφασίστηκε,  το τί τελικά

έγινε το μαθαίνομε παρακάτω, από το βιβλίο “Αναμνήσεις”

του   Νικολάου Σπηλιάδη, που συνέβαινε να είναι  εκείνη την

περίοδο  και μέλος  του “Εκτελεστικού”.   

Διαβάζω λοιπόν ότι: «Και εύρον τον καιρόν Βουλευταί και
Νομοτελεσταί και υπουργοί και απλοί πολίται και ηγόρασαν
αξίας εθνικά κτήματα δια το μηδέν».  

Η  δεύτερη αυτή Εθνοσυνέλευση  αποφάσισε ακόμα να κα-

ταργήσει  τις εξουσίες που κατείχαν οι τρεις  Γερουσίες, που

όσο αυτές λειτουργούσαν και  λειτουργούσαν μεταξύ τους

ανεξάρτητα και ενίοτε αγνοώντας την καθοδήγηση της Κεν-

τρικής διοίκησης, (= που είχε στα χέρια του ο Μαυροκορδάτος

στη δυτική Στερεά;) ταλάνιζαν την ομοιογένεια και τη γενικό-

τερη κοινωνική αρμονία,  επέφεραν συνάμα και την αναρχία

στη γενικότερη διοίκηση του νεοσύστατου κράτους. Και όπως

είναι γνωστόν αυτές, οι προς κατάργηση, ήταν  η Γερουσία

της Δυτικής Στερεάς, η Γερουσία της Ανατολικής ή αλλιώς του

Αρείου Πάγου, και η Γερουσία η  Πελοποννησιακή με τον Πε-

τρόμπεη Μαυρομιχάλη. 

Εδώ πρέπει να σταθώ για λίγο στο ιστορικό της Πελοποννη-

σιακής Γερουσίας που αυτή ήταν και η πρώτη που οργανωτικά

συστάθηκε και κατ’  ουσίαν πολλά προσέφερε.

Στην αρχή του αγώνα, στην Πελοπόννησο οι τοπικές κοινό-

τητες είχαν αρχίσει την Επανάσταση κατά το δοκούν και ανε-

ξάρτητα η μιά από την άλλη και χωρίς το δέσιμο μιας

κεντρικής καθοδήγησης. 

΄Ετσι μαθαίνομε για τις σημαντικές παρουσίες, της “Μεσση-

νιακής Γερουσίας”, της “Μεσσηνιακής Συγκλήτου”,   του

“Αχαϊκού Διευθυντηρίου” της “Εφορείας της Καρυταίνης”,

της “Καγκελαρίας του Άργους” κ.λπ.   

Αλλά ένας αγώνας για να γίνει εξελικτικά  καθολικός απαι-

τούσε μια καθορισμένη στρατηγική που υπάκουε σε   μια γε-

νικότερη  τακτική.  

Έτσι με αυτή τη σκέψη,  την 21η Μαΐου του 1821, συνήλθαν

στη Μονή  του Αγίου Ιωάννου των Καλτετζών, πρόκριτοι της

Πελοποννήσου  και  με “Πράξη” υπέγραψαν την σύσταση της

“Πελοποννησιακής  Γερουσίας”.

Σ’ αυτή διοικητικά συμμετείχαν,  ένας μπέης, (προφανώς χρι-

στιανός Έλληνας αξιωματούχος της οθωμανικής αυτοκρατο-

ρίας), δυο επίσκοποι, ένας έμπορος, πολλοί πρόκριτοι, αλλά

κανένας στρατιωτικός, κανένας αγωνιστής, και  κανένας Φι-

λικός. 

Η Πελοποννησιακή  Γερουσία με το συμβούλιό της τότε  εγ-

καταστάθηκε  στην Στεμνίτσα (Υψούς) της Αρκαδίας.    

Η δεύτερη λοιπόν Εθνοσυνέλευση στο Άστρος με πρόεδρο

στο Βουλευτικό τον Πετρόμπεη  και τον Μαυροκορδάτο  στο

Εκτελεστικό,  ξαναγράφει και τροποποιεί  το Σύνταγμα της

Επιδαύρου δίνοντάς του τώρα το όνομα   “Νόμος της Επιδαύ-

ρου”. 

Εκτός από την ανάγκη δανείου που πιο πάνω ήδη αναφέρθηκε

και την κατάργηση των δύο Γερουσιών της Στερεάς και της

μίας  της Πελοποννήσου,  η συνέλευση προβαίνει και στην

αφαίρεση της  αρχιστρατηγίας από τον Κολοκοτρώνη, τη δίνει

σε τρεις “ημετέρους” αυτόν  δε  υποβιβάζει στην τάξη του

απλού και ισότιμου με όλους τους άλλους νεόκοπους  στρα-

τηγούς! 

«Ο δε  Μαυροκορδάτος υψώσας ανθρώπους μηδαμινούς εις τα
στρατιωτικά αξιώματα και τινάς άλλους λογιωτάτους και διδα-
σκάλους εκ διαφόρων επαρχιών και πατρίδων, έφερε κατόπιν
αυτούς εις τα πολιτικά πράγματα να διοικήσουν την Ελλάδα.
Αυτοί δεν είχαν τίποτα να  χάσουν ή και να συντηρήσουν ει μη
μόνον τον εαυτόν των… Οι δε κλεφτοκαπεταναίοι δια τη φιλο-
δοξίαν των εφιλονείκουν μεταξύ των, ποίος να λάβη την αρχη-
γίαν. Επλανήθησαν δε και από τα χρήματα και ο
Μαυροκορδάτος τους εκίνει όπως ήθελε… Τοιουτοτρόπως ο
λαός εδιαιρέθη εις πολλά κόμματα, απελπίσθη και έχασε το
αίσθημα του πατριωτισμού εισήχθη η διαφθορά,  ιδίως ξένα
ήθη και έθιμα, ενισχύθη η συκοφαντία και άρχισαν να εμπο-
ρεύονται την τιμήν του έθνους». (Φωτάκος: “Απομνημονεύ-

ματα”) 

Ο Κολοκοτρώνης  παραβλέπει τον υποβιβασμό του αλλά

απαιτεί από τον Μαυροκορδάτο, να του δοθεί  η  πέμπτη θέση

του Εκτελεστικού που ήταν  ακόμα. Εκείνος  όμως  αρνείται

γιατί  τη θέλει για τους νησιώτες. 

Ο Κολοκοτρώνης  τότε  ξεσπά, αντιδρά βίαια και απαγάγει

τους τέσσερεις του Εκτελεστικού και κρατώντας τους ως  ομή-

ρους, καταφεύγει στο Κρανίδι, όπου σημειωθήτω οι Κρανι-

διώτες για τοπικιστικούς λόγους πάντοτε μισούσαν τους

άλλους Πελοποννησίους (Φωτάκος) και τους φυλακίζει, ενώ

καθ΄ οδόν ο ένας εξ αυτών και πιο συγκεκριμένα ο Ζαΐμης κα-

τορθώνει να δραπετεύσει.. Φτάνοντας στο  Κρανίδι  ο Κολο-

κοτρώνης  με αυθαίρετη απόφασή του καταργεί το νόμιμο

Εκτελεστικό, και φτιάχνει νέα κυβέρνηση, δηλαδή  δικό του

Εκτελεστικό  και προκηρύσσει από δικού του εκλογές.

Ο Μαυροκορδάτος εν τω μεταξύ έχει μετακινηθεί  με τους δι-

κούς του, δηλαδή εκείνου του παλιού και νόμιμου Εκτελεστι-

κού στην Τριπολιτσά  και από εκεί  προκηρύσσει και αυτός

εκλογές  δικές του.  

΄Ετσι το κράτος, το νεοσύστατο της Ελλάδος,  τώρα διχασμένο

παρουσιάζεται  να έχει δύο κυβερνήσεις,  που η κάθε μια τους

να προκηρύσσει ξεχωριστές εκλογές. 

Γύρω στο τέλος του 1823 ένας εμφύλιος υπόβοσκε. Στο θλι-

βερό παιχνίδι  ανάμεσα σε Κολοκοτρώνη και νόμιμης κυβέρ-

νησης, μπαίνανε και οι προσωπικές συμφεροντολογικές έριδες

μεταξύ των ναυτικών της ΄Υδρας και Σπετσών, αλλά και  Ψα-

ριανών και Σαμίων. 

Οι Τούρκοι τώρα με τα καμώματά μας ανασαίνουν ανακουφι-

σμένοι, ενώ οι ξένοι της Δύσης  παρακολουθούν άναυδοι. 

Και όταν τα πράγματα για τον αγώνα χειροτερεύουν, οι Στε-

ρεοελλαδίτες και οι νησιώτες αρχίζουν να ομονοούν και να

καταφέρονται όλοι κατά του Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης

τότε υπαναχωρεί, και  δίνει εντολή στο γιό του  τον Πάνο που

κρατούσε  το Ναύπλιο που ήδη πολιορκούσε ο  Μαυροκορ-

δάτος, να το παραδώσει αλλά και να ομολογήσει την αναγνώ-

ριση του παλιού Εκτελεστικού  ως μόνου και νόμιμου, και του

οποίου η έδρα τελικά  μεταφέρεται και εγκαθίσταται στο Ναύ-

πλιο. 

Δίνεται  από την Αγγλία και το πρώτο δάνειο. Μοιράζεται στο

μεταξύ μας, παίρνει κάτι και ο Κολοκοτρώνης και η ηρεμία

από όλες τις μεριές “φαίνεται” να αποκαθίσταται.

Με τις νέες εκλογές η Κυβέρνηση έρχεται  στα χέρια του

Κουντουριώτη. Αλλά ξεσπά ένας δεύτερος  εμφύλιος. Αιτία

για τις προστριβές είναι το μοίρασμα και  η κακή διαχείριση

των χρημάτων του δανείου. Αφορμή για την έναρξη, έρχεται

το γεγονός ότι οι βόρειοι Πελοποννήσιοι πρόκριτοι Ζαϊμης και

Λόντος  με τις καινούργιες εκλογές  έχουν παραμεριστεί από

το να συμμετάσχουν στο Εκτελεστικό και  δεν  το αποδέχονται

πλέον ως Κεντρική  εξουσία του ελληνικού κράτους . Στέκεται

κοντά τους αγωνιστικά και ο Κολοκοτρώνης. Ο Πετρόμπεης

αποτραβιέται στα μέρη του στη Μάνη και δεν συμμετέχει. 

Τότε ο Κωλέττης με εντολή  του Κουντουριώτη και με χρή-

ματα του δανείου μαζεύει στρατό στην Ανατολική Στερεά, κα-

τεβαίνει και   περνά τον Ισθμό και εφορμά με μίσος  κατά των

αδελφών του Ελλήνων της Πελοποννήσου.

Από τα “Απομνημονεύματα’’ του Φωτάκου διαβάζω λεπτο-

μέρεια από το τραγικό χρονικό:  «οι δε στρατιώται τού Καραϊ-
σκάκη και οι Σουλιώται, εισβάλοντες εις την κωμόπολιν
Κερπίνην, ελαφυραγώγησαν αυτήν και την οικίαν του Ζαΐμη, τα
δε πράγματα και τα ενδύματα τα έβγαλαν εις δημοπρασίαν και
ο κήρυξ φωνάζων χλευαστικώς έλεγεν πως  να τώρα πωλείται
το φουστάνι της Ζαϊμενας και άλλα τοιαύτα προς εμπαιγμόν. Οι
δε στρατιώται της Διοικήσεως επιάστηκαν αναμεταξύ  των και
παρεπονούντο ενώπιον του Κωλέττη, επειδή οι ύστερον ερχό-
μενοι δεν εύρισκον λάφυρα, διότι  τα είχον αρπάσει οι ελθόντες
πρότερον».

Πυροβολείται και σκοτώνεται και ο γιος τού Κολοκοτρώνη, ο

Πάνος που ήταν από όλους πολύ  αγαπητός για την άψογη

συμπεριφορά του. Ο Κολοκοτρώνης καταρρέει. Υποχωρεί.

Ζητά αμνηστία, γι’ αυτόν και τους συναγωνιστές του. Η κυ-

βέρνηση του Κουντουριώτη τού την αρνείται. Και ο νικητής

του Δράμαλη, ο αρχιστράτηγος της Επανάστασης, σιδηροδέ-

σμιος σέρνεται και φυλακίζεται μαζί με τους Δεληγιάννηδες,

Νοταραίους, Σισίνη και άλλους αγωνιστές και  προκρίτους. 

Και οι Τούρκοι σφάζουν Κάσο και Ψαρά. 

Ο ιστορικός Τίτος Λίβιος γράφει πως “η ιστορία  επαναλαμ-

βάνεται”.  Γι’ αυτό και η αληθινή πρέπει ως έχει να γράφεται.    

Κάποιοι πάλι φίλοι, μου είπαν, ναι αλλά όχι ολόκληρη. Γιατί

άλλες τότε οι συνθήκες και οι καταστάσεις. 

Ναι αλλά  ο παρανομαστής είναι διαχρονικά ο ίδιος. 

Η απερίσκεπτη διχοστασία της φυλής μας που ανοίγει κερκό-

πορτες. Το ζούμε άλλωστε και σήμερα.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

2η Εθνοσυνέλευση. 

Εν Άστρει Κυνουρίας, 

29η Μαρτίου 1823

«...ο λαός εδιαιρέθη εις πολλά κόμματα,
απελπίσθη και έχασε το αίσθημα του πα-
τριωτισμού εισήχθη η διαφθορά, ενι-
σχύθη η συκοφαντία και άρχισαν να
εμπορεύονται την τιμήν του έθνους»
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Η  ζωή του ανθρώπου αποτελείται από χρονικές περιό-

δους, που χαρακτηρίζονται από τη μοναδικότητα και τη

σπουδαιότητά  τους, όπως είναι η παιδική και η εφηβική,

που δημιουργούν την προετοιμασία για την ενηλικίωσή

του και η κάθε μία έχει τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της!!!

Σ’ αυτές τις ηλικίες πλάθονται οι σωματικές και πνευμα-

τικές ιδιότητές του ανθρώπου, που θα  κατευθύνουν ολό-

κληρη την ζωή του!

Τα νέα άτομα που έχουν την ικανότητα της αντιμετώπισης

και λύσης των  προβλημάτων τους, που σχετίζονται με

την σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία τους, συμμε-

τέχουν στη διαμόρφωση του κοινωνικού, φυσικού και

μορφωτικού τους περιβάλλοντος!!

Η ψυχολογική ευεξία των νέων, είναι καθοριστική για την

υγεία τους και στενά συνδεδεμένη με τις σχέσεις των

μελών της οικογένειάς τους, αλλά και με τους συνομηλί-

κους και  ενηλίκους της κοινωνίας στην οποία ζουν!!

Η αυτοεκτίμηση των νέων είναι πολύ σπουδαία υπόθεση,

γιατί τους δίνει την δυνατότητα  να επιλύσουν τα προβλή-

ματα της ζωής τους, τα οποία τους κατακλύζουν με την

μορφή καταιγίδας και τους αποσπούν τις χαρές και τις

απολαύσεις της νεότητάς τους!!

Οι έφηβοι αντιμετωπίζουν πληθώρα συναισθηματικών αλ-

λαγών, μέχρι την ολοκλήρωση του χαρακτήρα τους, ο

οποίος διαμορφώνεται ξεχωριστά σε κάθε νέο και προκύ-

πτει από τη ζύμωση  διαφορετικών αντιλήψεων και σκέ-

ψεων!!! 

Οι υπεύθυνοι για την διαπαιδαγώγησή των νέων, όπως

είναι οι γονείς, οι κηδεμόνες, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές,

ή κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί,  προσπαθούν να παρου-

σιάσουν στους νέους κάποια πρότυπα ενηλίκων, με σκοπό

να τους μιμηθούν και να αποκτήσουν   ένα σωστό τρόπο

ωρίμασης, χωρίς να λαμβάνουν υπ όψη τους τις πολλές

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι, οι οποίες απορρέ-

ουν από την ίδια την κοινωνία, ενώ δεν είναι λίγες οι

φορές,  που χρησιμοποιούνται λανθασμένοι τρόποι για

την επίλυση των νεανικών προβλημάτων, όπως είναι οι

απαγορεύσεις, οι απειλές  και οι τιμωρίες!! 

Η εφηβεία είναι η ωραιότερη περίοδος της ζωής του αν-

θρώπου, με την προϋπόθεση όμως,  να υπάρχει η σωστή

και ολοκληρωμένη ενημέρωση των θεμάτων που απασχο-

λούν τους νέους και ξεκινούν από τις αλλαγές του νεανι-

κού σώματός τους,  μέχρι τις γενετήσιες ορμές τους,  που

πρέπει να τις απολαύσουν με το θείο δώρο του ΕΡΩΤΑ,

χωρίς να  καλύπτονται από ψεύδη, δεισιδαιμονίες, υπο-

κρισίες, διαστρεβλώσεις και μεταλλάξεις της πραγματι-

κότητας, που δεν προσφέρουν λύση, αλλά βορά στις

ανώμαλες ορέξεις ορισμένων ατόμων, που δυστυχώς

μπορεί να βρίσκονται και στο  στενό οικογενειακό περι-

βάλλον τους! 

Η ανάθεση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των νέων

στα σχολεία, απέτυχε παταγωδώς και οι νέοι, ανεξαρτή-

τως φύλου, είναι αντιμέτωποι με πολλούς κινδύνους,

όπως με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή με

ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, που συντελούν στην επιβά-

ρυνση της  σωματικής και ψυχικής υγείας τους και πολλές

φορές  στιγματίζουν ολόκληρη την ζωή τους!!

Τα αδιέξοδα που προκύπτουν από τα προβλήματα της νε-

ότητας,  μπορεί να οδηγήσουν τους νέους σε λανθασμέ-

νες και ολέθριες επιλογές, όπως είναι ο αλκοολισμός, η

εξάρτηση από παραισθησιογόνες ουσίες, ο τζόγος, η εκ-

πόρνευση,  οι διάφορες μορφές βίας, που μπορεί να οδη-

γήσουν στην αυτοχειρία ή και στο θάνατο!!

Οι άθλιες διατροφικές συνήθειες και η παντελής έλλειψη

σωματικής άσκησης, εκτινάσσουν τα προβλήματα των

νέων στα ύψη, ενώ κάποιοι κακοήθεις ενήλικες,  εκμεταλ-

λεύονται τους νέους, για δικό τους παράνομο πλουτισμό,

όπως είναι οι έμποροι ναρκωτικών, οι προαγωγοί, οι εκ-

μεταλλευτές εργοδότες κ.α.!!

Τα ΜΜΕ, οι διαφημίσεις, τα μουσικά ακούσματα, οι ται-

νίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και γενικά η βιομηχανία

της πληροφορικής, παρέχουν στους νέους όλου του κό-

σμου, προώθηση σε διάφορα προϊόντα, σε ιδέες και σε

συμπεριφορές,  που μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές

στη λύση των νεανικών προβλημάτων!!!

Στις μεγαλουπόλεις η επικοινωνία μεταξύ των πολιτών

είναι δύσκολη και επικρατούν  προβληματισμοί και αντα-

γωνισμοί, που πολλές φορές  οδηγούν στην απομόνωση

και επιδρούν δυσμενώς στην ψυχοσύνθεση των κατοίκων,

δημιουργώντας  άγχος, ανασφάλεια και κατάθλιψη, με-

γαλώνοντας τον προβληματισμό των νέων!!

Οι μορφές αθλητισμού, προσφέρουν μερικές διεξόδους

στους νεανικούς προβληματισμούς,  καθ’ όσον μέσα στο

DNA των Ελλήνων είναι γραμμένο το αθλητικό ιδεώδες!!!

Στην πρόοδο του αθλητισμού, το πρώτο ρόλο παίζει η δη-

μιουργία των χώρων εκγύμνασης, οι οποίοι θα προτρέ-

ψουν τους νέους να ασχοληθούν με αθλητικές

ενασχολήσεις, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται μακριά από

κάθε είδους προπαγάνδα, με σκοπό την επίτευξη πολιτι-

κών στόχων, όπως έκανε το Ναζιστικό καθεστώς της Γερ-

μανίας και να είναι απαλλαγμένες από κάθε

εμπορευματοποίηση, που δυστυχώς  αποτελεί σύνηθες

φαινόμενο στις σύγχρονες κοινωνίες!!

Βάλσαμο στη ψυχή των νέων αποτελεί η άμεση επαφή με

τη φύση, υπό μορφή εκδρομών ή αθλοπαιδιών, καθώς και

οι ψυχαγωγίες που είναι συνδεδεμένες με την ελληνική

παράδοση και με τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, αλλά

και οι απασχολήσεις με κάθε είδους τέχνη, που έχουν

πάντα ευεργετικά αποτελέσματα!!

Η σωματική και πνευματική ευχαρίστηση των νέων θα

επιφέρει την πολυπόθητη ψυχική ισορροπία και θα καθο-

ρίσει την αρμονική συνύπαρξη και λύση των προβληματι-

σμών τους!!! 

Οι νεανικοί προβληματισμοί πρέπει να δέχονται τις χρυσο-

φόρες ακτίνες της επίλυσής τους,  για να προωθήσουν οι

νέοι με επιτυχία τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους!!

Πολλά κορίτσια κι αγόρια  τελειώνοντας το Λύκειο θα

προσπαθήσουν να σμιλεύσουν το δρόμο της επαγγελμα-

τικής σταδιοδρομίας τους με ποικίλους τρόπους και θα

αγωνιστούν δοκιμαζόμενοι σκληρά!!!

Οι νεανικές καρδιές θα κτυπούν στους ρυθμούς της ανα-

σφάλειας μπροστά στο άγνωστο μέλλον, που υψώνεται

απειλητικό μπροστά τους, σκοτώνοντας την ανεμελιά της

γλυκιάς νεότητας!!

Η σωματική και πνευματική κόπωση φέρνει τους νέους

στα όρια της αντοχής τους, προσπαθώντας να περάσουν

σε κάποια ανώτερη σχολή, από την οποία θα πάρουν τις

απαιτούμενες γνώσεις για μια μελλοντική εργασία, που

θα τους υποσχεθεί μια καλύτερη ζωή,  ενώ συμπυκνώνε-

ται μέχρι εξαφάνισης ο ελεύθερος χρόνος τους, που είναι

απαραίτητος για την αρμονική και ευχάριστη επιβίωσή

τους!!

Ο μεγάλος όμως προβληματισμός των νέων είναι η αβε-

βαιότητα που προσφέρει στη κοινωνία η οικονομική κρίση

και γεννά την σκέψη της μετανάστευσης σε άλλες χώρες

με πιο καλό οικονομικό υπόβαθρο, κάτι που μουδιάζει την

μελλοντική αισιοδοξία και μεγαλώνει τον νεανικό προ-

βληματισμό και εκεί πρέπει οι ενήλικες να στηρίξουν τους

νέους με μια αμετάβλητη ελπίδα, ότι στο τέλος θα υπάρ-

ξει η δικαίωση για  όσους προσπαθούν και αγωνίζονται,

γιατί όπου εξελίσσεται κάποιος αγώνας δεν αναπτύσσε-

ται η αγωνία και όπου προκύψει κάποια αποτυχία θα χρη-

σιμεύσει σαν θεμέλιο για την επιτυχία!!

Άπειρες, ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχές στέλνω σε όλους

τους νέους,  για να ατσαλώσουν το ψυχικό τους σθένος

και να είναι πεπεισμένοι για τη τελική νίκη, που θα τους

οδηγήσει στην προσωπική, οικογενειακή και επαγγελμα-

τική ευτυχία τους!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Εκλογικά...

Ολοκληρώθηκε, σε πολλούς Δήμους, η εκλογική δια-

δικασία με την εκλογή και δημάρχου από την πρώτη

Κυριακή των εκλογών.

Οι παράλιοι δήμοι του Σαρωνικού: Ελληνικό - Αργυ-

ρούπολη, Γλυφάδα, Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη,

Κορωπί (Αγία Μαρίνα), έφεραν ένα πρωτοφανή, για

τα μέχρι σήμερα δεδομένα,  ποσοστό που ξεπέρασε

το 70%.

Αν προσέξουμε, θα δούμε ότι είναι οι Δήμοι που

έχουν το μεγαλύτερο παραλιακό μέτωπο. Το μέτωπο

που θα αναπτυχθούν οι “επενδύσεις” στο Ελληνικό

και η “Ριβιέρα”.

Πολλές φιέστες, πολλά βεγγαλικά, πολύ “λάσπη”,

είναι στοιχεία από τα οποία είδαμε στην προεκλογική

περίοδο. Πληρωμένα έντυπα κατά δεκάδες χιλιάδες,

να διανέμονται γράφοντας για τον ισχυρό αντίπαλο

συνδυασμό, ασύστολα ψεύδη και κακοήθειες.

Διατέθηκε πάρα πολύ χρήμα, σε προκλητικό βαθμό,

για ρωμαϊκού τύπου φιέστες θριάμβου!

Και εύλογα αναρωτιέται ο κάθε σκεπτόμενος πολίτης.

Αυτό το χρήμα, από ποιες τσέπες βγήκε; Και οι τσέ-

πες αυτές πώς περιμένουν να το εισπράξουν;

Γιατί το μόνο σίγουρο είναι, ότι αποβλέπουν να το ει-

σπράξουν, πολλαπλάσιο βεβαίως.

Ξεχώρισε από τους παραλιακούς Δήμους που δεν

βγήκε δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή, ο Δήμος Σα-

ρωνικού, που δεν τα κατάφερε ο Γ. Σωφρόνης αν και

υποστηρίχθηκε με χρίσμα από τη Νέα Δημοκρατία. 

Φάνηκε ισχυρός αντίπαλος ο Π. Φιλίππου, ο οποίος

είναι πολυσυλλεκτικός με όλα τα χρώματα μέσα στο

συνδυασμό του και γι’ αυτό  είναι άγνωστο το αποτέ-

λεσμα της προσεχούς Κυριακής 2 Ιουνίου.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Νεανικοί προβληματισμοί!!!
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“Ασφαλής πλοήγηση στο

διαδίκτυο

Φροντίζοντας για την 

ασφάλεια των παιδιών μας”

Tην Πέμπτη 16  Μαΐου 2019   στο χώρο του 2ου Γυ-

μνασίου Βούλας πραγματοποιήθηκε εσπερίδα με

θέμα: “Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο -Φροντί-

ζοντας για την ασφάλεια των παιδιών μας”, με κεν-

τρικό ομιλητή το  Διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελλη-

νικής Αστυνομίας Βασίλειο Παπακώστα με τη συ-

νεργάτιδά του Όλγα Γαλάνη. 

Οι ομιλητές πρόβαλλαν ενημερωτικό υλικό σχετικό

με το θέμα  και παράλληλα εξηγούσαν και απαντού-

σαν  σε ερωτήσεις γονέων, με απώτερο σκοπό τον

πρακτικό χειρισμό αλλά και την  ψυχολογική αντιμε-

τώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη

οικογένεια σε σχέση με το διαδίκτυο. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το 2ο Γυμνάσιο Βού-

λας σε συνεργασία με τη Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονι-

κού Εγκλήματος και την ΤΔ Αθηνών Αττικής της

Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. 

Στην εσπερίδα παραβρέθηκαν ο Διευθυντής Αστυνο-

μίας Νοτιοανατολικής Αττικής Ταξίαρχος Μιλτιάδης

Μαχαιρίδης, ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης

Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής Κωτσιόπουλος

Αλέξης, η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής  Δευ-

τεροβάθμιας Εκαπίδευσης του Δήμου ΒΒΒ Μίμα Νι-

κηφοράκη καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της

Δημοτικής αρχής, φορέων και  εκπαιδευτικοί όλων

των βαθμίδων. 

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου  Δρ. Γεώργιος Γιώτης

ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρου-

σία τους. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης, εξελέγη για

τρίτη τετραετία με ένα εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό, του

70,59%, βγάζοντας και μία ισχυρή πλειοψηφία συμβούλων

στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά την εκλογή του προέβη στην παρακάτω δήλωση:

«Ευχαριστώ τους πολίτες του Δήμου Κρωπίας για την
ηχηρή απάντηση που έδωσαν σε όσους επιχείρησαν να
απαξιώσουν τα μεγάλα έργα υποδομής που γίνονται στην
πόλη και τους οικισμούς. Σε όσους προπαγάνδιζαν ότι δεν
γίνεται τίποτα! Αυτά που δεν έγιναν 40 χρόνια, πρέπει να
γίνουν τώρα και να τελειώσουμε με αυτά για να προχω-
ρήσουμε στις μεγάλες παρεμβάσεις της καθημερινότητας
που επιζητούν οι πολίτες μας.

Η κοινωνία του Δήμου μας έβαλε στη θέση τους, όσους
επιχείρησαν να διαιρέσουν, να διχάσουν περιοχές του
Δήμου μας, να φέρουν σε αντίθεση δημότες και κατοί-
κους. Είμαστε η παράταξη της κοινωνίας που ενώνει. Ενω-
μένοι και αποφασισμένοι κάνουμε το Κορωπί και τους
Οικισμούς Ανρθώπινες και Σύγχρονες πόλεις. Με σύ-
στημα, με σειρά, χωρίς προχειρότητες.
Ευχαριστώ θερμά όλους τους υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους για το μεγάλο αγώνα που έκαναν και το απο-
τέλεσμα που έφεραν, τους συνεργάτες μου που αφοσιώ-
θηκαν μαζί μου για το συμφέρον του Δήμου μας, όσους
και όσες βοήθησαν πρακτικά και ουσιαστικά πολλά χρόνια
εθελοντικά, χωρίς απαιτήσεις αξιωμάτων και θέσεων.
Ολοι θα αξιοποιηθούν για την επίτευξη των προγραμματι-
κών στόχων που ενέκριναν οι δημότες μας. Διακρίσεις δεν
κάναμε, δεν κάνουμε. Όλοι οι δημότες είναι ίσοι. Όλοι

μαζί συμμετέχουμε στους νέους ενωτικούς αγώνες και
διεκδικήσεις για τα Δίκαια του τόπου μας. Μας περιμένουν
σημαντικές υλοποιήσεις και λειτουργίες έργων. Μας πε-
ριμένουν πολλές νέες εφαρμογές πολιτικών!
Τέλος, επισημαίνω ότι οι εκλογές συνεχίζονται την Κυ-
ριακή 2 Ιουνίου για την ανάδειξη νέου Περιφερειάρχη Ατ-
τικής. Πρέπει να συμμετέχουμε μαζίκα, όλοι».

Δημοσιεύουμε παρακάτω τους συμβούλους που εκλέγον-

ται στο Δημοτικό Συμβούλιο, με κάθε επιφύλαξη, αν και

τα αντλήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών με ημερο-

μηνία 27/5/19, ώρα 21.45 και με ενσωμάτωση 100%

Συνδυασοί ποσοστό έδρα

Κιούσης Δημήτριος 70,59% 23

Κερασιώτης 21,23% 7

Ρεμπάπης Ευάγγελος 4,49% 2

Παπαευθυμίου Ιωάννης 3,68% 1

Ποιοι εκλέγονται
Κιούσης Δημήτρης Δήμαρχος

Γρίβας Θεόδωρος 955

Γιαννάκος Νικόλαος 942

Ντούνης Ανδρέας 860

Πολίτης Παναγιώτης 826

Κορωνιάς Αντώνιος 728

Γκίκας Γεώργιος 705

Γρινιεζάκη Δέσποινα 670

Κωνσταντάρας Κων/νος 618

Αδάμ Ελένη 611

Κιούσης Θωμάς 672

Μιχαιρίνα Δήμητρα 399

Ντούνης Σταμάτιος 387

Θεοχάρη Γωγώ 378

Κόλλιας Σπύρος 369

Γκοτζαμάνης Λάμπρος 359

Δήμας Αθανάσιος 352

Λέκκας Δημήτριος 344

Πιέτρης Δημήτριος 332

Γκιόκα Αμαλία 325

Λούκα Νεφέλη 312

Μιχαιρίνας Φάνης 307

Τσόγκας Φώτης 290

Κερασιώτης Διονύσης

Κιούση Αθηνά 475

Γκίκας Ισίδωρος 337

Τσεβάς Κων/νος 326

Θηβαίου Δανάη 207

Τσιμπικτσιόγλου Παν. 207

Κουντούρη Αφροδίτη 192

Ρεμπάπης Ευάγγελος

Καρδαμίτση Ελευθερία 100

Παπαευθυμίου Ιωάννης

3η τετραετία ο Δ. Κιούσης στο Κορωπί
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Μετά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές στο Δήμο των

3Β και την θριαμβευτική νίκη του Γρηγόρη Κωνσταν-

τέλλου, με το υψηλό ποσοστό των 72 μονάδων επί του

συνόλου, όλοι εμείς, δημότες και κάτοικοι, επιβάλλεται

να επεξεργασθούμε μαζί με τον Δήμαρχό μας το νέο

πολιτικό πρόγραμμα με τα επιμέρους θεματικά αντικεί-

μενα. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, όχι μόνον πέτυχε μία μο-

ναδική νίκη και θα είναι ο κυρίαρχος των δημοτικών

πραγμάτων τα επόμενα χρόνια, αλλά πρωτίστως εκ-

φράζει το πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στους εκλέ-

κτορες και τους αντιπροσώπους (κατά τον Rousseau)

στην περίπτωση του Κωνσταντέλλου «μεταφράζεται»

σε σχέση συνεργασίας και πολιτικής αλληλεγγύης. 

Και γι’ αυτό το λόγο όλοι οι εκλέκτορες (δηλαδή οι ψη-

φοφόροι) αυτοπροσδιορίσθηκαν ως δημότες – συνερ-

γάτες σε σχέση προς το δημοτικό αντιπρόσωπο

(δηλαδή προς τον Δήμαρχο). 

Ας τονισθεί για μία ακόμη φορά ότι η αντιπροσωπευ-

τική εκλογή του Κωνσταντέλλου (26 Μαΐου 2019) δεν

είναι ένα συμπτωματικό πολιτικό συμβάν, αλλά μία κο-

ρυφαία πολιτική πράξη, η οποία τιμά και τον ίδιον, αλλά

και όλους τους δημότες της πόλης των 3Β. 

Στην τηλεφωνική επικοινωνία μας, ο Δήμαρχος μού τό-

νισε, ότι το υψηλό ποσοστό εκλογής του σημαίνει και

αυξημένο αίσθημα πολιτικής ευθύνης. Και ως δημότης

και ως πολιτικός φιλόσοφος τόνισα, ότι τα πολιτικά

πράγματα κάθε τόπου και κάθε εποχής ορίζονται με

πολιτικές αποφάσεις, είτε πρόκειται για το τοπικό επί-

πεδο είτε πρόκειται για τον ευρωπαϊκό κόσμο. 

Καταλήγουμε επομένως στις εξής δύο διαπιστώσεις: ο

Δήμαρχος των επομένων ετών στη Βάρη - Βούλα -

Βουλιαγμένη ονομάζεται: Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

και οι ιστορικο-κοινωνικές συνθήκες είναι εκείνες οι

οποίες θα τον διαμορφώσουν ως «χαρισματική προσω-

πικότητα» δηλαδή θα προσθέτουν στις διοικητικές ικα-

νότητές του τη φαντασία και το δημιουργικό πνεύμα. 

Ομολογουμένως αρχίζει μία νέ            α ιστορική φάση

για τον τόπο μας και την περιοχή μας. Εκείνο που έχει

για μένα ως πολιτικό φιλόσοφο, αλλά υποθέτω και για

όλους μας σημασία, είναι η ανασυγκρότηση του δήμου

μας ως ιστορικής, κοινωνικής και πραγματολογικής

συνθήκης. Ο Δήμαρχος δηλώνει, ότι σ’ αυτά τα σχέδια

και τα όνειρα (εάν θέλετε) των δημοτών είναι παρών. 

Ο πολιτικός θρίαμβος του Κωνσταντέλλου ως Δημάρ-

χου δεν σημαίνει ότι όλοι εμείς οι δημότες είμαστε

υποτελείς στον ηγεμόνα. Αντιθέτως το μοντέλο: Κων-

σταντέλλος ως δημιουργικό σχέδιο αποτυπώνει τις λει-

τουργικές δυνατότητες για μία διαβουλευτική

δημοκρατία. Το σχέδιο για την πολιτική και την δημο-

κρατία είναι το μεγάλο ζητούμενο. Όλοι οι δημότες

χαιρετίζουμε την θριαμβευτική εκλογή του Κωνσταν-

τέλλου και ελπίζουμε ότι οι πολιτικές αποφάσεις και

πράξεις θα θεμελιώνονται στο μοντέλο της διαβουλευ-

τικής δημοκρατίας. 

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

O απόλυτος πολιτικός θρίαμβος 

του Κωνσταντέλλου

γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Δυστυχώς παρά τις ελπίδες των περισσοτέ-

ρων κατοίκων και δημοτών του Δήμου 3Β, την

Μεγάλη Τετάρτη του Πάσχα, που μας πέρασε

εκτός από τον Χριστό και Σωτήρα μας... επω-

λήθη και η Φύση της παράκτιας περιοχής της

Βούλας.

Κακά πληροφορημένοι και συμβουλευμένοι, ο

Δήμαρχος και οι περισσότεροι Δημοτικοί Σύμ-

βουλοι εψήφισαν ένα περιβαλλοντικό, Πολε-

οδο9μικό και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ...

Ο γεράφων δεν είναι ένας ακόμη γραφικός αι-

θεροβάμων οικολόγος. Είμαι πετυχιούχος του

Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Αθηνών

με χρόνια εμπειράις στη διαχείριση Ακίνητης

περιουσάις μεγάλων επενδυτών άρα... δεν

του επιτρέπεται η πολυτέλεια του να ζει στον

....αιθέρα. Πράσινο, κόκκινο ή μπλε...

Α. Γιατί είναι οικολογικά και πολεοδομικά

λανθασμένη η απόφαση.

Ο Δήμος 3Β είναι πανέμορφος αλλά οι ακτές

του είναι βραχώδεις και απότομες κατά το με-

γαλύτερο μέρος. Μόνο στο Μεγάλο Καβούρι

και στο Αριστερό τμήματης πλαραλίας της

Βάρκιζας αληθινά η πόλη τελειώνει σε μεγάλη

επίπεδη έκταση ανοιχτή προς τη θάλασσα.

Οι άλλες ακτές είναι α) κλειστές πλαζ (Βάρκι-

ζας, Ωκεανίδα Βουλιαγμένης, Αστέρας Βου-

λιαγμένης, Α’ πλαζ Βούλας – Ειρηνικός.

Β) Βραχώδεις όπως στα Λιμανάκια, στο Ακρω-

τήριο του Αστέρα (που σε λίγο θα κλείσει ολο-

σχερώς), στα εφοπλιστικά Καβουρίου και στη

Βούλα από τον «Ειρηνικό» μέχρι το Λιμάνι.

Γ) Μια στενή λωρίδα γης 7-8 μέτρων, στο Δη-

μαρχείο στη Βούλα και το Μικρό Καβούρι.

Άρα οι μεγάλες παραθαλάσσιες και επίπεδες

εκτάσεις του Κάμπινγκ Βούλας και της Β’ πλαζ

Βούλας ήταν και είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑ-

ΓΚΑΙΕΣ ως συνέχει του Πολεοδομικού ιστού

και ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ του στη ΘΑΛΑΣΣΑ.

Γι’ αυτό πρέπει να παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΕΣ και

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ όπως είναι τώρα και όχι ΚΛΕΙ-

ΣΤΑ ΓΚΕΤΟ που κόβουν τη συνέχεια της κη-

πούπολής μας προς τη θάλασσα.

Ακόμη χειρότερα ...είναι Οικολογικό Εγ-

κλημα! Διότι οι εκτάσεις αυτές αφημένες

στην πανέμορφη Αττική φύση εδώ και 25 χρό-

νια, από τότε που διαλύθηκε ο ΕΟΤ, είναι εκ-

πληκτικά «ποιήματα» παραθαλάσσιου Αττικού

Τοπίου μοναδικά στο είδος τους. Περιλαμβά-

νουν πευκώνες, καλαμιώνες, μικρά ποταμάκια

και είναι οι μόνες ακτές μας που είναι γεμάτες

από θαλασσινά λουλούδια μέχρι σχεδόν ένα

μέτρο από την ακτογραμμή. Βρίθουν δε και

από θαλάσσια ζωή και απειλούνται να κατα-

στραφούν ανεπανόρθωτα από όποια εμπορική

εκμετάλλευση.

Β. Οικονομικό πλάνο για τη Μακροχρόνια

ανάπτυξη του Δήμου 3Β ή πως...

Το Πευκάκι, το βραχάκι και το καβουράκι φέρ-

νουν εκατομμύρια ευρώ... άμα τα σέβεσαι!!!

Εμείς οι οικονομολόγοι λέμε χαριτολογώντας

ότι είμαστε «καρχαρίες»... με μια ανάλυσή

μας επιχειρήσεις κλείνουν ή ανοίγουν, περι-

ουσίες δημιουργούνται ή χάνονται... Όπως

σωστά είπε ο Μαρξ «ο καπιταλισμός αφαί-

ρεσε κάθε ρομαντισμό από την ανθρώπινη

ιστορία». Μόνο που στην περίπτωση του

Δήμου 3Β οι κ.κ. σύμβουλοι του Δημάρχου

σφάλλουν δραματικά.

Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας είχε κατανοήσει

εμπνευσμένα από τις αρχές ήδη του 2000 ότι

το μέλλον της περιοχής μας είναι ο Δήμος Κη-

πούπολη με άφθονο πράσινο και όλο και λιγό-

τερες επιχειρήσεις Μαζικού Τουρισμού και

διασκέδασης...

Με απλά λόγια... Δεν έχουμε καμμιά ανάγκη

άλλων Ξενοδοχείων, Οργανωμένων πλαζ,

κλαμπ κ.τλ. στην περιοχή μας γιατί απλού-

στατα λόγω του μοναδικού φυσικού περιβάλ-

λοντος  είμαστε ο ομορφότερος Δήμος κοντά

στην Αθήνα και τεράστιος πόλος έλξης επεν-

δύσεων σε ακίνητη περιουσία επενδυτών από

κάθε γωνιά της γης... Γι’ αυτό το λόγο οι τιμές

των ακινήτων στο Δήμο 3Β από τις αρχές του

2016 μέχρι σήμερα έχουν ανακάμψει πάνω

από 100%... και αυτό το υπογράφω σαν ειδι-

κός επί του θέματος... 

Αρα είτε έχουμε ιδιοκτησία στo Δήμο 3Β προς

εκμετάλλευση (ενοικίαση, επένδυση) είτε για

προσωπική χρήση πρέπει να προσέχουμε ως

ΚΟΡΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ το φυσικό περιβάλλον!!!

Όποιος κόβει δένδρα ή τα κλαδεύει μετατρέ-

ποντάς τα σε θάμνους, καταστρέφει παλιές,

όμορφες δενδρόφυτες πλατείες, κλείνει

άλση, εμποδίζει την πρόσβαση στη θάλασσα

ή παραμορφώνει το φυσικό περιβάλλον της

θάλασσας, του βουνού ή των γραφικών λοφί-

σκων που μας περιβάλλον, είναι ΕΧΘΡΟΣ του

ΠΟΡΤΟΦOΛΙΟΥ ΜΑΣ και πρέπει να εμποδίζε-

ται δια ροπάλου!

Αυτά δεν είναι γραφική οικολογία... είναι

επενδυτική οικονομική, γαλβανισμένη μέσα

από άπειρες συζητήσεις με Έλληνες και ξέ-

νους επενδυτές, οι οποίοι το τελευταίο που

θέλουν να δουν εδώ, είναι ένα κακέκτυπο της

Χερσονήσου της Κρήτης, Φαληράκι της

Ρόδου, Λαγανά της Ζακύνθου κλπ.

Θέλουν αμόλυντο από την ανθρώπινη παρέμ-

βαση φυσικό περιβάλλον! Αυτή δε η αύξηση

των τιμών των ακινήτων βρίσκει το δρόμο

της... και προς τα ταμεία του Δήμου 3Β, μέσω

Τ.Α.Π., τελών καθαριότητας κτλ.

Γ. Πώς ο Δήμος 3Β θα αξιοποιήσει τις παρα-

λίες

1. Το μεν Κάμπινγκ και η Β’ πλαζ Βούλας καλό

θα ήταν να παραμείνουν παραθαλάσσια άλση,

προστατευόμενα και καθαριζόμενα από το

Δήμο και ομάδες εθελοντών περιοίκων.

2. Οι οργανωμένες παραλίες του Δήμου (Α

πλαζ, Ειρηνικός, Βάρκιζα, Ωκεανίδα) δεν χρει-

άζονται  καμιά επένδυση πλην καθάρισμα, βα-

ψιματάκια, ανανέωση ομπρελοκαθισμάτων,

επισκευή ντουζιέρων και τουαλετών κλπ. Αρα

μπορούν να αξιοποιηθούν ΑΜΕΣΑ από το

Δήμο 3Β μέσω Εταιρειών Ιδιωτικού Δικαίου

συμφερόντων του, με προσωπικό δημότες της

περιοχής που θα εργάζονται εποχιακά.

Οι καντίνες μπορούν να νοικιαστούν σε ιδιώ-

τες ανά σεζόν και μια λεωφοριακή γραμμή

που θα συνδέει άμεσα το σταθμό του μετρό

του Ελληνικού με τις οργανωμένες πλαζ ανά

τακτά χρονικά διαστήματα (το Πουλμανάκι

της χαράς του Δήμου 3Β , π.χ.) και η σωστή

διαφήμισή του στο διαδίκτυο θα απογειώσει

τις εισπράξεις.

Αρα, με δυο λόγια, δεν έχουμε καμιά ανάγκη

των ...Βαρβάρων τύπου Hilton A.E. Ναυσικά,

Κίρκη και Συμμορία γιατί ...το καβουράκι, το

βουναλάκι, το πευκάκι, το θαλασσάκι μας

έχουν δώσει κιόλας ένα κάρο λεφτά και θα

μας δώσουν και πολλά ακόμη. Αρκεί ...να τα

προστατεύσουμε αυτά και τα παραθαλάσσια

άλση που ζουν και φύονται.

Μέχρι τότε, θα είμαστε στις επάλξεις!

Κωνσταντίνος Γιαννικόπουλος
Οικονομολόγος, κάτοικος Καβουρίου

Τα παραθαλάσσια άλση, οι δημοπρατήσεις

και ...περιμένοντας τους βαρβάρους...
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Δήμαρχος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Δημοτικοί Σύμβουλοι από Βάρη

Μπραϊμνιώτη Μαρία 1342

Βάσης Νίκος 1254  

Παπαμιχαήλ Βασίλης 1144

Αργυρουδάκης Λευτέρης 1082

Κανέλλου Μαίρη 943

Κικίλιας Κυριάκος 926

Σφέτσας Κωνσταντίνος 893

Σουτόγλου Δήμητρα 881

Πατέλη Μπελ - Κυριακή (Κορίνα) 796

Δημοτικοί Σύμβουλοι από Βούλα

Βαμβασάκης Δήμος 1327

Σωτηρόπουλος Παναγιώτης 1290

Κάραγιαν  Νανά  1157

Ανδριόπουλος Μιχάλης 978

Κασιδόκωστας Παντελής 978

Ψαλλίδας Νικόλαος 927

Σφήκα Βασιλική (Βίκυ) 904

Lehtinen Teemu Jussi EErikki 862

Σταμπέλου Αικατερίνη 819

Γεωργιάκος  Δημήτρης 761

Ζαχαράτος Νίκος 725

Κουσαθανάς  Αντώνιος 724

Πολίτη Όλγα-Αρτεμις 716

Δημοτικοί Σύμβουλοι από Βουλιαγμένη

Φουρναράκη Μαρία  1025

Γεωργουλόπουλος Διονύσιος 839

Ελευθερίου Σωτήρης 590

Δημητρής Δαβάκης

Δημοτικοί Σύμβουλοι από Bάρη

Αθανασίου Δημήτριος 250

Δημοτικοί Σύμβουλοι από Βούλα

Δόγκα Ιωαννα-Νικολίτσα 332

Πέτροβιτς Νατάλιος  275

Σίνα Μαρία 

Ματόπουλος Θάνος

Βέλλη Ανθή 128

Πασακυριάκος Κωνσταντίνος 

Δασκαλάκης Μανώλης

Τα παραπάνω ονόματα υποψηφίων με τους
ψήφους που δημοσιεύουμε, τα δημοσι-
εύουμε με επιφύλαξη, παρ’ ότι τα πήραμε
από το Υπ. Εσωτερικών! Οι υποψήφιοι με
τα έντονα γράμματα είναι αυτοί που εκλέ-
γονται. Η Πατέλη Κορίνα, ενώ φαινόταν ότι
εκλέγεται, τώρα δείχνουν ότι δεν εκλέγε-
ται. Ο  Σάκης Τοσουνίδης (του Δ. Δαβάκη),
που φαινόταν ότι έβγαινε στη Βουλιαγμένη,
τη χάνει και την παίρνει ο Σ. Ελευθερίου και
παίρνει ο Πέτροβιτς (του Δαβάκη) στη
Βούλα. Όλα λοιπόν με επιφύλαξη, γιατί εδώ
και δύο - τρεις ημέρες (Πέμπτη σήμερα) οι
σύμβουλοι ανεβοκατεβαίνουν...

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος, στο Δήμο ΒΒΒ 
από την πρώτη Κυριακή

Ισχυρή  εντολή έλαβε ο συνδυασμός «Βάρη, Βούλα,

Βουλιαγμένη πόλη για να ζείς του Γρηγόρη Κωνσταν-

τέλλου», την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, στις εκλογές

για ανάδειξη δημάρχου της νέας τετραετίας, που θα

αναλάβει τον προσεχή Σεπτέμβρη.

Με την ενσωμάτωση του 100% των εκλογικών τμη-

μάτων, η παράταξη του Δημάρχου έλαβε ποσοστό

72,04% και 24 από τις συνολικά 33 έδρες. Δεύτερος

συνδυασμός που κυμάινεται στο 12,21% ήρθε το

«Κύμα Ενωμένων Πολιτών» του Δημήτρη Δαβάκη

που βγάζει 4 έδρες, τρίτη ήρθε η Ριζοσπαστική Κί-

νηση Πολιτών με επικεφαλής το Θάνο Ματόπουλο

που βγάζει δύο έδρες, επόμενος ήρθε το «Δίπλα

σας» με τη Μαρία Σίνα που βγάζει μία και, η «Λαϊκή

Συσπείρωση» με επικεφαλής τον Κώστα Πασακυ-

ριάκο που βγάζει επίσης μία και τελευταίος ο «Νέα

Πόλη – Μία Πόλη» του Μαν. Δασκαλάκη που  βγάζει

έδρα από τα υπόποιπα των άλλων συνδυασμών..

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε δηλώσεις του μετά

την ανακοίνωση του αποτελέσματος δήλωσε μεταξύ

άλλων: «Η αποψινή νίκη δεν είναι δική μου, ούτε
μόνο του συνδυασμού μας, είναι νίκη της πόλης. Το

ποσοστό μάς επιτρέπει να συνεχίσουμε να δου-
λεύουμε με την ίδια ένταση το έργο που ξεκίνησε
πριν από πέντε χρόνια και να κάνουμε το Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης πρότυπο Δήμο της χώρας σε
όλους του τομείς».

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος κάλεσε όλους του δημότες να

συμμετέχουν μαζικά στο δεύτερο γύρο των Περιφε-

ρειακών Εκλογών την Κυριακή 2 Ιουνίου και να επι-

λέξουν υπεύθυνα μεταξύ των δύο υποψηφίων για τη

θέση του Περιφερειάρχη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα από το Υπουργείο Εσω-

τερικών:

―――――――――――――――――――――――

Ποσοστό ψήφοι έδρες

―――――――――――――――――――――――

Κωνσταντέλλος Γρ. 72,04% 18.057 24

Δαβάκης Δημ. 12,21% 3.061 4

Ματόπουλος 4.94% 1.237 2

Σίνα Μαρία 4,58% 1147 1

Πασακυριάκος Κ. 4,23% 1060 1

Δασκαλάκης Εμ. 2% 502 1

―――――――――――――――――――――――

Ο Δήμαρχος αναλαμβάνει βαριά ευθύνη, μια που θα

είναι ο απόλυτος άρχων, και θα μπορεί να αποφασίζει

ότι θέλει και όπως θέλει. Και αυτό του το δίνει η με-

γάλη πλειοψηφία που πήρε και ο αριθμός των συμ-

βούλων επίσης που έβγαλε, οι οποίοι εν πολλοίς είναι

οι ίδιοι, και επομένως γνωρίζουμε, πως θα λειτουρ-

γήσουν για άλλη μια φορά.

Προφανώς στις εκλογές συμμετείχε και το “Αρτόπολις”, αφού στα κουτιά του

με φαγητά, φιγούραρε η φωτογραφία του Γρ. Κωνσταντέλλου με το λογότυπο

του συνδυασμού του, αλλά και σε μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό!!!

Δεν γνωρίζω αν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι αντέδρασαν, γιατί τα ακούσματα

που έχω είναι απογοητευτικά. Ακόμη και τον κομμουνιστικό κίνδυνο(!) χρησιμο-

ποίησαν κάποιοι για άγραν ψήφων. Εισέρχεται κυρία σε εκλογικό κέντρο. Την

πλησιάζει υποψήφιος του Γρ. Κωνσταντέλλου και

εκείνη του λέει ότι θέλει να ψηφίσει τον ... Αυτός
είναι κομμουνιστής! της απαντά ο υποψήφιος και η

κυρία εξανίσταται. Ο υποψήφιος της λέει το ονομά

του και τη συνοδεύει μέχρι την πόρτα...

Πόση αθλιότητα μπορείς να αντέξεις...

Παρατράγουδα και αθλιότητες...TO NEO Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ

Η νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι η παρακάτω, αν δεν διαφο-

ροποιηθούν οι σταυροί μέχρις ότου τα παραλάβουμε από το Πρωτοδικείο.

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα αναλάβει καθήκοντα το Σεπτέμβριο.

της Αννας Μπουζιάνη
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Ο υποψήφιος Δήμαρχος Θάνος Ματόπουλος και όλοι οι

υποψήφιοι της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β., ευχαριστούμε τους δη-

μότες της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης που

μας τίμησαν με την ψήφο τους. Η εκλογή δύο δημοτι-

κών συμβούλων δυναμώνει τη φωνή μας, θα συνεχί-

σουμε να είμαστε παρόντες

και να υπερασπιζόμαστε τα

δικαιώματα των δημοτών,

αλλά και των υπόλοιπων πο-

λιτών, χωρίς στείρα άρνηση

αλλά καταθέτοντας τεκμη-

ριωμένες προτάσεις, που

συμβάλλουν στην επίλυση

των προβλημάτων,  όπως κά-

ναμε τα τελευταία πέντε

χρόνια.

Στο προσωπικό του μήνυμα ο Θάνος Ματόπουλος την

επόμενη των εκλογών συγχαίροντας τον Γρηγόρη Κων-

σταντέλλο του επισήμανε “εύχομαι στην νέα θητεία σου

να διοικήσεις έχοντας τις ανάγκες της κοινωνίας και τη

διαφύλαξη του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος σε

απόλυτη προτεραιότητα”.

Το ποσοστό που κατέκτησε, ισχυροποιεί τη θέση του και

του δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής των σχεδίων του, γε-

γονός που ανησυχεί όχι μόνο τους δημότες αλλά τους πο-

λίτες γενικότερα (διαχείριση απορριμμάτων, εκμετάλλευση

παράκτιου μετώπου, εκκλησιαστική περιουσία).

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. και αυτή την τετραετία θα συνταχτεί

και θα αγωνιστεί μαζί με όλους τους πολίτες για την επί-

λυση των δίκαιων αιτημάτων τους και την προάσπιση

κοινωνικών δικαιωμάτων, δημόσιων αγαθών και φυσικού

περιβάλλοντος, χωρίς καμία διάκριση. 

Ματόπουλος Θάνος

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι

Όλoι οι υποψήφιοι του Συνδυασμού “Δίπλα σας!” και εγώ

προσωπικά, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ

από καρδιάς, σε όλους τους πολίτες του Δήμου μας, που

με την ψήφο τους τίμησαν τις προτάσεις μας, το πρό-

γραμμά μας και την ανιδιο-

τελή προσπάθεια που

καταθέσαμε διεκδικώντας

την έγκρισή τους.

Εμείς σεβόμαστε την όποια

επιλογή και δηλώνουμε ότι

θα παραμείνουμε δίπλα σας,

συνεχίζοντας, με καθημερινή

επικοινωνία, να ενδιαφερό-

μαστε και να φροντίζουμε για

τα προβλήματά μας.

Συγχαίρουμε τον κ. Κωνσταν-

τέλλο και το συνδυασμό του και τους ευχόμαστε στη νέα

τους θητεία, να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα προβλήματα

του Δήμου και κυρίως αυτά των Δημοτών μας, με ειλικρινή

διάθεση επίλυσης.

Εμείς, όλοι οι συμμετέχοντες υποψήφιοι, θα παρακολου-

θούμε τις επιλογές και τις δραστηριότητες της Δημοτικής

αρχής και συνεπείς στις αρχές μας και την πολύχρονη κοι-

νωνική μας προσφορά, θα παρεμβαίνουμε ασκώντας εποι-

κοδομητικό έλεγχο σε κάθε περίπτωση, που τα συμφέροντα

των Δημοτών θα αγνοούνται ή θα βλάπτονται.  

Θα ήθελα επίσης να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ

σε όλους εσάς, από καρδιάς, για την τιμή που μου κά-

νατε και για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλατε,

προκειμένου να ηγηθώ αυτής της μεγάλης προσπάθειας.

Εκτιμώ απεριόριστα τη συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιό

μας, καθώς και τη συμβολή σας σε αυτόν το σύντομο,

αλλά δύσκολο αγώνα.  

 Με εκτίμηση και αγωνιστικούς χαιρετισμούς

 Μαρία Χόβρη - Σίνα

Το «ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

και ο Δημήτρης Δαβάκης,  
ευχαριστούν από καρ-

διάς τους συμπολίτες

μας που αγνόησαν

τον επικοινωνιακό

ορυμαγδό των τελευ-

ταίων μηνών και τίμη-

σαν την καθαρή,

σεμνή και στέρεα

πρόταση της παράτα-

ξής μας για την επόμενη ημέρα. 

Ευχαριστούμε επίσης τους υποψήφιους δημο-

τικούς και κοινοτικούς συμβούλους μας που

έδωσαν έναν πραγματικό αγώνα.

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ευχαριστώ πολύ
για την προτίμησή
σας, προς το πρό-
σωπό μου, στις
πρόσφατες εκλο-
γές. Είναι μία ευ-
θύνη επιπλέον για
να σας εκπροσω-
πήσω επάξια.

Σωτήρης Ελευθερίου

Δημοτικός Σύμβουλος Βουλιαγμένης

Η Λαϊκή Συσπείρωση ΒΒΒ, και ο επικεφαλής της Κώστας

Πασακυριάκος, με ανακοίνωσή τους ευχαριστούν τους δημότες

λέγοντας μεταξύ άλλων:   Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους δη-
μότες μας που στήριξαν με την ψήφο τους το συνδυασμό της
Λαϊκής Συσπείρωσης ΒΒΒ, μέσα σε ιδιαίτερα σύνθετες και δύ-
σκολες συνθήκες.  Η άνοδος της Λαϊκής Συσπείρωσης κατά 35%
δείχνει πως οι θέσεις μας και το πλαίσιο διεκδίκησης και αγώνα
που προβάλλαμε, βρήκε μεγαλύτερη απήχηση. 
Θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά και αποφασιστικά.

Όλοι οι υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

Βουλιαγμένης με την παράταξη “Βουλιαγμένη

αγάπη μου” ευχαριστούν θερμά τους κατοί-

κους που τους προτίμησαν. 

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα εκλέγονται δύο

σύμβουλοι και δηλώνουν ότι θα εκπροσωπήσουν την πόλη επάξια.

Είναι ο Διονύσης Κοντονής και η Μαρία Γαβαλά.
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«Ὀρθόν οὖν εἶναι χρή, οὐχί ὀρθούμενον»
(Μάρκος Αυρήλιος, 121-180, “ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ”, βιβλίο Γ΄, 5)

(= Είναι αναγκαίο/οφείλεις να στηρίζεσαι μόνος σου/ στις

δικές σου δυνάμεις και δυνατότητες και να μη σε στηρί-

ζουν άλλοι / να μην εξαρτάσαι από άλλους/ να μη στηρί-

ζεσαι σε ξένες πλάτες/δυνάμεις).

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

«Εἴ τις με ἐλέγξαι καί παραστῆσαί μοι, ὅτι οὐκ ὀρθῶς
ὑπολαµβάνω ἤ πράσσω, δύναται, χαίρων µετα-
θήσοµαι· ζητῶ γάρ τήν ἀλήθειαν, ὑφ᾽ἧς οὐδείς πώ-
ποτε ἐβλάβη, βλάπτεται δέ ὁ ἐπιμένων ἐπί τῆς ἑαυτοῦ
ἀπάτης καί ἀγνοίας».

(Μάρκος Αυρήλιος, 121-180, “ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ”, βιβλίο ΣΤ΄, 21)

(= Αν κάποιος μπορεί να με ελέγξει και να μου υποδείξει

ότι δεν κρίνω ή δεν ενεργώ σωστά, μετά χαράς θα αλ-

λάξω γνώμη· διότι αναζητώ/ψάχνω την αλήθεια, από την

οποία κανείς ποτέ δεν ζημιώθηκε, ζημιώνεται όμως εκεί-

νος που επιμένει στην απάτη και στην άγνοιά του).

«Δεῖ γάρ καί ἀρετῆς τελείας καί βίου τελείου»
«Μηδένα πρό τοῦ τέλους μακάριζε»

«Πολλαί γάρ μεταβολαί γίνονται καί παντοῖαι τύχαι κατά
τόν βίον, καί ἐνδέχεται τόν μάλιστ᾽εὐθηνοῦντα μεγά-
λαις συμφοραῖς περιπεσεῖν ἐπί γήρως, καθάπερ ἐν τοῖς
ἡρωικοῖς περί Πριάμου μυθεύεται· τόν δέ τοιαύταις
χρησάμενον τύχαις καί τελευτήσαντα ἀθλίως οὐδείς
εὐδαιμονίζει».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ”, 1100α, 5-11)

(= Γιατί συμβαίνουν πολλές μεταβολές και παντός είδους

συμπτώσεις στη ζωή, και είναι ενδεχόμενο εκείνος ο

οποίος πάρα πολύ ευημερεί να περιπέσει σε μεγάλες

συμφορές στα γηρατειά του, καθώς αναφέρουν οι ηρωι-

κοί μύθοι για τον Πρίαμο. Και βέβαια εκείνον ο οποίος

υφίσταται τέτοιες κακοτυχίες και τερματίζει άθλια τη ζωή

του, κανείς δεν τον μακαρίζει).

ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΦΟΡΑ ΤΗΝ

ΑΠΡΑΓΜΟΝΑ ΗΣΥΧΙΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΟΝΗ ΑΣΧΟΛΙΑ

«Πολυπραγµόνως ἤ ἀπραγµόνως ζῆν».
«Πολυπραγµονητέον ἤ ἀπρακτέον».

«Ὥστε εἴ τις αὐτούς ξυνελών φαίη πεφυκέναι
ἐπί τῷ µήτε αὐτούς ἔχειν ἡσυχίαν µήτε τούς
ἄλλους ἀνθρώπους ἐᾶν, ὀρθῶς ἄν εἴποι».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄, 70, 9)

(= Επομένως θα έλεγε κανείς την αλήθεια, αν συγκεφα-

λαιώνοντας ήθελε πει γι’ αυτούς - τους Αθηναίους - ότι

γεννήθηκαν για να μη μένουν ούτε οι ίδιοι ήσυχοι/αδρα-

νείς, ούτε τους άλλους να αφήνουν ήσυχους).

ΣΧΟΛΙΟ: Το παραπάνω απόσπασμα είναι από τη δημηγορία/

αγόρευση των Κορινθίων (κεφ. 68-71) από το Α´βιβλίο του

Θουκυδίδη, ενώπιον του Συλλόγου, ήτοι της Αλίας, της Εκ-

κλησίας του Δήμου των Λακεδαιμονίων. Αποτελεί τον επί-

λογο των κατηγόρων των Αθηναίων. Οι Κορίνθιοι ήταν οι

σπουδαιότεροι σύμμαχοι των Λακεδαιμονίων, γιατί είχαν δω-

ρική καταγωγή. Ήταν οι τελευταίοι που μίλησαν απ᾽όλους

τους συμμάχους. Έλεγξαν την αναισθησία / αδράνεια των

Λακεδαιμονίων, ανέφεραν τα αδικήματα των Αθηναίων εις

βάρος τους και τους υποκίνησαν να κηρύξουν πόλεμο, χωρίς

καθυστέρηση, κατά των Αθηναίων.

Εμείς πιστεύουμε πως ό,τι διατύπωσαν οι Κορίνθιοι πε-

ριγράφοντας τον δραστήριο/πολυάσχολο χαρακτήρα

των Αθηναίων, ισχύει για τον πολυπράγμονα πολύεργο,

υπερδραστήριο Αλκιβιάδη. Αντικαθι-

στώντας τις λέξεις “αυτούς” (δις) με τη

λέξη “Αλκιβιάδην” (δις) περιγράφουμε

το ψυχολογικό προφίλ (= το σύνολο

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών) του

που ταυτίζεται με αυτό των Αθηναίων.

«Ἐξ οὗ γε χοροῖσιν τρυγικοῖς ὁ δι-
δάσκαλος ἡµῶν, / οὔπω παρέβη
πρός τό θέατρον λέξων ὡς δεξιός
ἐστιν· / διαβαλλόµενος δ᾽ὑπό
τῶν ἐχθρῶν ἐν Ἀθηναίοις ταχυ-
βούλοις, / ὡς κωµῳδεῖ τήν πόλιν
ἡµῶν καί τόν δῆµον καθυβρίζει, /
ἀποκρίνασθαι δεῖται νυνί πρός
Ἀθηναίους µεταβούλους. / Φησίν
δ᾽εἶναι πολλῶν ἀγαθῶν ἄξιος
ὑµῖν ὁ ποιητής, παύσας ὑµᾶς ξε-
νικοῖσι λόγοις µή λίαν ἐξα-
πατᾶσθαι, µήθ᾽ἥδεσθαι θωπευοµένους, µήτ᾽εἶναι
χαυνοπολίτας.

(Αριστοφάνης, 445-385, “ΑΧΑΡΝΗΣ”, στίχ. 628-635)

(= Αφότου άρχισε χορούς να στήνει κωμικούς ο δάσκαλός

μας / ποτέ μπροστά δεν βγήκε στους θεατές του για να πει

πως είναι άξιος· / ωστόσο αφού μπροστά στους γοργοαπο-

φάσιστους Αθηναίους εχθροί του τον κακολογούν πως

τάχα διακωμωδεί την πόλη μας και υβρίζει το λαό μας /

τώρα δα χρειάζεται απάντηση στους αλλαξόγνωμους Αθη-

ναίους. Πολλά καλά σας έκανε ως τώρα, τονίζει ο ποιητής

μας / καθώς σταμάτησε τη μεγάλη  εξαπάτησή σας, απ’ όσα

ξένοι έλεγαν εδώ / να χαίρεστε με ψευτοπαινέματα / κο-

λακείες και να είστε χαζοπολίτες).

ΣΧΟΛΙΟ: Το παραπάνω απόσπασμα είναι από την “παρά-

βαση” του Χορού, στ. 626-718. Ο Χορός “παραβαίνει”,

ήτοι πηγαίνει πιο κοντά στους θεατές, στρέφεται προς

αυτούς και αρχίζει να απαγγέλλει μια πολύστιχη μελω-

δική ωδή που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της το ορμη-

τικό αναπαιστικό μέτρο της (μετρικός πους υυ-). Κάθε

“παράβαση” χωρίζεται κατά κανόνα σε επτά μέρη. Ο Αρι-

στοφάνης χρησιμοποιεί αυτό το σχήμα της “παράβασης”

στις περισσότερες κωμωδίες του, μόνο στον “Πλούτο”

την έχει καταργήσει εντελώς.

Χαρακτηρίζει τους Αθηναίους ταχυβούλους από το ταχύς +

βουλεύομαι = αυτός που γρήγορα σκέπτεται, αποφασίζει και

ενεργεί, αποφασιστικούς και μεταβούλους από την πρόθεση

μετά+βουλεύομαι = αυτός που αλλάζει γρήγορα γνώμη, ευ-

μετάβουλους, ευμετάπειστους. Αλλά και χαυνο-πολίτας από

το επίθετο χαῦνος = επιπόλαιος, κούφιος + πολίτης = πολί-

τες ευεξαπάτητους, εύπιστους (ευκολόπιστους) και πάντα

προδομένους. Σημείο των καιρών!

Σήμερα, δυστυχώς, η εποχή μας διαθέτει πολλούς κου-

φόμυαλους, ελαφρόμυαλους, κουφιοκέφαλους και γι’

αυτό έχει φροντίσει εσκεμμένως και επιμελώς το εκπαι-

δευτικό μας σύστημα να παραγάγει κατ’ αποκοπήν ανεγ-

κέφαλους / λοβοτομημένους, για να τους χρησιμοποιεί

κατά το “δοκούν” (αυθαίρετα) και κατά το “αναγκαίον”.

«Ἐδόκει δέ καί Ἀρχέστρατος οὐκ ἀπό τρόπου λέγ-

κιν, ὡς ἡ Ἑλλάς οὐκ ἄν ἤνεγκε δύο Ἀλκιβιάδας».
(Πλούταρχος, 50-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, Αλκιβιάδης, § 16)

(=Και φαίνεται ότι ο Αρχέστρατος δεν είχε άδικο, όταν

υποστήριζε πως η Ελλάδα θα ήταν αδύνατον να υποφέ-

ρει/αντέξει δύο Αλκιβιάδηδες).

«Τὸ δ᾽ ἦθος αὐτοῦ πολλὰς µὲν ὕστερον, ὡς εἰκὸς
ἐν πράγµασι µεγάλοις καὶ τύχαις πολυτρόποις,
ἀνοµοιότητας πρὸς αὑτὸ καὶ µεταβολὰς ἐπεδεί-
ξατο. φύσει δὲ πολλῶν ὄντων καὶ µεγάλων παθῶν
ἐν αὐτῷ, τὸ φιλόνεικον ἰσχυρότατον ἦν καὶ τὸ φι-
λόπρωτον, ὡς δῆλόν ἐστι τοῖς παιδικοῖς ἀποµνη-
µονεύµασιν». 

(Πλούταρχος, 50-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, Αλκιβιάδης, § 2)

(= Και ο χαρακτήρας του αργότερα παρουσίασε πολλές αν-

τιφάσεις και αστάθεια, όπως άλλωστε

συμβαίνει συνήθως μέσα σε μεγάλα γε-

γονότα και σκαμπανεβάσματα της

τύχης. Από φυσικού του είχε πολλά

πάθη, μα το πιο μεγάλο του ήταν η φι-

λοδοξία και η αγάπη του για τα πρω-

τεία/φιλαρχία, όπως φαίνεται καθαρά

και απ’ αυτά που διηγούνται για την παι-

δική του ηλικία).

Ο ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
«ἦν γάρ, ὥς φασι, µία δεινότης
αὕτη τῶν πολλῶν ἐν αὐτῷ καὶ
µηχανὴ θήρας ἀνθρώπων, συνε-
ξοµοιοῦσθαι καὶ συνοµοπαθεῖν
τοῖς ἐπιτηδεύµασι καὶ ταῖς διαί-
ταις, ὀξυτέρας τρεποµένῳ
τροπὰς τοῦ χαµαιλέοντος. πλὴν

ἐκεῖνος µέν, ὡς λέγεται, πρὸς ἓν ἐξαδυνατεῖ χρῶµα
τὸ λευκὸν ἀφοµοιοῦν ἑαυτόν· Ἀλκιβιάδῃ δὲ διὰ
χρηστῶν ἰόντι καὶ πονηρῶν ὁµοίως οὐδὲν ἦν ἀµί-
µητον οὐδ᾽ ἀνεπιτήδευτον».

(Πλούταρχος, 50-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, Αλκιβιάδης, § 23)

(= Ήταν δηλαδή ένας τρόπος να κατακτά τους ανθρώ-

πους, το να εξομοιώνεται και να προσαρμόζεται με τα

έθιμα και τον τρόπο ζωής αυτών που συναντούσε, αλλά-

ζοντας μορφή πιο γρήγορα και από το χαμαιλέοντα. Πρέ-

πει μάλιστα να προσθέσουμε ότι, όπως λένε, ενώ ο

χαμαιλέοντας αδυνατεί να εξομοιωθεί με ένα χρώμα, το

άσπρο, ο Αλκιβιάδης με την ίδια ευκολία  και μέσα στους

καλούς και μέσα στους κακούς μπορούσε να προσποιηθεί

και να προσαρμοστεί...).

ΓΙΑΤΙ Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ; (450-404)

Διότι ήταν ο μοναδικός άνθρωπος, που ξεπέρασε τα συ-

νηθισμένα ανθρώπινα μέτρα της εποχής του. Ένα τυπικό

παράδειγμα που μπορεί να χρησιμεύει κάθε στιγμή ως

ζωντανό και διαρκές μάθημα. Σύμπτωση ορισμένων ομοι-

οτήτων του με την επικαιρότητα της εποχής μας.

ΓΙΑΤΙ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΔΕΣ συναντάμε και θα συναντάμε πάν-

τοτε στη ζωή μας. Δεν θα εκλείψουν ποτέ όσο δεν αλλά-

ζει η φύση των ανθρώπων (νοοτροπία).

Ο άνθρωπος που του ήταν αδύνατο να μένει αδρανής/

άπραγος. Ο άνθρωπος που ήταν γεννημένος να μη μένει

ήσυχος, αλλά ούτε και τους άλλους να αφήνει ήσυχους.

Ο άνθρωπος που υπερκέρασε τις παραδόσεις της πόλης

του και αποτέλεσε ο ίδιος παράδοση γι’ αυτήν.

Εκπρόσωπος / υπέρμαχος του αθηναϊκού επεκτατισμού

και της αθηναϊκής φιλοδοξίας.

ΑΘΗΝΑ = ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ = ΑΘΗΝΑ

Ο άνθρωπος που στιγματίστηκε με βαρείς αλλά επιπόλαι-

ους χαρακτηρισμούς ως προδότης, τυχοδιώκτης, ανήθι-

κος, ιερόσυλος, ασεβής, ακόλαστος κ.ά.

Μένει όμως αυτές να αποδειχθούν και να επαληθευθούν.
Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος
――――――

*Ἀτρεψία = αμεταβλησία, ευθύτητα, σταθερότητα χαρακτήρα.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἀτρεψίας* 
ἄρχεσθαι 

&
Μεταβουλίας

παύεσθαι
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«Παν μέτρον Άριστον»
Αριστοτελική ρήσις

και 
Ακρότητες

στο κοινωνικό παρόν και παρελθόν

Σήμερα, φίλοι αναγνώστες, ας δοκιμάσουμε μιαν νοητή
έξοδο με προορισμό τον κόσμο του δυσδιάκριτου!!
Προς τούτο θα βαδίσουμε ένα δύσβατο μονοπάτι για
να θυμηθούμε ξανά (με ενάργεια πλέον) την έννοια,
την αξία, τη χρήση και ιδίως τους τρόπους χρήσης
του μέτρου, εν σχέσει με τα όντα, τα πράγματα και
τα φαινόμενα.
Όσοι προσέλθουμε σ’ αυτή την πορεία “κουμπωμέ-
νοι”, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σίγουρα θα μεί-
νουμε εκτός νυμφώνα καθότι προκειμένου,
τερματίζοντας, να «εναγκαλισθούμε με την α-λήθεια
και όχι με τη σκιάν της»1 θα πρέπει να παρουσια-
στούμε απογυμνωμένοι από τους, τυχόν, ανεύθυνους
εγωκεντρισμούς μας (υπάρχει βλέπετε και το υπεύ-
θυνο εγώ, δεν υπάρχει;) καθώς και από τις λογιών –
λογιών προκαταλήψεις...
Ερχόμενοι στο θέμα αναρωτιόμαστε εάν και πόσες
φορές διδαχθήκαμε, άμεσα, περί μέτρου κατά τα χρό-
νια της μαθητείας μας. Πόσα βιβλία διαβάσαμε, πόσες
διαλέξεις παρακολουθήσαμε και πόση σημασία δώ-
σαμε στο ζήτημα αυτό;
Ας επιτραπεί, στο σημείο τούτο, να παραδεχτούμε
πως εκτός ολίγων εξαιρέσεων οι περισσότεροι αγνο-
ούμε την πραγματικά ύψιστη κι εποικοδομητική αξία
του (εις όλες ανεξαιρέτως τις εκφάνσεις του ατομι-
κού και συλλογικού βίου), εφόσον τα Υπουργεία Παι-
δείας, ανά τον κόσμο, στοχεύουν στον εργαλειακό
(πρακτικό) τρόπο της γνώσης και όχι τον επί της ου-
σίας, γεγονός που αποδεικνύεται άλλωστε, κι από
τον τρόπο λειτουργίας, της κάθε παρελθοντικής και
σύγχρονης κοινωνίας, της κοινωνίας των άκρων.
Κι αυτό συνέβη διότι δεν δόθηκε εμπράκτως η πρέπουσα
σημασία στην Αριστοτελική ρήση2, «παν μέτρον άρι-
στον» την οποία επανέλαβε και ο Αλέξανδρος ο Μέγας,
όταν ρωτήθηκε από Παλαιστινίους, της τότε Γάζας, ποια
είναι η μεγαλύτερη αξία για τους Έλληνες και απάντησε:
«το μέτρον».
Καθώς δε γράφει και ο πανεπιστημιακός Α.Β. Νικο-
λαΐδης «τον Αριστοτέλη, οι Ανατολικοί Πατέρες της
Εκκλησίας εξέλαβαν ως προ Χριστού χριστιανό. Και
ότι στην εννοιολόγηση και χρήση της έννοιας της με-
σότητας χρησιμοποιούσαν τον ίδιο όρο». Και οι
οποίοι, πατέρες, βέβαια δίδαξαν και εφάρμοσαν το
μέτρο με ασύλληπτη προσήλωση ακόμη και στις
πλέον δυσδιάκριτες περιπτώσεις.
Κι ενώ οι Αρχαίοι Έλληνες το εννόησαν, το εκτίμη-
σαν, το δίδαξαν και το χρησιμοποίησαν, μαθαίνουμε
(σύμφωνα με έγκυρες πηγές) πως υπάρχει ακόμη και
σήμερα “εκτεταμένη ακαδημαϊκή σύγχυση περί της
κλασικής έννοιας του μέτρου”, φανταστείτε!

Περί προσδιορισμού του μέτρου 

και επιπτώσεις αποκλίσεων

Γνωρίζουμε λοιπόν από τις εκτιμήσεις των προγόνων
μας, αλλά και, γιατί όχι, από το δικό μας αισθητήριο

ότι την έννοια του μέτρου δηλώνει η συνισταμένη
των τάσεων υπερβολής (μεγιστοποίησης) και έλλει-
ψης (ελαχιστοποίησης) η οποία συνισταμένη δεν
είναι παρά μεσότητα, ισομετρία, ισορροπία, αρετή3.
H έννοια της μεσότητας προσδιορίζεται αντικειμενικά
όταν είναι σε ισχύ η μαθηματική σκέψη (π.χ. αρχιτε-
κτονική, τέχνες κ.λπ.).
Υποκειμενικά όμως δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμέ-
νος ορισμός εφόσον έγκειται στην, κατά περίπτωση,
κρίση του καθενός. Αυτή δε η κατάσταση, όπως προ-
είπαμε, δημιουργεί μέχρι σήμερα χρόνια σύγχυση και
στους Ακαδημαϊκούς κύκλους.
Ας δούμε όμως και τις επιπτώσεις που προκαλούν οι
τυχόν αποκλίσεις εκ του μέτρου, των οποίων αποκλί-
σεων, οι συνέπειες εξαρτώνται βέβαια από τα μεγέθη
και τις συχνότητές τους, αλλ’ ούτως ή άλλως κάθε
εκτροπή που προσβάλλει τις ακατάλυτες αρχές
όντων, πραγμάτων και φαινομένων, λόγω ύπαρξης
συμπαντικής νομοτέλειας, είναι Ύβρις της οποίας
επακόλουθα είναι η Άτις (αυταπάτη, άνοια, τρέλα), η
Νέμεσις (δικαιοσύνη, ισορροπία) και τέλος η Τίσις,
δηλαδή η τιμωρία.

Σύμφωνα δε με ιστορικά γεγονότα οι υβρίζοντες είτε
είναι πρόσωπα είτε Κράτη είτε Αυτοκρατορίες πάν-
τοτε υφίστανται τελικά τις καταστροφικές συνέπειες.
Κι ενώ η ανθρώπινη φύση τείνει να ρέπει προς τα
φθοροποιά άκρα, οι κοσμικές κοινωνίες όχι μόνον δεν
πρεσβεύουν και δεν εφαρμόζουν τη μεσότητα, αλλά
τουναντίον την αποφεύγουν και την υπονομεύουν
συστηματικά. Γι’ αυτό από τις πολλές ακρότητες ο
βίος έχει καταντήσει αβίωτος...

Και ιδού μερικά παραδείγματα προκειμένου να πά-
ρουμε μία ελάχιστη γεύση από τα μαγειρεύματα της
συστημικής κουζίνας των διοικούντων την Ιερουσα-
λήμ! Τούτο, πράττομε βέβαια, εντελώς απροκατάλυ-
πτα, για τις τυχόν εξαιρέσεις αυτού του κανόνα, τις
οποίες κάθε έντιμος πολίτης οφείλει όχι μόνον ν’
αναγνωρίζει και να σέβεται, αλλ’ επιπλέον και να
είναι ευγνώμων γι’ αυτές.
Έχοντας δε κατά νου το, “ο αναμάρτητος πρώτος τον
λίθον βαλέτω” και δεχόμενος ότι ο καθένας όταν πί-
πτει πρέπει να προσπαθεί να σηκώνεται, αλλά και να
συντελεί, το κατά δύναμη, στην ανόρθωση των
άλλων, διευκρινίζουμε ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά
η πτώση ενός εκάστου μεμονωμένα, από την γενική
παραδοχή του ολισθήματος, που γίνεται δεκτό σε
συλλογική κοινωνική βάση το οποίον μάλιστα, επανα-
λαμβανόμενο γίνεται καθεστώς, προσβάλλοντας τη
δημόσια αιδώ.
Π.χ. έχουμε τα δύο ακραία φαινόμενα πλούτου - πενίας,
που παρά τις χρόνιες αιματηρές προσπάθειες των λαών,
η διαφορά συνεχώς μεγαλώνει καθημερινά. 
Στον τομέα της παιδείας, κάποτε ο μαθητής φοβόταν
τον διδάσκοντα, τώρα δεν συμβαίνει μόνον το εκ δια-
μέτρου αντίθετο, αλλ’ επιπλέον ο μαθητής ευκαίρως
– ακαίρως διαλύει εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους των σχολικών κτιρίων βανδαλίζοντας ακόμη
Ιερά και εθνικά Σύμβολα και προξενώντας αμέτρητες
οικονομικές, αλλά και ψυχικές ζημιές στους πολίτες!!!

Σχετικά με τα δικαιώματα της γυναίκας στα Ανατο-
λικά της... Εδέμ επιβάλλεται η μαντήλα και στα Δυ-
τικά η ξεφτίλα... 
Ασχέτως αν η μεν μαντήλα έχει και τη θετική της
χρήση, ενώ η ξεφτίλα είναι αυτή που είναι και δεν αλ-
λάζει...
Κι ενώ ακόμη γίνεται αγώνας για να κερδηθούν τα
όσα υπόλοιπα δικαιώματα της αξίζουν, η ίδια η γυ-
ναίκα, χρησιμοποιεί τα ήδη κεκτημένα εις βάρος του
άλλου φύλου εντελώς εγωιστικά και ξέφρενα.

Η (φύσει ή θέσει) ομοφυλοφιλία, αφού αντιμετωπί-
στηκε με ανήλεο τρόπο από την κοινωνία όλην, και οι
πάσχοντες καθώς και οι οικογένειές τους πέρασαν τα
πάνδεινα φθάνοντας μέχρι αυτοκτονίας, αντί να βοη-
θούν να αναλάβουν, όσον είναι δυνατόν, με αξιοπρέ-
πεια (εφόσον σήμερα υπάρχουν τόσα υπερσύγχρονα
ιατροφαρμακευτικά μέσα), τους κατέστησαν τα
τρωτά τους μόνιμη κατάσταση, νομιμοποιώντας και
την υιοθεσία, ώστε να αναπαράγονται και νέα ελατ-
τωματικά άτομα καθ’ ήν στιγμήν, οι οικολόγοι - τι ει-
ρωνία - παλεύουν για το αμιγές της πανίδας και
χλωρίδας του πλανήτη:::...
Εάν τέτοιοι εκτροχιασμοί δεν είναι Ύβρις τότε ποιοι
είναι;;;

Αναγκαίες υπερβάσεις

Ωστόσο το μέτρο, εξηγούμεθα, δεν εφαρμόζεται παν-

τού αδιακρίτως καθότι έχει και τις εξαιρέσεις του.

Όπως π.χ. σε διλημματικές συνθήκες όπου, η υπέρ-

βαση αυτού, επιβάλλεται ατομικά ή συλλογικά προτι-

μώντας δηλαδή από το χείρον το βέλτιστον.  

Εκτός αυτού του είδους εξαιρέσεων θα πρέπει να

υπερκεράσουμε και το σκόπελο της λεγόμενης “Θε-

ωρίας των δύο άκρων” (του πετάλου) που μηχανεύ-

τηκε ο γερμανικός σοσιαλδημοκρατισμός το 1920, με

το πρόσχημα “την καταδίκη της βίας απ’ όπου κι αν

αυτή προέρχεται”. Συνεπώς εντελώς αδιάκριτα, λόγω

σκοπιμότητας, χαρακτηρίζουν το πιστεύω της Αριστε-

ράς ως ολοκληρωτισμό, εξομοιώνοντάς την με τον

φασισμό, παρουσιάζοντας ως θύτη το θύμα, ενώ

όπως είναι πασίγνωστο «μάχαιρα χρησιμοποιεί ο φο-

νεύς μάχαιραν και ο ιατρός»!!!4

Καταλήγοντας, εννοούμε πως για την επίτευξη του

μέτρου απαιτείται (εκτός της καλής προαίρεσης) ψυ-

χοσωματική υγεία, παιδεία κι οπωσδήποτε συνεχής

εγρήγορση κι ορθοκρισία.

Κατά δε την περίπτωση που οφείλουμε να βρούμε τη

μεσότητα χωρίς αντικειμενικά στοιχεία, λόγω υποκει-

μενικής προσέγγισης ας μην πτοούμαστε καθόσον το

ανθρώπινο ον δεν είναι ανερμάτιστο εφόσον, φύσει,

διαθέτει το εκπληκτικό και ειδικού βάρους χειριστήριο

των αισθήσεων και της νοητικής λειτουργίας του.

Αρκεί βέβαια να μην το αποδυναμώνει ή αχρηστεύει,

αυτός ο ίδιος, με φθοροποιές έξεις. Και, εάν με όλη

την ψυχή και τη διάνοιά του, επιστρατεύσει το Φιλό-

τιμο στοχεύοντας το Πρέπον, με απώτερο σκοπό να

θέσει εαυτόν στην υπηρεσία της Ανθρωπότητας, τότε

σίγουρα θα εύρη την ζητούμενη ισορροπία στην εκά-

στοτε περίπτωση.

Άλλωστε (εκτός από το πρωτεύον γνώθι σ’ αυτόν)

υπάρχει και το κριτήριο της βιωσιμότητας που λίγο -

πολύ λειτουργεί σαν αυτόματος πιλότος. Κι ενώ

υπάρχει προβληματισμός, μια που η έννοια του μέ-

τρου είναι ακαθόριστη υποκειμενικά, εντούτοις τα δύ-

σκολα γίνονται εύκολα, όπως παραδείγματος χάριν

όταν πλησιάζουμε μια φωτιά. Πώς δηλαδή αντι-

δρούμε; Παραδινόμαστε στην πυρά, παραλύουμε στη

ραστώνη της ή πυρωνόμαστε φωτιζόμενοι; 

Παίρνουμε συνεπώς και διαλέγουμε, έχουμε το αυ-

τεξούσιο ή δεν έχουμε;

――――――
1. Δ. Σολωμός (Διάλογος με σοφολογιότατο).

2. Αριστοτέλους (Ηθικά Νικομάχεια 1106α, 25-35)

3. Το αυτό

4. Βασιλείου του Μ. (Πατερικά κείμενα).

Ζαΐρας Διγενή - Μπέζα
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Γιατί το Κίνημα Αλλαγής
είναι το πραγματικό 
Κίνημα του λαού!

Το μοναδικό κόμμα που μπορεί να αντικατοπτρίσει

την λαϊκή βούληση, με ρεαλιστικό σχέδιο είναι το Κί-

νημα Αλλαγής. Αν διαβάσει κανείς το σχέδιο Ελ-

λάδα, θα συμφωνήσει με την παραπάνω σκέψη μου.

Είναι ένα σχέδιο με προοδευτικό πρόγραμμα, ρεαλι-

στικό και βιώσιμο. 

Ανέκαθεν, το ΠΑΣΟΚ ήταν η μεγάλη προοδευτική πα-

ράταξη της χώρας. Αυτό το γνωρίζετε οι μεγαλύτε-

ροι, καλύτερα από εμένα. Είναι όμως επίσης ένα

κόμμα πολύ ενοχοποιημένο. Όχι όμως και γερα-

σμένο· δεν συμφωνώ με όσους το λένε. Τα νέα στε-

λέχη υπάρχουν στον χώρο. Χρειάζονται όμως

βοήθεια, στήριξη και εμπιστοσύνη από τον κόσμο.

Μόνοι μας παλεύουμε και είναι μια μάχη άνιση. 

Το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα επιβεβαίωσε ένα

πολύ σημαντικό πράγμα· ότι ο Έλληνας είναι υπερή-

φανος. Δεν υποκύπτει, ακόμα και ματωμένος από

τους φόρους και τις περικοπές, στην παροχολογία και

τα επιδόματα της ξεφτίλας. Γι’ αυτό εξάλλου και η

ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν συντριπτική. Ο Αλέξης Τσί-

πρας φέρθηκα ξεδιάντροπα, όχι γιατί δεν πέτυχε τί-

ποτα ως Πρωθυπουργός, όχι γιατί εφάρμοσε μέτρα

που κατέστρεψαν την μεσαία τάξη και τους χαμηλό-

μισθους, αλλά πάνω από όλα γιατί είπε ψέματα. Και

είπε ψέματα σε έναν ήδη βασανισμένο λαό, που είχε

ανάγκη να τον πιστέψει. Πούλησε ελπίδα, πατώντας

στη μιζέρια. Όταν λοιπόν το πολιτικό αφήγημα γκρε-

μίστηκε και το παραμύθι δεν πούλαγε πια, άρχισε τον

εκβιασμό. Και ο Έλληνας δεν αντέχει τη ριζική ανη-

θικότητα. 

Το εκλογικό αποτέλεσμα μας έδειξε όμως ακόμα ένα

πράγμα. Το φάντασμα είναι ακόμα εδώ. Το φάντασμα

της σκληρής δεξιάς που το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα είχε

στείλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, εμφανί-

στηκε ξανά. Φυσικά η ΝΔ χρωστάει ένα τεράστιο ευ-

χαριστώ στον κ.Τσίπρα, καθώς λειτούργησε ως ο

μέγας χορηγός τους. Ενδεχομένως να δούμε και πε-

ραιτέρω συνεργασίες και χορηγίες μεταξύ τους στο

άμεσο μέλλον. Άλλωστε το έχουν ξανακάνει το 89’.

Γιατί όχι και τώρα; Είναι αποδεδειγμένα πλέον πολύ

κοντά ιδεολογικά οι δύο χώροι, αφού αποτελούν τις

δύο όψεις της συντήρησης. 

Και θα μου πείτε… εμείς τι κάνουμε; Επιλέγουμε

ώριμα απαντώ. Σπάμε το δίπολο και λέμε όχι στον δι-

κομματισμό. Κοιτάμε στο μέλλον και στην εξέλιξη. Την

πραγματική ανάπτυξη, το κοινωνικό κράτος, την κεν-

τροαριστερή σοσιαλιστική ιδεολογία, κάτω από την

στέγη της οποίας έχουν φιλοξενηθεί κάποτε σχεδόν

όλοι οι δημοκράτες Έλληνες. Κατανοώ σαν νέος άν-

θρωπος ότι έγιναν λάθη, ότι υπήρξε φθορά. Όμως από

τις στάχτες του ΠΑΣΟΚ έχει γεννηθεί το Κίνημα Αλ-

λαγής, ένας χώρος με νέα αλλά και παλιά, τίμια στε-

λέχη που αξίζουν αν μη τι άλλο μια ευκαιρία. Πλέον

μπαίνει στοπ στους επαγγελματίες πολιτικούς, στις

πελατειακές σχέσεις και στα ρουσφέτια. 

Όποιος θέλει να ταχθεί με την νέα γενιά του χώρου

μας θα μετρηθεί αξιοκρατικά και δίκαια. Και η ανανέ-

ωση πιστέψτε με, συμβαίνει πραγματικά, την έχω δει

και γι’ αυτήν την αλλαγή παλεύουμε όλοι. Σας θέλουμε

μαζί μας. Για τον χώρο μας, για το σπίτι μας, για το

κόμμα της καρδιάς μας, για το μέλλον των παιδιών

σας…

Βασιλική (Βάσια) Αναστασίου

Υποψήφια βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

με το Κίνημα Άλλαγης

H Bάσια Αναστασίου κατάγεται απο τον Βαρνάβα Αττι-

κής και είναι κόρη του Καρδιοχειρουργού Νίκου Ανα-

στασίου.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κά-

τοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Media and Communi-

cations απο το London School of Economics της Μεγάλης

Βρετανίας. 

Επίσης είναι υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθη-

νών στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκη-

σης καθώς και ασκούμενη δικηγόρος, μετά την απόκτηση

του δεύτερου πτυχίου της στη Νομική σχολή.

Σε ότι αφορά την πολιτική της ενασχόληση, εξελέγη ως

Δημοτική Σύμβουλος σε ηλικία 19 ετών.

Αγωνίζεται και συμμετέχει για να εκπροσωπήσει την γενιά

της, τη γενιά των "κλεμμένων ονείρων".

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο

«Childhood In a Box» στο οποίο συμμετέχει το 3ο Δη-

μοτικό  Σχολείο  Βούλας, και χρηματοδοτείται από

την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΙΚΥ,  6 μαθητές και 3

εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Βούλας, επισκέ-

φθηκαν το σχολείο Saint Jordi που βρίσκεται στην

Ισπανία  και συγκεκριμένα στην πόλη Mollet. 

Οι μαθητές παρακολούθησαν βιωματικά εργαστήρια

και πήραν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες  μαζί

με συμμαθητές τους από όλες τις συμμετέχουσες

χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Τσεχία, Σλοβακία, Ισπανία).

Επίσης  επισκέφθηκαν  τουριστικά αξιοθέατα της

Βαρκελώνης.  Μαθητές και εκπαιδευτικοί επέστρε-

ψαν γεμάτοι εμπειρίες.

Επίσης στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος το 3ο

Δημοτικό Βούλας, φιλοξένησε στο χώρο του, τον

Μάρτιο, αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών από τις συμ-

μετέχουσες χώρες. Οι εκπαιδευτικοί έφυγαν από τη

χώρα μας εντυπωσιασμένοι!

Το 3ο Δημοτικό Βούλας στην Ισπανία με το πρόγραμμα Erasmus+
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Επικοινωνώ μαζί σας σχετικά με τις

σχεδιαζόμενες αλλαγές στα δρομο-

λόγια του ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις

οποίες διάβασα στο διαδίκτυο. Τα

λεωφορεία του ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ και

συγκεκριμένα εκείνα που μετακι-

νούνται στην Ανατολική Αττική

έχουν δρομολόγια από το Σούνιο,

Λαύριο, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαρα-

θώνα, Γραμματικό και Αγία Μαρίνα

προς το Πεδίον του Άρεως. 

Χρησιμοποιώ τα λεωφορεία του

ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ από το 1991 για την

καθημερινή μετακίνησή μου από την

περιοχή των Μεσογείων προς το

κέντρο της Αθήνας, ώστε να φθάνω

σε ικανοποιητικό χρόνο στην εργα-

σία μου. Αυτό επιτυγχάνεται διότι

τα λεωφορεία αυτά κάνουν το ένα

τρίτο των στάσεων των αστικών λε-

ωφορείων και δεν απαιτείται μετεπι-

βίβαση σε άλλο μέσο, προκειμένου

να μεταβώ στους Αμπελοκήπους.

Επίσης, τα χρησιμοποιούν πολλοί

ηλικιωμένοι και ασθενείς προκειμέ-

νου να μεταβούν με ένα μέσο από

τα Μεσόγεια στα νοσοκομεία (Γεν-

νηματάς, Σωτηρία, Ερρίκος Ντυνάν,

Λαϊκό, Ιπποκράτειο, Αρεταίειο, Αιγι-

νίτειο και Άγιος Σάββας) και οι

οποίοι δεν μπορούν να υποστούν

την ταλαιπωρία της μετεπιβίβασης

και της μετακίνησής τους με αστικά

λεωφορεία ή με συρμούς του μετρό

ασφυκτικά γεμάτους, ιδιαιτέρως τις

ώρες αιχμής. Ακόμα, τα χρησιμοποι-

ούν εργαζόμενοι που κατεβαίνουν

σε ενδιάμεσες στάσεις των σταθ-

μών του μετρό που βρίσκονται στη

Λεωφόρο Μεσογείων και εργαζόμε-

νοι που μεταβαίνουν καθημερινά

στους Αμπελοκήπους, σε στάσεις

κατά μήκος της Λεωφόρου Αλεξάν-

δρας, στην Πατησίων, στο Πεδίον

του Άρεως και στα δικαστήρια της

Ευελπίδων. 

Τέλος, τα χρησιμοποιούν φοιτητές

του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Αθηνών, της Σχολής Αρχιτεκτόνων

του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε-

χνείου και σπουδαστές Ι.Ε.Κ. τα

οποία βρίσκονται εκατέρωθεν της

Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Πατησίων

και του Πεδίου του Άρεως. Κατά τη

διάρκεια των στάσεων εργασίας και

απεργιών των μέσων μαζικής μετα-

φοράς εξυπηρετούν πλήθος κό-

σμου.

Στην περίπτωση που τα λεωφορεία

του ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ, όσον αφορά

στην Ανατολική Αττική τερματίζουν

στο Νομισματοκοπείο, σχεδόν το

σύνολο των επιβατών θα πρέπει να

μετεπιβιβάζεται σε αστικά λεωφο-

ρεία Α5 (προκειμένου να κατευθυν-

θούν στη Λεωφόρο Μεσογείων,

Βασ. Σοφίας και Ακαδημίας) ή στο

Β5 για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ή

σε συρμούς του μετρό. Το αποτέλε-

σμα θα είναι μία ώρα επιπλέον κα-

θυστέρηση στο δρόμο και για τις

δύο μετακινήσεις κάθε ημέρας, η

αναμονή και η ταλαιπωρία. 

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχει σχε-

διαστεί με ποιον τρόπο θα γίνει η

μετεπιβίβαση ώστε οι χρόνοι μετα-

κίνησης να παραμείνουν ως έχουν.

Όλοι οι επιβάτες των ΚΤΕΛ θα μετε-

πιβιβάζονται στα ήδη γεμάτα αστικά

λεωφορεία Α5 και Β5 και στους ήδη

ασφυκτικά γεμάτους συρμούς του

μετρό; Δυστυχώς τα δρομολόγια

των αστικών λεωφορείων και ιδιαι-

τέρως του Β5 είναι πολύ αραιά και

οι συρμοί του μετρό ενώ περνούσαν

κάθε 3 λεπτά τις ώρες αιχμής τώρα

έρχονται κάθε 6 λεπτά. Τα Σαββατο-

κύριακα έχω τύχει να περιμένω

συρμό του μετρό για 20 λεπτά, ο

οποίος ήταν γεμάτος και δεν κατά-

φερα να μπω. Στις ηλεκτρονικές πι-

νακίδες των στάσεων στη Λεωφόρο

Μεσογείων είδα αναμονή 22 λε-

πτών για το λεωφορείο Α5 στις 17:

20 το απόγευμα!

Ταλαιπωρία θα υποστούν και όσοι

ταξιδεύουν από και προς τα λιμάνια

του Λαυρίου, της Ραφήνας και της

Αγίας Μαρίνας οι οποίοι θα πρέπει

να μετεπιβιβάζονται με τις απο-

σκευές τους. Σχεδόν όλο το χρόνο

και ιδιαιτέρως τους καλοκαιρινούς

μήνες χρησιμοποιούν τα λεωφορεία

του ΚΤΕΛ τουρίστες, οι οποίοι επι-

βιβάζονται στο Πεδίον του Άρεως

κατευθείαν από τα ξενοδοχεία που

διαμένουν (στο κέντρο της Αθήνας)

με κατεύθυνση το Λαύριο, το Σού-

νιο, τη Ραφήνα, την Αγία Μαρίνα και

το Μαραθώνα. 

Θα ήθελα να σας ζητήσω πριν γίνει

οποιαδήποτε αλλαγή να μιλήσετε

με τους επιβάτες οι οποίοι χρησιμο-

ποιούν καθημερινά τα λεωφορεία

του ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ, προκειμένου να

ακούσετε και να καταγράψετε τις

απόψεις τους, διότι είναι οι άμεσα

ενδιαφερόμενοι και η γνώμη τους

θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Σε συζητήσεις που έχουμε κάνει

κατά τη διάρκεια της μετακίνησής

μας συμφωνούν με τα παραπάνω.

Επίσης, θα σας πρότεινα να γίνουν

ενέργειες προς την αναβάθμιση του

στόλου των λεωφορείων του ΚΤΕΛ

ΑΤΤΙΚΗΣ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει

να πληθύνουν τα δρομολόγια των

αστικών λεωφορείων και των συρ-

μών του μετρό και να βελτιωθούν οι

συνθήκες μετακίνησης. Π.χ. στις

λίγες φορές που χρησιμοποίησα το

μετρό το τελευταίο διάστημα διαπί-

στωσα ότι δεν υπάρχει καθαριότητα

στους σταθμούς και στους συρμούς.

Ακόμα σε πολλούς συρμούς δεν

ανοίγουν τα παράθυρα και συχνά

δεν είναι αναμμένος ο εξαερισμός -

κλιματισμός με αποτέλεσμα οι συν-

θήκες να είναι ασφυκτικές  λόγω

του συνωστισμού. Από τον Οκτώ-

βριο η κίνηση στη Λεωφόρο Μεσο-

γείων και Αλεξάνδρας στις οποίες

μετακινούμαι καθημερινά έχει αυξη-

θεί, διότι λόγω έλλειψης συχνών

δρομολογίων όσοι επιβάτες έχουν

την οικονομική δυνατότητα μετακι-

νούνται με τα ιδιωτικά τους αυτοκί-

νητα.  

Σας ανέφερα τα παραπάνω λεπτο-

μερώς με σκοπό να επισημάνω την

ανάγκη στήριξης και βελτίωσης

όλων των μέσων μαζικής μεταφο-

ράς, προκειμένου οι πολίτες να τα

εμπιστευτούν και να τα χρησιμοποι-

ούν περισσότερο, να μην ταλαιπω-

ρούνται, να μειωθεί η κίνηση στους

δρόμους και κατά συνέπεια η ατμο-

σφαιρική ρύπανση. Νομίζω ο κύριος

στόχος είναι η μείωση χρήσης των

ΙΧ αυτοκινήτων και όχι των λεωφο-

ρείων. Τέλος, θεωρώ θετικό βήμα

τον καθορισμό του αντιτίμου του ει-

σιτηρίου ανάλογα με την απόσταση

που θα διανύει ο επιβάτης, το οποίο

σχεδιάζεται να εφαρμοστεί.

Βασιλική Κερασιώτη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ευχαριστούμε τους πολίτες της Κερατέας και των Οικι-

σμών της, για την απόλυτη εμπιστοσύνη που μας έδειξαν

στις εκλογές για την Κοινότητα Κερατέας.

Για πρώτη φορά θα δοθεί σε ενεργούς πολίτες που δεν

είχαν εμπλακεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ευκαιρία

να προσφέρουν μέσα από τον ενδυναμωμένο θεσμό της

Τοπικής Κοινότητας. 

Διεξήγαμε ένα προεκλογικό αγώνα με ήθος, αξιοπρέπεια,

ομαδικότητα,  χωρίς βερμπαλισμούς και σπατάλες και

αυτά τα στοιχεία θα προσπαθήσουμε να εισάγουμε  και

μέσα στο θεσμό τον οποίο θα υπηρετήσουμε,  με διαφά-

νεια και ανιδιοτέλεια. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκρι-

θούμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά, όπως ακριβώς

ξεκινήσαμε,  στο έργο το οποίο αναλαμβάνουμε και ευελ-

πιστούμε να υπερασπιστούμε με τον καλύτερο τρόπο, τα

συμφέροντα των κατοίκων της πόλης μας. 

Ο στόχος μας ήταν και παραμένει ο ίδιος: Μια Καλύτερη

Κερατέα για Εμάς και τα Παιδιά μας.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων είναι:

1. ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1025 

2. ΛΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 902 

3. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 855 

4. ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 803 

5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 713 

6. ΛΙΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  546 

7. ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 517

8. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 503 

9. ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 497 

10. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 468 

11. ΛΙΑΝΟΥ ΤΥΧΕΡΗ του ΠΕΤΡΟΥ 399 

12. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 392 

13. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 357 

14. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 238 

σ.εκδοσης: Είναι πολύ ευχάριστο και ελπιδοφόρο, ότι μία

ομάδα ενεργών πολιτών πήρε την τύχη της κοινότητας

στα χέρια της, με στόχο την καλύτερη Κερατέα στην

ουσία και όχι στα λόγια όπως ακούμε καθημερινά από

τους επαγγελματίες πολιτικάντηδες. 

Επικυρώνουμε την εκλογή του 

Στέργιου Τσίρκα στο Μαραθώνα

Ευχαριστούμε τους συμπολίτες που μας τίμησαν με την

ψήφο τους. Το αποτέλεσμα είναι σεβαστό. Συγχαίρουμε

τους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται και ευελπι-

στούμε να συνεργαστούν όλοι μαζί για το καλό του Μα-

ραθώνα. Συγχαίρουμε επίσης και όλους τους υποψηφίους

που δεν εκλέχτηκαν για τον αγώνα που έδωσαν.

Η πρόταση μας για συνεργασία δύο παρατάξεων με δια-

φορετικές καταβολές δημιούργησε πολλές ελπίδες στη

μεγαλύτερη μερίδα των δημοτών, που ανέδειξε πρώτο και

με διαφορά το ψηφοδέλτιο ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ.

Την Κυριακή επικυρώνουμε την εκλογή του Στέργιου

Τσίρκα στη θέση του Δημάρχου και αρχίζουμε δουλειά για

την ανόρθωση του Δήμου μας. 

Καλούμε όλους να προσέλθουν σε ένα πολιτισμένο

αγώνα χωρίς υπερβολές και γραφικότητες. Εμείς παρα-

μένουμε, όπως πάντα, ενεργοί πολίτες και θα είμαστε πα-

ρόντες σε κάθε θετική ενέργεια για τον Δήμο μας.

Οι υποψήφιοι της ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημοσιεύουμε μία ενδιαφέρουσα ανάλυση για τις αλλαγές των

δρομολογίων του ΚΤΕΛ που καλύτει την Ανατολική Αττική, από

κάτοικο που τα χρησιμοποιεί καθημερινά επί σειρά ετών και έχει

γνώση του θέματος, ως χρήστης. Νομίζουμε ότι είναι ο πιο “ει-

δικός” για να μιλήσει. Ας την ακούσουμε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου 
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 213 2007314, 2132007305,
2132007318, Fαx: 210 6633311
Πληροφορίες: κ. Μαγγίνας, κ. Γιαννά-
κης, κ. Στάμου
ΕΡΓΟ : ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ
Σπάτα, 27 /05/2019
Αρ.πρωτ. : 17597
ΠΡΟΥΠ. : 59.771,88 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος δια-
κηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επι-
λογής αναδόχου για την κατασκευή
του έργου: ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ προϋπολογι-
σμού 59.771,88 ευρώ (περιλαμβανομέ-
νου του ποσού για Φ.Π.Α. 24%) που θα
διεξαχθε σύμφωνα τις διατάξεις του
Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (σχετική η με
αριθμό 08/2019 μελέτη της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος) σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
παραλαβής των προσφορών στο δια-
γωνισμό ορίζεται η 10-06-2019,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος
στα Σπάτα οδός Δημάρχ. Χρ. Μπέκα
& Β. Παύλου Τ.Κ. 19004 3ος όροφος.

Η παραλαβή των προσφορών μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από την επι-
τροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
στα γραφεία του Δήμου.
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλό-
τερη τιμή).
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονο-
μική προσφορά των διαγωνιζομένων
θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύ-
στημα της ενιαίας έκπτωσης στις
τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας
που εκφράζεται σε ακέραιες μονά-
δες επί τοις εκατό (%) του άρθρου
125 του Ν. 4412/16.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-
σίων Έργων ή κοινοπραξίες εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ
εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μη-
τρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφό-
σον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω,
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙ-
ΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Για την έγκυρη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό κατατίθενται από τους δια-
γωνιζόμενους κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής που ανέρχεται στο
ποσό των εννιακοσίων εξήντα τεσ-
σάρων ευρώ και έξι λεπτών (964,06
€) και ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και
30 ημέρες μετά την ημέρα διεξαγω-
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι 6
μήνες.

Επίσης για την έγκυρη συμμετοχή
στο διαγωνισμό κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους συμπληρω-
μένο έντυπο οικονομικής προσφο-
ράς που χορηγείται από την Τεχνική
Υπηρεσία αριθμημένο & σφραγι-
σμένο τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες μέχρι και την 07-06-2019.
Όλα τα τεύχη της μελέτης βρίσκον-
ται κατατεθειμένα στα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμ-
βάνουν γνώση όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες πριν την διεξαγωγή
της Δημοπρασίας ήτοι μέχρι και την
07-06-2019 ημέρα Παρασκευή ώρα
14:00. Επίσης αντίγραφα αυτών μπο-
ρούν να πάρουν με δαπάνες και
φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς
τους.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα δη-
μοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ η περίληψη
της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημο-
σιευθεί σε δύο εφημερίδες.
Επίσης η διακήρυξη η περίληψη της
διακήρυξης το ΤΕΥΔ και η μελέτη θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.spata-artemis.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευ-
θύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος Δημ.
Χρήστου Μπέκα & Β. Παύλου Τ.Κ.
19004 Σπάτα, τηλ. 213 2007314 κ.
Μαγγίνας & 213 2007318 κ. Γιαννά-
κης & 2132007305 κ. Στάμου.
ΣΠΑΤΑ, -05-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπού-
λου – Κωστούλα Αντωνοπούλου
Τηλ.: 213 2007394-395
Fax.: 210 6630163
Σπάτα: 27/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 17618

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια– Μί-
σθωση Φορητών & Χημικών Τουαλε-
τών» συνολικής δαπάνης 42.408,00 €
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
(24%). 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μοτικό κατάστημα επί της οδού Βασ.
Παύλου και Δημ. Χρ. Μπέκα  στην αί-
θουσα διαγωνισμών (3ος όροφος),
την Παρασκευή 07-06-2019 και ώρα
11:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης των
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού. 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
147/Α΄/08-08-2016) και του
Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/08-06-
2006). 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής
για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό
σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.4412/2016.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο
ΚΗΜΔΗΣ και η περίληψη της διακήρυ-
ξης θα αναρτηθεί στο  πρόγραμμα ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ ενώ η διακήρυξη, η περίληψη
της διακήρυξης και η μελέτη θα αναρ-
τηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.spata-artemis.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
όρους της Διακήρυξης και το διαγω-
νισμό μπορείτε να απευθύνεστε στο
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
στα τηλ. 2132007394-395 και fax.
2106630163.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Τα διλήμματα...
Πριν καλά καλά κλείσουν οι κάλπες της Κυ-

ριακής, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, από κοντά και το

ΚΙΝΑΛ, ρίχνουν «ανανεωμένα» τα ίδια ψεύ-

τικα και εκβιαστικά διλήμματα που αξιοποί-

ησαν το προηγούμενο διάστημα, με στόχο

να εγκλωβίσουν ξανά το λαό στη δικομμα-

τική εναλλαγή και συνολικότερα στην πολι-

τική για τα συμφέροντα του κεφαλαίου που

από κοινού υπηρετούν.

Το στίγμα των ψεύτικων για το λαό διλημ-

μάτων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε η

τοποθέτηση του Αλ. Τσίπρα τη Δευτέρα,

που με στόχο να κοντύνει τη διαφορά με τη

ΝΔ και να παίξει ρόλο στο μετεκλογικό σκη-

νικό επανέλαβε πως τάχα τα «διλήμματα
τώρα θα είναι απολύτως ξεκάθαρα», «ποιος
και με ποιο σχέδιο θα κυβερνήσει τον
τόπο», και αν η επόμενη κυβέρνηση θα είναι

«προοδευτική και δημοκρατική με κορμό
τον ΣΥΡΙΖΑ είτε μια κυβέρνηση ΝΔ που έχει
αποδείξει την ιδεοληπτική εμμονή της σε
αντιλαϊκές πολιτικές».
Πέρα απ' το ερώτημα για το «ποιος» θα κά-

θεται στο τιμόνι του αντιλαϊκού οδοστρω-

τήρα, την απάντηση στο «πώς και με ποιο

σχέδιο» την έχει ήδη δώσει η κυβέρνησή

του με την πολιτική της: Το σχέδιο είναι ένα

και κοινό και αυτό υιοθετούν κυβέρνηση,

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και άλλα αστικά κόμματα. Είναι

γραμμένο για λογαριασμό των συμφερόν-

των του κεφαλαίου και περιλαμβάνει τσάκι-

σμα των εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων,

μνημόνια διαρκείας, θέλει οι απαιτήσεις των

λαϊκών στρωμάτων να βρίσκονται στον

«πάτο» και βαθύτερη εμπλοκή στους δολο-

φονικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Το απαντάνε, επίσης, οι αντιλαϊκές δεσμεύ-

σεις ως το 2060, το «μεταμνημονιακό» αν-

τιλαϊκό πλαίσιο που εμπλουτίζεται, οι

δεκάδες νόμοι που πέρασαν από κοινού με

τη ΝΔ για τα τρελά προνόμια στους επιχει-

ρηματικούς ομίλους, τα μνημόνια διαρκείας

της ΕΕ που από κοινού υπογράφουν.

Από τη μεριά της η ΝΔ ρωτάει το λαό αν με

την ψήφο του θα δώσει έγκριση στη «στα-

θερότητα και ανάπτυξη» ή στην «αποσταθε-

ροποίηση και σε νέες περιπέτειες», αν η

ίδια δεν σχηματίσει αυτοδύναμη ή έστω κά-

ποιας μορφής κυβέρνηση συνεργασίας, ζη-

τώντας «πράσινο φως» για την αντιλαϊκή

«σταθερότητα» που τσακίζει εργατικά και

λαϊκά δικαιώματα για την ανάπτυξη του κε-

φαλαίου.

Απέναντι στα ψεύτικα και εκβιαστικά αυτά

διλήμματα που θα «φουσκώνουν» στο

δρόμο για τις εκλογές, το πραγματικό για

το λαό δίλημμα είναι αν θα ενισχύσει με την

ψήφο του το δρόμο που μας έφερε έως

εδώ, που θα ακολουθήσει είτε η ΝΔ είτε ο

ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτοδύναμες είτε κυβερνήσεις

συνεργασίας, το δρόμο δηλαδή της καπιτα-

λιστικής ανάπτυξης και της ΕΕ, με ένταση

της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, της

ανεργίας, ή αν θα στηρίξει αποφασιστικά

την αντίσταση, την αντεπίθεση, τον αγώνα

για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, με το λαό

πραγματικά στην εξουσία, για να γίνει ορ-

γανωτής και κυρίαρχος του πλούτου που

παράγει, να ικανοποιηθούν σύγχρονες λαϊ-

κές ανάγκες. Απάντηση στο πραγματικό

αυτό δίλημμα, για τα δικά του συμφέροντα

μπορεί να δώσει με την αποφασιστική ενί-

σχυση του ΚΚΕ, στις επερχόμενες εκλογές.

Νίκος Γεωργόπουλος

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Όπως περι-
γράφεται στους Αναλυτικούς Όρους
της Διακήρυξης.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης για όλα τα
τμήματα:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει της χαμηλότερης τιμής / ποσο-
στού έκπτωσης αναλόγως τμήματος.
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με
εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ γί-
νονται δεκτές εναλλακτικές προσφο-
ρές.
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δι-
καιώματα προαίρεσης: Όπως περι-
γράφεται στους Αναλυτικούς Όρους
της Διακήρυξης και ανάλογα με το
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.
II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η
σύμβαση ΔΕΝ σχετίζεται με χρηματο-
δοτούμενο πρόγραμμα από τα Ταμεία
της ΕΕ. Χρηματοδοτείται από ίδιους πό-
ρους.
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρη-
ματοοικονομικές και τεχνικές πληρο-
φορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματι-
κής δραστηριότητας, συμπεριλαμβα-
νομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο: Όπως αναφέρεται στο
Άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής -
Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των
αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικο-
νομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής
όπως ορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικα-
νότητα: Κριτήρια επιλογής όπως ορί-
ζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγ-
κεκριμένη επαγγελματική κατηγο-
ρία: Όπως αναφέρεται στους
αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβα-
σης: Όπως αναφέρεται στους αναλυ-
τικούς όρους της Διακήρυξης στα
άρθρα 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το
προσωπικό που αναλαμβάνει την
εκτέλεση της σύμβασης: Υποχρέωση
αναφοράς των ονοματεπωνύμων και
των επαγγελματικών προσόντων του
προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης.
Τμήμα IV:Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία.
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA): Η
σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφω-
νία περί Δημοσίων Προμηθειών.
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής: 28/06/2019 23:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν
να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αι-
τήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρο-
νική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
10 μήνες μετά την 28/06/2019
IV.2.6) Όροι για την αποσφράγιση
των προσφορών: 04/07/2019 12:00,
μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσι-
μες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

από την αρμόδια Επιτροπή στη Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επανα-
λαμβανόμενες συμβάσεις: Πρόκειται
για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμ-
βαση, με εκτιμώμενο χρόνο δημοσί-
ευσης περαιτέρω προκηρύξεων τους
24 μήνες.
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες: Συμπληρωματικές πληροφορίες
ή διευκρινήσεις, μπορούν να ζητούν-
ται μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου
2019 και αυτές (πληροφορίες ή διευ-
κρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους
της αναθέτουσας αρχής μέχρι την 24
Ιουνίου 2019, μόνο μέσω του συστή-
ματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η έναρξη υποβο-
λής προσφορών είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 24
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών Ελλάδα
(GR), Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ.
Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 18233. Τηλ: +30
2132141231, Ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο: gram2@aepp-procurement.gr.
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών: Ακρι-
βείς πληροφορίες σχετικά με την
προθεσμία για την υποβολή προσφυ-
γών, αναλυτικά αναφέρονται στο
άρθρο 3.4 των αναλυτικών όρων της
Διακήρυξης.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία πα-
ρέχονται πληροφορίες για την υπο-
βολή προσφυγών: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ελλάδα (GR), Βασιλέως Κωνσταντί-
νου 47, ΚΟΡΩΠΙ 19441, Τηλ: +30
2132000710, Ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο: tykoropi@gmail.com

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

TMHΜΑ Τίτλος σύμβασης Διάρκεια σύμβασης Εκτιμώμενη αξία Κωδικός CPV
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για Μηχανήματα έργου 720 ημέρες 95.000,00 € 50110000
4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για Λεωφορεία 720 ημέρες 10.000,00 € 50110000
9 Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών 720 ημέρες 21.475,00 € 50116500

11 Ειδική επισκευή τηλεσκοπικού φορτωτή Manitu 720 ημέρες 21.700,00 € 50110000
12 Προμήθεια και τοποθέτηση υπερκατασκευής γάντζου σε απορριμματοφόρο 

και μεταφορά υπερκατασκευής γάντζου-κιβωτάμαξας 75 ημέρες 44.000,00 € 42414400
13 Μετατροπή οχήματος και προσθήκη εκχιονιστικού εξοπλισμού 75 ημέρες 19.500,00 € 43313100

ΑΔΑ: Ψ2Σ7ΩΛ6-ΘΑ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Δημοπράτησης Έργων και
Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : +30 2132000710
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Kορωπί : 29-05-2019
Αρ. Πρωτ. : 8714

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Διακηρύττει
ότι προτίθεται να προβεί στη διενέρ-
γεια επαναληπτικού ανοικτού ANΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού
με βάση την οδηγία 2014/24/ΕΕ και
τα ακόλουθα στοιχεία:
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: Όπως
αναφέρεται στην προμετωπίδα του

εγγράφου.
I.3) Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για απεριόριστη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
στην οποία και βρίσκονται τα απαι-
τούμενα εργαλεία και συσκευές.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετο-
χής πρέπει να υποβάλλονται στην
προαναφερθείσα διεύθυνση.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέ-
σιμες από τη διεύθυνση στην προμε-
τωπίδα του εγγράφου.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Καθαριό-
τητα, ύδρευση, κοινωνικές υπηρε-
σίες, δημοτικός ηλεκτροφωτισμός
κλπ
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: Εργασίες επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανη-
μάτων του Δήμου. Αριθμός

αναφοράς: ΤΥ/4/2019.
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 50110000
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Παροχή Υπη-
ρεσίας
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πα-
ροχή υπηρεσιών που είναι απαραίτη-
τες προκειμένου να συντηρούνται και
να επισκευάζονται τα μηχανικά, μη-
χανολογικά, των μηχανημάτων του
Δήμου καθώς και η επισκευή των ελα-
στικών όλων των οχημάτων-μηχανη-
μάτων του Δήμου, όπως αυτά
περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση
και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ: 211.675,50 EUR (€)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα:
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές
για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 4
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που
μπορούν να ανατεθούν σε έναν προ-
σφέροντα: 4
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ZHTEITAI υπάλληλος με προυπηρεσία στο ηλεκτρο-

νικό εμπόριο  (ESHOP), απο επιχείρηση στην περιοχή

Λαυρεωτικής. Τηλ. 6932411506, κος ΣΩΤΗΡΗΣ.

ZHTEITAI οικία κατά προτίμηση 2άρι προς ενοι-

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 κυ-

ρίες για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Δια-

θέτει Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. Τηλ.

6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για

βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090,

6994287723

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

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

2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

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

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

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

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

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

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ΨΙΛΙΚΩΝ στη Βούλα. Πληρο-

φορίες στο τηλ. 210 8955.620

Συμμετοχή Ο.Τ.Α 

σε φορείς υλοποίησης 

επιχειρηματικών πάρκων

Την πλήρη ικανοποίηση της επιμελητηριακής κοινό-

τητας για την αποδοχή από τον αναπληρωτή

υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στ. Πιτσιόρλα

πρότασης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ-

λάδος για τα Επιχειρηματικά Πάρκα  και την υπερψή-

φισή της στον πρόσφατο Ν. 4610/2019, εξέφρασε ο

πρόεδρος της ΚΕΕ κος Κων/νος Μίχαλος.  Πρόκειται

για τη νομοθετική ρύθμιση που ξεκαθαρίζει απόλυτα

το τοπίο και διασφαλίζει τη δυνατότητα της συμμε-

τοχής των ΟΤΑ σε φορείς υλοποίησης Επιχειρηματι-

κών Πάρκων, εξαφανίζοντας κάθε σύγχυση και

νομική ασάφεια που είχε δημιουργηθεί με τον Ν.

3852/2010, σύμφωνα με τον οποίο οι ΟΤΑ μπορούν

να μετέχουν σε μία και μόνο αναπτυξιακή εταιρεία.

«Επιχειρηματικότητα 

Πολύ Μικρών και Μικρών

Επιχειρήσεων»

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο νέο καθε-

στώς του ΕΣΠΑ: «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και

Μικρών Επιχειρήσεων» έχει προγραμματιστεί να γίνει

στο πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, έχει αναρτη-

θεί σχέδιο της προκήρυξης στο δικτυακό τόπο των

αναπτυξιακών νόμων (www.ependyseis.gr), όπου πε-

ριλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες.

Κυκλοφορούν χαρτονομίσματα

των 100 και των 200 €
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θέτει από

Τρίτη 27.6.19 σε κυκλοφορία τα νέα χαρτονομίσματα

των 100 και 200 ευρώ, και με αυτά ολοκληρώνεται η

κυκλοφορία της σειράς «Ευρώπη», των ευρωχαρτο-

νομισμάτων δεύτερης γενιάς.  Είχαν προηγηθεί τα

χαρτονομίσματα των 5, των 10, των 20 και των 50

ευρώ. Οι ειδικοί της ΕΚΤ εξετάζουν ήδη την κυκλο-

φορία και τρίτης γενιάς χαρτονομισμάτων με στόχο

την ακόμα πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της

παραχάραξης.

ΕΚΤ: Ανησυχία για το υψηλό

χρέος, τις αδύναμες 

τράπεζες και τις φούσκες

στην αγορά ακινήτων

Με την οικονομία της ευρωζώνης να επιβραδύνεται

φέτος, αυξάνονται οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστω-

τική σταθερότητα, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα, δίνοντας έμφαση σε μια μακρά λίστα αδυ-

ναμιών, από τις φούσκες στην αγορά ακινήτων έως

το υψηλό κρατικό χρέος και το Brexit. Η ανάπτυξη

στη 19μελή ευρωζώνη έχει επιβραδυνθεί σημαντικά

τον τελευταίο χρόνο και ο παγκόσμιος εμπορικός πό-

λεμος θα μπορούσε να διαβρώσει περαιτέρω το επι-

χειρηματικό κλίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο να

διαταράξει τη μεταβλητότητα της αγοράς.

ΠΕΝΘΗ
Τον πολυαγαπημενο μας 

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 Λι-

λιαν Φορμοζη, Αργυρης και 

Μιμη Φορμοζη, Σοφια Μπαλλιαν. 

Τα ανηψια. 

Οι λοιποι συγγενεις και οι φιλοι.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

στα πεταχτά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ανακοινώνει
Κρούσμα οικονομικής εκμετάλλευσης του οργανι-

σμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην περιοχή της

Νέας Πεντέλης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αίσθημα υπευθυνό-

τητας απέναντι στον κόσμο που το στηρίζει τόσα

χρόνια, διευκρινίζει για ακόμα μία φορά ότι δε βγαί-

νει ποτέ στο δρόμο, ούτε πηγαίνει από πόρτα σε

πόρτα, ούτε και καλεί σε τηλέφωνα για να πραγμα-

τοποιήσει οποιεσδήποτε πωλήσεις, να συγκεντρώ-

σει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ή να κάνει

έρανο. Οι χρηματικές δωρεές για την ενίσχυση των

σκοπών του γίνονται μόνο με κατάθεση σε συγκε-

κριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς επ΄ονόματί

του, στα γραφεία του ή στους χώρους του. Επιση-

μαίνει ότι για κάθε δωρεά, εκδίδεται νόμιμη από-

δειξη με την επωνυμία του Οργανισμού. 
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Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Εγκαινιάζεται Αίθουσα Κεντρικής Επεξεργασίας Αίματος

στο  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  
Παρουσία του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού,

του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη

και του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Γιαννόπουλου,

θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 4 Ιουνίου στις

11πμ, τα εγκαίνια της νέας αίθουσας κεντρικής επε-

ξεργασίας αίματος της Αττικής, στις εγκαταστάσεις

του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)  Ολυμ-

πιονίκη Χρ. Μάντικα 7, Αχαρνές.

Η νέα αίθουσα κεντρικής επεξεργασίας αίματος της

Αττικής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο σχέδιο

της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για

την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Αιμο-

δοσίας, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρα-

κτικές.

Η δημιουργία κέντρων επεξεργασίας αίματος εκτός

του χώρου των νοσοκομείων έχει στόχο την υψηλής

ποιότητας συλλογή, επεξεργασία και έλεγχο του αί-

ματος των αιμοδοτών και τη διανομή του στα νοσο-

κομεία προς χρήση ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Η κεντρική επεξεργασία του αίματος θα εξασφαλί-

σει ομοιόμορφο, τυποποιημένο, ασφαλές προϊόν σε

όλη την χώρα, αρχής γενομένης από την Αττική, μει-

ώνοντας παράλληλα το κόστος επεξεργασίας και

ελέγχου του αίματος και των παραγώγων του, μέσω

κεντρικού συστήματος προμηθειών. 

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης όλης

της αλυσίδας επεξεργασίας για την παραγωγή

επαρκούς ποσότητας και άριστης ποιότητας προϊόν-

των αίματος από εξειδικευμένο επιστημονικό προ-

σωπικό, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ανθρώπινων

πόρων.

Μετά την έναρξη του Κέντρου Αίματος Αττικής, επό-

μενος στόχος του Ε.ΚΕ.Α είναι η λειτουργία κέν-

τρου επεξεργασίας αίματος Βόρειας Ελλάδας στη

Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ήδη  δρομολογηθεί μετά

την παραχώρηση οικόπεδου 7.500τμ από το Δήμο

Δέλτα.

Η λειτουργία του εργαστηρίου κεντρικής επεξεργα-

σίας αίματος σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Αι-

μοδοσία στη χώρα μας. 

Η πρόεδρος του Δ.Σ του Ε.ΚΕ.Α

ΧΑΡΙΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
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Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κήρυξε την 20ή Μαΐου Παγ-

κόσμια Ημέρα των Μελισσών. Στο Ψήφισμα της 20ής Δε-

κεμβρίου 2017, τονίζεται η επείγουσα ανάγκη να

προστατευθούν οι μέλισσες και οι άλλοι επικονιαστές και

επισημαίνονται οι κίνδυνοι που συνεπάγεται ενδεχόμενη

εξαφάνισή τους.

Χωρίς τις μέλισσες η τροφή μας θα περιοριζόταν σε καλαμ-

πόκι, ρύζι και σιτάρι! Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες

το 84% από τα καλλιεργούμενα φυτά χρειάζονται τη μέ-

λισσα για επικονίαση, ενώ το 80% της άγριας βλάστησης

οφείλεται στις μέλισσες! Γενικότερα τα έντομα αυτά, που

θεωρούνται τα σπουδαιότερα απο οικονομικής άποψης για

τον άνθρωπο, συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο 15- 30%

της παραγωγής τροφίμων.

Σ’ αυτό τον πλανήτη που ζούμε, μέσα σε πορεία εκατομμυ-

ρίων χρόνων έχει αναπτυχθεί μια σχέση μεταξύ φυτών και

μελισσών που εντυπωσιάζει! Οι μέλισσες μεταφέρουν την

γύρη από λουλούδι σε λουλούδι, και έτσι "ζευγαρώνουν"

τα άνθη μεταξύ τους. Οι μέλισσες ζευγαρώνουν δεκάδες

χιλιάδες άνθη μέσα στην μικρή ζωή που τους δίνεται, και

ας μας φαίνεται παράξενο αυτό είναι μεγαλειώδες! Διότι

όταν πάψει να συμβαίνει η γονιμοποίηση, τα φυτά δεν θα

μπορούν να δημιουργήσουν καρπούς (φαγητό) και κατά συ-

νέπεια να διαιωνίσουν το είδος τους (σπόρους). Δηλαδή

χωρίς τις μέλισσες δεν θα υπάρχει φαγητό, ένα αργό τέλος

για όλους μας!

Το 1/3 των τροφίμων που παράγονται σήμερα παγκοσμίως

συνδέονται με την επικονίαση από τις μέλισσες, ενώ από

τα 90 καλλιεργούμενα είδη φυτών, τα 70 έχουν ανάγκη τη

μέλισσα.

Εάν οι μέλισσες αφανιστούν, οι 71 από τις 100 πιο σημαν-

τικές φυτικές καλλιέργειες παγκοσμίως που επικονιάζον-

ται από τις μέλισσες, θα αρχίσουν να εξαφανίζονται και

αυτές. Ειδικότερα, καρποί όπως τα μήλα, οι φράουλες και

τα αμύγδαλα θα εμφανίσουν απότομη πτώση. Η εξαφάνιση

των μελισσών όμως θα έχει και καταστροφικές επιπτώσεις

στην οικονομία, αν αναλογιστούμε ότι η οικονομική αξία

της επικονίασης των μελισσών αποτιμάται σε € 265 δις το

χρόνο παγκοσμίως. Ευτυχώς για εμάς η μέλισσα είναι ένα

ανθεκτικό και ευπροσάρμοστο στις αντιξοότητες και αν-

θρώπινες αυθαιρεσίες έντομο.

Η γλυκόζη και η φρουκτόζη στο μέλι είναι στην πιο απλή

τους μορφή. Τόσο εύπεπτες για τον οργανισμό που μπο-

ρούν να κάνουν ένα πραγματικό θαύμα. Δεν υπάρχει ουδε-

μία σχέση με τη ζάχαρη που καταστρέφει τα όργανα και

την εύρυθμη λειτουργία τους. Το μέλι όταν μπαίνει στον

οργανισμό, αναγνωρίζεται ως «βιολογικό προϊόν» και η

γλυκόζη που απορροφάται στο αίμα γίνεται με μέτρο (παίρ-

νει όση έχει ανάγκη ο οργανισμός) και όχι ανεξέλεγκτη

όπως συμβαίνει με τη ζάχαρη.

Αυτές πρόκειται για πολύ σημαντικές ανακαλύψεις που μας

θυμίζουν για άλλη μια φορά την ανεκτίμητη αξία που έχει

το ελληνικό μέλι και ότι πρέπει να καταναλώνεται οπωσ-

δήποτε δύο φορές κάθε ημέρα.

Tην περίοδο του καλοκαιριού μια κυψέλη περιέχει:

• 1 Βασίλισσα

• 250-300 κηφήνες

• 60.000 εργάτριες μέλισσες (από τις οποίες οι 20.000 είναι

συλλέκτριες)

Εργασίες που κάνει μια εργάτρια μέλισσα ανάλογα με την

ηλικία της

Ηλικία σε ημέρες:

• 1-2 Καθαρίζει κελιά και διατηρεί ζεστό το γόνο

• 3-11 Ταΐζει τον γόνο

• 12-17 Παράγει κερί, χτίζει κηρήθρες, μεταφέρει τροφές

στην κυψέλη

• 18-21 Φρουρός στην είσοδο της κυψέλης

• 21-40 Συλλέκτρια νέκταρος, γύρης, πρόπολης, νερού

• 35-45 Τέλος της ζωής της

Η υγεία των μελισσών είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα.

Η μεγαλύτερη απειλή για τις μέλισσες προέρχεται από τα

χημικά φυτοφάρμακα, υψηλής τοξικότητας που χρησιμο-

ποιούνται, στις βιομηχανικές καλλιέργειες. Αυτά τα πολύ

επικίνδυνα φυτοφάρμακα, έχουν την ιδιότητα να κυκλοφο-

ρούν σε όλα τα μέρη του φυτού. Παράνομα ραντίσματα γί-

νονται παντού και σκοτώνουν τις μέλισσες, κάτι που θα

πρέπει να σταματήσει.

Οι μέλισσες προσλαμβάνουν τα φυτοφάρμακα από τη γύρη

και το νέκταρ, κάτι που βλάπτει ανεπανόρθωτα το νευρικό

τους σύστημα και πολύ συχνά τις οδηγεί στο θάνατο. Οι

ολοένα περισσότερες μονοκαλλιέργειες που προωθεί η

βιομηχανική γεωργία και που έχουν οδηγήσει στη μείωση

της βιοποικιλότητας και την καταστροφή πλούσιων σε ποι-

κιλία οικοσυστημάτων είναι ένας βασικός παράγοντας.

Οι μονοκαλλιέργειες αποτελούν μεγάλο κίνδυνο γιατί οι

μέλισσες για να επιβιώσουν θα πρέπει να τρέφονται από

μια μεγάλη ποικιλία ανθοφόρων φυτών.

Το σύνδρομο CCD (COLONY COLLAPSE DISORDER) 

ή Σύνδρομο Εγκατάλειψης Αποικιών Κυψελών
Η ζοφερή πραγματικότητα είναι ότι οι μέλισσες πεθαίνουν

με ταχύτατους ρυθμούς, απειλώντας με εξαφάνιση την

αγροτική παραγωγή και πολλά είδη φυτών που χρειάζονται

επικονίαση για να αναπαραχθούν.

Σε κάποιες περιοχές παραπάνω από το 40% των κυψελών

είναι πλέον άδειες. Στην Ισπανία εκατοντάδες χιλιάδες

αποικίες έχουν... χαθεί, στην Πολωνία το ποσοστό απώ-

λειας των μελισσών υπερβαίνει το 40%, ενώ ανάλογα προ-

βλήματα αναφέρονται και από την Ελλάδα, τη Σουηδία, την

Ιταλία και την Πορτογαλία.

Ένα μόνο μελίσσι γονιμοποιεί 300 εκ.

άνθη την ημέρα!

Στην Κίνα στην επαρχία Σιτσουάν- από την δεκαετία του

'80- που τα φυτοφάρμακα εξάλειψαν τις μέλισσες, η επικο-

νίαση της αγροτικής παραγωγής γίνεται με το χέρι, χρησι-

μοποιώντας βούρτσες με φτερά!

Στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και της Αριζόνα διαπιστώ-

θηκε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του ισραηλινού φαρμάκου

IAPV (Israel acute paralysis virus) και του συνδρόμου CCD.

Βρήκαν επίσης και ίχνη από Clothianidin, ένα φάρμακο που

σκοτώνει παράσιτα, ζιζάνια, το οποίο έχει κατασκευάσει η

Bayer και το οποίο σχετίζεται με την απώλεια χιλιάδων με-

λισσιών σε Γαλλία και Γερμανία.

Το ζιζάνιο αυτό (diabrotica) προκαλεί το θάνατο του σιτα-

ριού. Οι αγρότες άρχισαν να παραπονούνται γιατί η σοδειά

τους μειωνόταν. Έτσι το 2003 με έγκριση της Γερμανικής

Κυβέρνησης η Bayer κυκλοφόρησε το Clothianidin. Τα πει-

ράματα που είχαν κάνει έδειχναν ότι πέρα από το ζιζάνιο

τίποτα άλλο δεν θα πάθει κάτι ή τουλάχιστον έτσι λέγανε.

Το 2007 το Γερμανικό σιτάρι μολύνθηκε από το ζιζάνιο για

να το σώσει η Γερμανία διάταξε τον ψεκασμό του. Μετά

από ένα χρόνο υπολογίζεται ότι πεθάναν 330 εκ. μέλισσες

Η Γερμανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να δώσει αποζη-

μίωση στους αγρότες και να σταματήσει την χρήση του

Clothianidin

Όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε την Bayer στη συνέχεια

να αναπτύξει το πρόγραμμα Bee Care. Ετσι έχει αναπτύξει

σημαντικό ερευνητικό έργο μέσα από τα κέντρα Bee Care

σε Ευρώπη και Αμερική. Πέραν αυτού, διενεργεί σε βάθος

έρευνα για τα χαρακτηριστικά των φυτοπροστατευτικών

προϊόντων και των καλλιεργειών με βιοτεχνολογία από τα

πρώιμα στάδια ανάπτυξής τους για να διασφαλίσει ότι δεν

επηρεάζουν αρνητικά τα είδη που δεν αποτελούν στόχο

όπως οι μέλισσες, όταν βέβαια τα προϊόντα της εταιρίας

εφαρμόζονται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες ετι-

κέτας. Τα προϊόντα με βάση τα νεονικοτινοειδή έχουν αν-

τικαταστήσει πολλά παλαιότερα φυτοπροστατευτικά

προϊόντα χάρη στην αποτελεσματικότητά τους στη διαχεί-

ριση επιβλαβών εντόμων, της άριστης ασφάλειας του χρή-

στη και του σχετικά ευνοϊκού περιβαλλοντολογικού

προφίλ, που σημαίνει σημαντική μείωση της ποσότητας

δραστικών ουσιών στο περιβάλλον.

Ο κίνδυνος για την εξαφάνιση των μελισσιών και κατ΄επέ-

κταση της ζωής, είναι υπαρκτός. Το μέλλον της γεωργίας

στην Ελλάδα και παγκοσμίως βασίζεται αποκλειστικά στη

βιώσιμη ανάπτυξη. Απαιτούνται καινοτόμες λύσεις διαχεί-

ρισης επιβλαβών οργανισμών σε συνδυασμό με άρτια τε-

χνική υποστήριξη του παραγωγού για να χτίσουμε το

μέλλον της γεωργίας

Αγγελική Μήλιου, βιολόγος

medlabnews.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος 

θα εξαφανιστεί μέσα σε τέσσερα χρόνια!
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Συνεχίζει τις επιτυχίες του

ο  Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος

2ος με 292 βαθμούς  στην γενικη  βαθμολογία του  Διασυλ-

λογικού Πρωταθλήματος Ανδρών/Γυναικών στον Αγ. Κοσμά

,την 18 Μαϊου 2019, με τρία (3) χρυσά, τέσσερα (4) αργυρά

και ένα (1) χάλκινο, μετάλλια.

1ος  ο  Θάνος Καλάκος  στα  800μ. 

1η   η Νικόλ Κυτανίδου  στα  800μ.

1η   η Ομάδα των Γυναικών στην σκυτ. 4χ400μ.    

2η   η Λία Ζυγόρη στά  200μ.    

2η   η Αναστασία Καρακατσάνη  στα  5000μ.

2ος  ο Αυφαντόπουλος Ηλίας  στα 5000μ.  

2η   η Ομάδα των Ανδρών στην σκυτ. 4χ400μ   

3η   η Ειρήνη Μινοπούλου  στα 200μ.

Εξαιρετική  παρουσία για την ομάδα των Ανδρών/Γυναικών

και  τη 2η ημέρα του 3oυ διασυλλογικού πρωταθλήματος

της χρονιάς.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

«Χρυσή» βολή για Κορακάκη

Ενα ακόμα χρυσό μετάλλιο πρόσθεσε στην πλούσια

συλλογή της η Αννα Κορακάκη, που κατέκτησε την

πρώτη θέση στο αεροβόλο πιστόλι από 10 μέτρα

στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σκοποβολής που διεξάγε-

ται στο Μόναχο. Ετσι, για μια ακόμη φορά, η Ολυμ-

πιονίκης του Ρίο επιβεβαίωσε ότι ανήκει στις

κορυφαίες σκοπεύτριες του κόσμου.

Η Ελληνίδα σκοπεύτρια έδειξε από την αρχή ότι πή-

γαινε καρφί για μετάλλιο, αφού ήταν συνεχώς μέσα

στις τρεις πρώτες θέσεις, ενώ τα πάντα κρίθηκαν

στις τελευταίες βολές, με την Κορακάκη να δείχνει

το ταλέντο της και να ξεπερνάει τις αντιπάλους της

για την κορυφή, με συνολική επίδοση 241,4 βαθ-

μούς. Η Κινέζα Γουέι Κιαν ήταν δεύτερη με 239,6

και τρίτη η Μινγιούνγκ Κιμ από την Κορέα με 220,8

βαθμούς.                                  Nίκος Γεωργόπουλος

ΤΕΝΙΣ - ΡΟΛΑΝ ΓΚΑΡΟΣ

Πρόκριση με ανατροπή ο Τσιτσιπάς

Πραγματοποιώντας σπουδαία ανατροπή στο τέ-

ταρτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του

Βολιβιανού Ούγκος Ντέλιεν με 3-1 σετ και προκρί-

θηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον 3ο

γύρο του Ρολάν Γκαρός. 

Μάλιστα ο Τσιτσιπάς έγινε ο τρίτος Ελληνας που

προκρίνεται στον 3ο γύρο του δημοφιλούς και ιστο-

ρικού τουρνουά, μετά τον Στάλιο το 1936 και τον

Καλογερόπουλο το 1965. 

Παράλληλα, για τον νεαρό τενίστα η νίκη επί του

Ντέλιεν ήταν η 31η για την αγωνιστική σεζόν του

2019 στο διεθνές τένις έναντι μόλις 11 ηττών, έχει

καταφέρει να κατακτήσει ήδη δυο τίτλους και να

προκριθεί σε τέσσερις τελικούς.

Nίκος Γεωργόπουλος

Ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός πρόκειται να

λάβει χώρα στο κολυμβητήριο του Ναυτικού Ομίλου

Βουλιαγμένης από 6 – 9 Ιουνίου.

Πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτε-

χνικής/Συγχρονισμένης κατηγορίας Κορασίδων Β΄,

που αποτελεί κάθε χρόνο το αγωνιστικό γεγονός με

– ίσως – το μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχουσών

αθλητριών στη συγχρονισμένη κολύμβηση.

Περίπου 450 αθλήτριες ηλικίας 8 – 12 ετών από ομά-

δες όλης της Ελληνικής επικράτειας υπόσχονται να

δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, πρώτα από όλα

για τη συμμετοχή αλλά και γιατί όχι και για μια θέση

στο βάθρο.

Ντουέτα, σόλο, ομαδικά προγράμματα, φιγούρες,

αγωνιστικές τετράδες αποτελούν τα αγωνίσματα στα

οποία πρόκειται να διαγωνιστούν οι νεαρές αθλήτριες

και μπορεί να παρακολουθήσει όποιος παρευρεθεί

αυτές τις ημέρες στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμέ-

νης.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής

Συγχρονισμένης Kολύμβησης στο ΝΟΒ
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ΒASKET LEAGUE 

Αλυσοδεμένη στις «αιώνιες» κόντρες

συμφερόντων

Οι τραγελαφικές καταστάσεις, το μπάχαλο και τα αντιμα-

χόμενα συμφέροντα - κυρίως μεταξύ των δύο βασικών

πρωταγωνιστών, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού - έχουν

στιγματίσει για τα καλά το ελληνικό μπάσκετ το τελευταίο

διάστημα, με το πρωτάθλημα της Basket League να έχει με-

τατραπεί σε πεδίο διεξαγωγής της διαρκώς οξυνόμενης

κόντρας των «αιωνίων». Η όλη κατάσταση φυσικά δεν είναι

πρωτόγνωρη, ούτε έχουμε να κάνουμε με κάποιο μεμονω-

μένο περιστατικό. Αντίθετα, πρόκειται για το αποτέλεσμα

της εμπορευματοποίησης του αθλητισμού και της μετατρο-

πής του σε «προϊόν» που αποφέρει κέρδη, τα οποία πολλές

φορές άπτονται της μάχης για τα πρωτεία σε κάποιο

άθλημα.

Από την αποχώρηση του Ολυμπιακού στον ημιτελικό Κυ-

πέλλου του ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό μέχρι τον κίν-

δυνο υποβιβασμού των «ερυθρολεύκων» λόγω μη

συμμετοχής τους στον πρώτο αγώνα με τους «πράσινους»

για τα πλέι οφ, το χιλιοπαιγμένο όλα τα προηγούμενα χρό-

νια «έργο» δείχνει φέτος να ξεπερνάει τα όρια που γνωρί-

ζαμε τα τελευταία χρόνια. Δείγμα και αυτό του

αδυσώπητου της κόντρας όταν τα συμφέροντα επιβάλλουν

να τεντωθεί το σκοινί...

Της αποχώρησης...

Οι «ερυθρόλευκοι», αντιδρώντας στην ανάδειξη του διαι-

τητή Αναστόπουλου ως ρέφερι του αγώνα τους με τον Προ-

μηθέα για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής

περιόδου, προσέφυγαν στο ΑΣΕΑΔ ενάντια σε «παρατυ-

πίες» στην κλήρωση των διαιτητών της αγωνιστικής. Καθώς

η απόφαση για την προσφυγή δεν έχει εκδοθεί ακόμα, στην

προ ημερών συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ ο Ολυμπιακός

αντιτάχθηκε στην επικύρωση της βαθμολογίας από την αρ-

μόδια αρχή και στην οριστικοποίηση της έναρξης των πλέι

οφ, και αποχώρησε στα μισά της συνεδρίασης. Οι ιδιοκτή-

τες της ΚΑΕ, αδερφοί Αγγελόπουλοι, χαρακτήρισαν τις

ενέργειες του ΕΣΑΚΕ «πραξικοπηματική κίνηση» και απεί-

λησαν πως δεν θα κατέβουν στα πλέι οφ. Οπως και τελικά

έγινε στις αρχές της βδομάδας, όταν ο Ολυμπιακός δεν εμ-

φανίστηκε ποτέ για τον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό

στο ΟΑΚΑ.

Την ίδια στιγμή όμως που συμβαίνουν αυτά τα όσα αποφα-

σίστηκαν στο πρόσφατο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ είναι ενδεικτικά

των όσων αντιπροσωπεύουν οι λογικές του αθλητισμού ως

προϊόντος προς εκμετάλλευση και πώληση, το οποίο παρέ-

χει την ευκαιρία για εσωτερικούς ανταγωνισμούς και «βυ-

ζαντινές» ίντριγκες, με στόχο τα πρωτεία και τα κέρδη που

αυτά συνεπάγονται. Κέρδη που - όπως έχει αποδειχθεί ουκ

ολίγες φορές - ξεπερνούν τα όρια του στενού αθλητικού

ανταγωνισμού και σχετίζονται με απώτερους σκοπούς. Από

την άλλη, ωστόσο, μπροστά στον κίνδυνο της απαξίωσης

του «προϊόντος» και κυρίως της απώλειας των κερδών, οι

όποιοι εσωτερικοί ανταγωνισμοί παρακάμπτονται προκει-

μένου να βρεθούν οι λύσεις.

Είναι χαρακτηριστικό πως κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ,

«σύμμαχοι» και «ανταγωνιστές» συμφώνησαν ότι έχει απα-

ξιωθεί το «προϊόν», ότι το γεγονός έχει συνέπειες για την

κερδοφορία τους και ότι πρέπει να βρεθεί «λύση» γι' αυτό.

Η ομόφωνη απόφαση των 14 ΚΑΕ για τη χρησιμότητα της

περίφημης αναδιάρθρωσης από τη νέα σεζόν, με τη συμμε-

τοχή 16 ομάδων, προκειμένου «να διορθωθούν τα κακώς

κείμενα» της φετινής περιόδου και κυρίως να εξωραϊστούν

τα όσα συνέβησαν την τελευταία αγωνιστική μετά την απο-

χώρηση και τον μηδενισμό του Παναθηναϊκού (παραμονή

της Κύμης στην κατηγορία και υποβιβασμός του Λαυρίου),

δείχνει την εγρήγορση όλων όταν το «προϊόν» κινδυνεύει...

Για να οριστικοποιηθούν τα συγκεκριμένα σχέδια ο τελευ-

ταίος λόγος ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ,

όπως και να 'χει όμως αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα οι προθέ-

σεις των επιχειρηματιών - ιδιοκτητών των ομάδων.

SUPER LEAGUE 1

Μέσω πλέι οφ ο τίτλος

Την επιστροφή της διαδικασίας των πλέι οφ, μέσω των

οποίων όμως θα αναδεικνύεται και ο πρωταθλητής, αποφά-

σισε η Super League ενόψει του πρωταθλήματος της νέας

σεζόν. Αυτό προέκυψε από τη χτεσινή συνεδρίαση του ΔΣ

της Λίγκας, με κύριο θέμα το σύστημα διεξαγωγής της νέας

Super League 1, στην οποία - θυμίζουμε - θα αγωνιστούν

14 ομάδες, με βάση τη συμφωνία μεταξύ των ΠΑΕ και υφυ-

πουργείου Αθλητισμού για την αναδιάρθρωση των πρωτα-

θλημάτων ποδοσφαίρου από την περίοδο 2019 - 2020.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι στα πλέι οφ θα παίρνουν

μέρος οι ομάδες, που στην κανονική περίοδο θα έχουν τερ-

ματίσει από την 1η έως και την 6η θέση. Από τη διαδικασία

θα κρίνονται ο τίτλος και τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια». Η βαθ-

μολογία της κανονικής περιόδου θα μεταφέρεται αυτούσια

στα πλέι οφ.

Θεσπίστηκε επίσης διαδικασία πλέι άουτ για την παραμονή

στην κατηγορία, στην οποία θα παίρνουν μέρος οι ομάδες

που στην κανονική περίοδο θα έχουν τερματίσουν από την

7η έως και τη 14η θέση. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι δύο

τελευταίοι μετά και την ολοκλήρωση των πλέι άουτ θα υπο-

βιβάζονται στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στη Super

League 2.

Το ΔΣ της Super League απέρριψε τα άλλα δύο σχέδια που

είχαν τεθεί προς συζήτηση. Το ένα προέβλεπε διαδικασίες

πλέι οφ για τίτλο και για ευρωπαϊκά «εισιτήρια» μεταξύ των

ομάδων στις θέσεις 1 έως 4, για άλλη μία θέση στην Ευ-

ρώπη μεταξύ των ομάδων 5 έως 8 και για παραμονή στην

κατηγορία μεταξύ των ομάδων 9 έως 14. Το άλλο προ-

έβλεπε πρωτάθλημα χωρίς πλέι οφ, αλλά με τρεις γύρους

- τον πρώτο και τον δεύτερο που υπάρχουν και σήμερα,

αλλά και έναν ενδιάμεσο.

Επίσης, η Super League όρισε ως έναρξη του νέου πρωτα-

θλήματος την 24η Αυγούστου. Συνολικά θα υπάρξουν 26

αγωνιστικές κανονικής περιόδου, 10 αγωνιστικές πλέι οφ

και 14 αγωνιστικές πλέι άουτ. Οσον αφορά τα σχέδια της

ΕΠΟ για αναβάθμιση του Κυπέλλου, η Λίγκα αποφάσισε να

προτείνει στην αρμόδια Επιτροπή τη διεξαγωγή μονού τε-

λικού.

ΑΕΚ: Και επίσημα Καρντόσο

Και επίσημα ο Πορτογάλος Μιγκέλ Καρντόσο είναι ο νέος

τεχνικός της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε η «κιτρινόμαυρη»

ΠΑΕ, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια για συμφωνία που υπήρ-

χαν τις τελευταίες μέρες. Ο 47χρονος τεχνικός, με θητεία

σε Ρίο Αβε, Ναντ και Θέλτα, υπέγραψε συμβόλαιο συνερ-

γασίας διάρκειας 2 ετών με την «Ενωση».

ΠΑΟ: Το πλάνο και η ενίσχυση

Για ενίσχυση της ομάδας στις περισσότερες γραμμές,

χωρίς όμως να επηρεαστεί το πλάνο για συνέπεια στις οι-

κονομικές υποχρεώσεις, έκανε λόγο ο τεχνικός διευθυντής

του Παναθηναϊκού Νίκος Νταμπίζας, μιλώντας για τον απο-

λογισμό της χρονιάς σε σχετική συνέντευξη Τύπου. Με-

ταξύ άλλων ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο τεχνικός

της ομάδας Γιώργος Δώνης γνωρίζουν το δύσκολο έργο

που ανέλαβαν την περσινή χρονιά, ενώ τόνισε την ανάγκη

για ενότητα στην ομάδα, ως το εφαλτήριο προκειμένου να

βγει από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

FOOTBALL LEAGUE

Υποβιβάστηκε και επίσημα ο Ηρακλής

Σε επικύρωση της βαθμολογίας για τις θέσεις 11 - 16 προ-

έβη η Football League, κάτι που οριστικοποιεί πλέον τον

υποβιβασμό του Ηρακλή στην τρίτη τη τάξει κατηγορία. Η

Λίγκα μετά και την απόφαση της ΕΠΟ να μην αλλάξει τα

περσινά συμφωνημένα σχέδια αναδιάρθρωσης, τα οποία

προβλέπουν 12 ομάδες στη νεοσύστατη Super League 2,

προχώρησε στην τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε όσον

αφορά τη βαθμολογία της δεύτερης κατηγορίας.

Οσον αφορά τους «κυανόλευκους», που δεν είχαν κάποιον

εκπρόσωπο στο συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής, όλα

τα σενάρια τους θέλουν να οδηγούνται στη λύση της εξα-

γοράς ΑΦΜ προκειμένου να μην αγωνιστούν στην ερασι-

τεχνική κατηγορία. Κατά της επικύρωσης της βαθμολογίας

τάχθηκαν στο χτεσινό ΔΣ τα Τρίκαλα καθώς επέμεναν στο

ενδεχόμενο αλλαγής των σχεδίων από την ΕΠΟ και αύ-

ξηση των ομάδων της Super League 2 σε 14 προκειμένου

να αγωνιστούν σε αυτή. Ωστόσο οι εκπρόσωποι του ΔΣ της

Λίγκας ξεκαθάρισαν πως δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός

Πρωταθλητής Ελλάδας στο χάντμπολ για δεύτερη συνεχό-

μενη χρονιά αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, που στον τέταρτο

τελικό της Premier ανδρών νίκησε 28-21 την ΑΕΚ και εκτός

έδρας και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών.

Ο αγώνας ήταν επεισοδιακός και διεκόπη για περίπου 20

λεπτά προς το τέλος, εξαιτίας ρίψης αντικειμένων και ει-

σβολής οπαδών των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά την εκκένωση του γηπέδου κατόπιν εντολής των δι-

αιτητών, ο τελικός ολοκληρώθηκε με άδειες εξέδρες.

Στο αγωνιστικό μέρος ο Ολυμπιακός κυριάρχησε από την

αρχή, ήταν καταιγιστικός στην επίθεση και διατήρησε ση-

μαντική διαφορά στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα

(3-10, 8-15, 10-17, 11-20, 14-23 17-25). Η δε ΑΕΚ εμφανί-

στηκε με σοβαρά αμυντικά προβλήματα και λανθασμένες

επιλογές στην επίθεση, με αποτέλεσμα να μην απειλήσει

τους «ερυθρόλευκους» σε κανένα σημείο του τελικού.    

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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