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Παλιοί και Νέοι
Δήμαρχοι της Β΄Κυριακής

«Πατριωτισμός, κοινωνικός μετασχηματισμός
και διεθνιστική αλληλεγγύη»
Απόσπασμα από την ομιλία ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
του Γραμματέα της ΛΑ.Ε.

Παναγιώτη ΛΑΦΑΖΑΝΗ

Δήμαρχος Σαρωνικού
ο Πέτρος Φιλίππου
Oι πολίτες τον τίμησαν για άλλη μία θητεία!
Παραχωρώ σήμερα τη στήλη μου με ιδιαίτερη ευχαρίστηση στον λαϊκό αγωνιστή, στον έμπειρο,
σεμνό και συνεπή πολιτικό, Παναγιώτη Λαφαζάνη,
που παραιτήθηκε από Γραμματέας της «Λαϊκής
Ενότητας» (ΛΑ.Ε.), χωρίς να προδώσει αυτούς
τους συναγωνιστές που τους ενέπνευσε με την
αγωνιστικότητα, την αταλάντευτη
προσήλωση στις κοινωνικές ιδέες
του – χωρίς δογματικές αγκυλώσεις – και την αγάπη του στην πατρίδα μας και στο λαό μας. Και το
κάνω με ευχαρίστηση και τιμή, γιατί
όσα ακολουθούν, ταυτίζονται με τις
του Κώστα
απόψεις που έχω κατά καιρούς διαΒενετσάνου
τυπώσει απ’ αυτήν εδώ τη στήλη.
Ο λόγος στον Π. Λαφαζάνη:
«...Ανέλαβα πλήρως και στο ακέραιο την πολιτική
ευθύνη του κάκιστου εκλογικού αποτελέσματος
της ΛΑ.Ε. στις Ευρωεκλογές.
Σε μια ευρω-εκλογική μάχη ήττας της Αριστεράς
σε όλη την Ευρώπη, στασιμότητας και υποχώρησης
της Αριστεράς στην Ελλάδα, η ΛΑ.Ε. σημείωσε ένα
οδυνηρό αποτέλεσμα.
(...) Ο επικεφαλής οφείλει πάντα, ν’ αναλαμβάνει την
ευθύνη της ήττας στο ακέραιο. (...) Ένα γνωρίζω:
Συνέχεια στη σελ. 8

Σελίδα 12

Όμορφες στιγμές
“Οι Φίλοι του Λυκείου
των Ελληνίδων”

Ποιοι ευρωβουλευτές
εκλέγονται
Σελίδα 6

Σελίδα 15

Eργα οδοποιίας στην
Κερατέα

Προειδοποιητική ΗΤΤΑ

Σελίδα 7

της ομοσπονδιακής Ε.Ε.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ των ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΩΝ
του Κ. Βενετσάνου Σελίδα 2

Εκλογική γεωγραφία
του Νίκου Ιγγλέση
Σελίδα 17

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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ΕΒΔΟΜΗ

Προειδοποιητική ΗΤΤΑ
της ομοσπονδιακής Ε.Ε.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ των ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΩΝ
Καταλάβατε τίποτα με τις ευρωεκλογές;
Για τί πράγμα ψηφίσαμε τα καλά και επιτήδεια «παιδιά»
αγόρια και κορίτσια που θα μας εκπροσωπήσουν στο
ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απολαμβάνοντας τα “καλά”
της Ε.Ε.;
Δεν μας είπαν τίποτα! Ή μάλλον μας
είπαν πόσο κακή είναι η “χειρότερη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση” και
δώθε κι ότι έπρεπε να φύγει το συντομότερο δυνατόν, “για το καλό της
χώρας”!
Λες κι αυτή μας φόρτωσε το τεράστιο
χρέος που επιβαρύνθηκε η χώρα, από
του Κώστα
Βενετσάνου τη δεκαετία του ’80 και δώθε! Λες κι
αυτή έφερε το πρώτο και το δεύτερο
μνημόνιο του Γ.Α. Παπανδρέου και του
παράνομου-αντισυνταγματικού Λουκά Παπαδήμου και
το τρίτο μνημόνιο κατοχής, με συνενοχή ΣΥΡΙΖΑ,
ΑΝ.ΕΛ., Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝ.ΑΛ.), ΠΟΤΑΜΙ κλπ.
Ο Τσίπρας και ο Καμμένος – μην το ξεχνάμε – ευθύνονται για δειλία, αθέτηση υπεσχημένων και παραπλάνηση του λαού.

Διαβάστε ακόμη
Υπεγράφη η σύμβαση για ανέγερση
του 2ου Λυκείου Μαρκοπούλου Σελ. 6
Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο ΛαυρεωτικήςΣελ. 6

Η ελληνική δημοτική ποίηση!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

Η Μαρίνα Φλοίσβου γιορτάζει την “άγρια
Σελ. 8
πλευρά” της ζωής

Δημήτρης Χατζής: ο μικρότερος κατασκευαστής ρομποτικού ανθρωποΣελ. 10
ειδούς!
Αλκιβιάδης Κλεινίου Σκαμβωνίδης
Πέτρου Ιωαννίδη

Σελ. 14

Κρατικές επιχειρήσεις και “ελεύθερος ανταγωνισμός”
Γιώργος Παπανικολάου

Σελ. 16

Η φωτιά στο λιβάδι
Ηλίας Σταμπολιάδης

Σελ. 16

Συνένοχοι και συνυπεύθυνοι είναι η Νέα Δημοκρατία
και ο Κυρ. Μητσοτάκης, και ο Σαμαράς, το ΠΑΣΟΚ όλο
(Γ.Α.Π., Βενιζέλος, Φ. Γεννηματά...), ο Κουβέλης και
άλλοι, ΟΛΟΙ αυτοί ΔΕΝ δικαιούνται «δια να ομιλούν».
(Ξεχάσαμε το “υπέγραψε ότι να’ναι” που φώναζαν όλοι
αυτοί από τα τηλεπαράθυρα). Εγώ, ο κάθε «εγώ» που
πιστέψαμε καλόπιστα τον Τσίπρα και τον Καμμένο,
μόνο εμείς το ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ να μιλάμε και να φωνάζουμε. Κι όχι, βέβαια, για να ψηφίσουμε τους πρώτους
συνένοχους και εκμαυλιστές της μέχρι πρότινος
«αθώας» και «παρθένου» «Αριστεράς» (κι αυτό με εισαγωγικά, για πολλούς).
Όχι βέβαια, για να ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, και
μάλιστα τον Μητσοτάκη!
Να μου το θυμηθείτε όσοι φίλοι αναγνώστες, από διάθεση αλλαγής σκηνικού, οπαδισμού ή ρεβανσισμού ψηφίσουν Ν.Δ., θα μετανιώσουν πικρά!
Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, «θα κλάψουν μανούλες». Θα τρέξει – συμβολικά και πραγματικά – πολύς
ιδρώτας, δάκρυ και αίμα! Όσο για το απομεινάρι του
διχασμένου ΠΑΣΟΚ, να είσαστε σίγουροι ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.
Αυτές ήταν οι Ευρωεκλογές για την Ελλάδα.
«Το πρώτο ημίχρονο», η «δημοσκόπηση», η πρόβα, η
προθέρμανση, για τις εθνικές εκλογές! Καμμιά σχέση
και γνώση των ευρωπαϊκών πραγμάτων και σκοπών
του βορειο-ευρωπαϊκού συστήματος και ιδιαίτερα της
Γερμανίας που προγραμματίζει, δρομολογεί μεθοδικά
και ονειρεύεται την αναβίωση της χιλιόχρονης «Αγίας
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» των Φράγκων, των Βησιγότθων και του Καρλομάγνου (του «πατέρα της Ευρώπης»
- pater Europae). Μετά τους πατέρες ημών Αβραάμ και
Ισαάκ, αποκτήσαμε και νέο «πατέρα» τον μακελάρη
του Βερντέν! Ο θεός να μας φυλάει.
Λοιπόν, τί γίνεται με την Ευρώπη, την Ε.Ε. για την ακρίβεια;
Η Ε.Ε. πρώην Ε.Ο.Κ. κ.λπ. το πάει με το μαλακό, λάου
– λάου (δηλαδή: - «πάμε για καφέ...»; όπου της πιάνεις
το χεράκι, της χαϊδεύεις τα μαλλιά κι αρχίζεις σιγά –
σιγά να κατεβαίνεις... ε, μην το κάνουμε και ακτάλληλο
για ανηλίκους) με το «μαλακό λοιπόν, το πάει για εκσυγχρονισμένη αναβίωση της Καρλομάγνιας Φράγκικης Αυτοκρατορίας. Δηλαδή σε μετατροπή της
προγενέστερης Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
στο... αόριστο «Ευρωπαϊκή Ένωση», που μπήκε μπροστά το 1992, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Μας είπε
τίποτα κανένα κόμμα και μάλιστα της Ν.Δ. που την υπέγραψε – ο Κων/νος Μητσοτάκης και ο Αντ. Σαμαράς ως
Υπ. Εξωτερικών; Πήραν καμμιά έγκριση από τον ελληνικό Λαό; Όλα γίνονται με ασάφειες και γενικότητες,
εκ του πονηρού και με απάτη επομένως, αλλά γι’ αυτό
ακριβώς τον λόγο ΔΕΝ δεσμεύουν, για την ώρα τον ελληνικό λαό ή για την ακρίβεια, η δέσμευση είναι μαχητή. (Παλεύεται)!
Μετά την αοριστεία της Ε.Ε. και την απάτη της «Συνθήκης της Λισσαβώνας», το 2007 – πάλι κυβέρνηση
της Ν.Δ., με Υπ. Εξωτερικών τη Ντόρα Μπακογιάννη Μητσοτάκη – όπου αφού καταψηφίστηκε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα από δύο χώρες (Γαλλία και Ολλανδίας)
που ρώτησαν τους λαούς τους αν συμφωνούν, με δη-
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μοψήφισμα, το ψήφισαν οι... «εκπρόσωποι» και τα «κοινοβούλια» ως «Συνθήκη». Και πάλι καταψηφίστηκε από
την Ιρλανδία, που έκανε δημοψήφισμα. Οι Βρυξέλες
όμως δεν πτοήθηκαν. Το τροποποίησαν λιγάκι και το
ξανάφεραν για δημοψήφισμα, μέχρι που «τους έκατσε!» Όπως πήγαν να το κάνουν και με την Αγγλία...
Όμως εκεί ακριβώς χωλαίνει, κατά την ταπεινή μου νομική γνώμη: Οι Συνθήκες κυρώνονται από τα Κοινοβούλια στο σύνολό τους. Δεν χωρούν τροποποιήσεις. Αυτή
λοιπόν η τροποποίηση για την Ιρλανδία, δεν ενσωματώθηκε ώστε να επανεισαχθεί στα κοινοβούλια προς
κύρωση, στο σύνολό της.

Τί έγινε τώρα στην Ε.Ε.
μ’ αυτού του είδους της “αξίες”!
Κάτι έχουν ψυλλιαστεί οι λαοί, κάπου έχουν βρεθεί
κάποιοι να τους αφυπνίσουν, να ερεθίσουν τα ανταλλακτικά του λαού τους και το αποτέλεσμα έκανε κάποιους να χάσουν τον ύπνο τους.
Τους συνιστώ να διαβάσουν τα απομνημονεύματα
του Ρ. Μc Namara (Υπουργός Άμυνας – κατ’ ευφημισμόν – των ΗΠΑ κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ)1. Εκεί
εξομολογείται ότι από τους κυριότερους λόγους που
έχασαν οι Αμερικανοί τον πόλεμο του Βιετνάμ είναι
γιατί «δεν υπολόγισαν τη βαρύτητα της εθνικής συνείδησης των Βιετναμέζων, που θυσίαζαν πρόθυμα τη
ζωή τους, για την πατρίδα τους».
Γι’ αυτό ακριβώς θέλουν να διαλύσουν τα έθνη2. Αλλά
τα έθνη αντιδρούν. Κι αν δεν έπαθαν πανωλεθρία τα
ευρωενωσιακά κόμματα της Ε.Ε., υπέστησαν βαριά,
προειδοποιητική ήττα! Κι ας υλακίζουν όσο θέλουν οι
εθνοφοβικοί ευρωλιγούρηδες. Τα νούμερα μιλούν
αμείλικτα:
– Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΡΡ) από
217 έδρες που είχε έπεσε στις 178 (απώλεια 39) παρ’
όλη την ενίσχυση της Ν.Δ.
– Οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές S & D 152 (έχασαν 34)
και έτσι απώλεσαν την πλειοψηφία που είχαν ως
...συνεργαζόμενοι «αντίπαλοι». Έχουν μαζί 330
έδρες, επί συνόλου 751.
– Τους λείπουν 46... «ιδεολόγοι» εθνοφοβικοί – ευρωπαϊστές. Λέτε να μην τους βρουν;
– Κάτι οι «φιλελεύθεροι» και δημοκράτες (ALDE) με
108 έδρες,
– Κάτι οι «πράσινοι» οικολόγοι (GREENS) με 67 ...να
είστε «ήσυχοι»· για την ώρα θα τα βρουν. Σιγά μην
αφήσουν τους «εθνοσυντηρητικούς», (ECR με 61),
τους ευρωσκεπτικιστές (EFDD με 53+55 των ENF),
τους κομμουνιστές & Δημοκράτες – Σοσιαλιστές
(GUE/NGL με 39) και τους ΝΙ με 7 και τους OTHERS
με 31, να τους πάρουν την καραμέλα.
– Αν όμως δεν πάρουν το δίδαγμά τους, τους περιμένει η πανωλεθρία!
――――――
1. Mc Namara: «Η τραγωδία και τα διδάγματα του Βιετνάμ (1995).
2. R. Cooper: «Η διάλυση των εθνών» (The brake of Nations).
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Ίδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση
«Μαρία Κόκκορη»

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
“Αθανασίου Μαρτίνου”
Την Τρίτη 4 Ιουνίου, στο παράρτημα του Ιδρύματος
“Μαρία Κόκκορη” της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
στο Βαρνάβα Αττικής, εγκαινιάστηκαν δύο ακόμη
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Αθανάσιος
Μαρτίνου 1 & 2”.
Στα εγκαίνια παρευρέθη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β´.

Παρευρέθη επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής
Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος έχει υπογράψει
και την άδεια λειτουργίας των στεγών, αφού αυτή
εκδόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές, εκπρόσωποι
του Ιερατείου και πλήθος κόσμου.

Το Ίδρυμα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
αποτελεί χορηγία του Αθανασίου Μαρτίνου.
Το κοινωφελές ίδρυμα, με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
Ή ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN “ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ” ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» δημιουργήθηκε
εις εκπλήρωση δωρεάς της Μαρίας Ιωάννου Κόκκορη, με τη μέριμνα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου

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

Αθηνών κυρού ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.
Σκοποί του Ιδρύματος είναι: α) η συνεχής και καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους περίθαλψη, φροντίδα και
φιλοξενία, ατόμων που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down, χωρίς ιδιαίτερα ψυχολογικά
ή κινητικά προβλήματα, τα οποία αυτοεξυπηρετούνται στοιχειωδώς.
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Δυο ξένες ματιές στην Επίδαυρο

“Οιδίπους”
Ρόμπερτ Γουίλσον
21-22 Ιουνίου
Η έλευση των διεθνών σκηνοθετών στην Επίδαυρο αποτελεί πάντα ένα ξεχωριστό γεγονός, που κοινό και κριτικοί
υποδέχονται με ενθουσιασμό, ανεξάρτητα από τις τελικές
εντυπώσεις.
Από την Ορέστεια του Πήτερ Χολ το 1982 μέχρι τις αξέχαστες παραστάσεις του Πέτερ Στάιν (Πενθεσίλια, Μήδεια, Ηλέκτρα), αλλά και τις παραστάσεις που
προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, όπως αυτές του Ρόμπερτ Στούρουα, του Ματίας Λάνχοφ και του Ανατόλι Βασίλιεφ, οι ξένες παραγωγές στην Επίδαυρο προκαλούν τα
όρια των θεατών, καθώς συνήθως κινούνται πέρα από την
ελληνική θεατρική παράδοση.
Με ανόθευτο βλέμμα στα βαθύτερα νοήματα και τις παραστασιακές φόρμες, οι διεθνείς σκηνοθέτες προσεγγίζουν
το αρχαίο δράμα με τη δική τους πολιτιστική ματιά και συνήθως προσφέρουν διαφορετικά θεάματα, δίνοντας απρόσμενες προεκτάσεις στα θέματα των έργων.
Στο φετινό πρόγραμμά του, το Φεστιβάλ Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά δύο σημαντικούς διεθνείς σκηνοθέτες, που οι παραστάσεις τους ξεχωρίζουν μέσα στο
φεστιβαλικό καλοκαίρι.
Τζωρτζίνα Καλέργη

“Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ”
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΟΛΟΓΟ
Το θέατρο ΜΠΕΛΛΟΣ, παρουσιάζει την κωμωδία του Αντώνη Τσιπιανίτη “Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ”, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου, από το Σάββατο 1 Ιουνίου έως την
Κυριακή 30 Ιουνίου.

Ο αγώνας μιας γυναίκας να αποκτήσει, όσα της αρνήθηκε
η ζωή και να περάσει από τα “όχι” στο μεγάλο “ναι”!
Μέσα από κωμικές καταστάσεις αλλά και πολλή συγκίνηση, η
Πελαγία μας θυμίζει, ότι εμείς αποφασίζουμε να ευτυχίσουμε
και να βιώσουμε μια ζωή γεμάτη χαρά, αγάπη και αγαθά!
Σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου
Πελαγία η Μαρίνα Γεωργοπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτη : Χριστόφορος Μπουρνιάς
Φωτογραφίες : Γιάννης Παυλίδης
Παραστάσεις: Παρασκευή και Σάββατο 21:30, Κυριακή 19:30
Τιμές εισιτηρίων : 10 ευρώ (γενική είσοδος)
Διάρκεια παράστασης : 75 λεπτά
Θεάτρο ΜΠΕΛΛΟΣ, Κέκροπος 1, Πλάκα,Τηλέφωνο 2103229889
Email : tsai2012saxara@gmail.com

ΕΒΔΟΜΗ

Τα πάθη της γυναικείας ύπαρξης
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών
και Επιδαύρου, η ομάδα σύγχρονου χορού Στέρεο Νερό (Stereo
Nero Dance Co) αποτυπώνει επί
σκηνής τα πάθη της γυναικείας
ύπαρξης μέσα από μια σόλο περφόρμανς. Στόχος της καλλιτεχνικής δραστηριότητας της Stereo
Nero Dance Co., η οποία ιδρύθηκε
το 2015 από τη χορογράφο Εύη
Σούλη και τη χορεύτρια Κατερίνα
Φώτη και μετράει στο ενεργητικό
της ήδη τρεις παραγωγές, είναι η
δημιουργία μιας κινητικής γλώσσας που αναπτύσσεται υπό το πρίσμα των εγγενών αντιθέσεων που
χαρακτηρίζουν τον αστικό ιστό και
εκτείνονται σε όλες τις εκφάνσεις
της κοινωνικής και προσωπικής
μας πραγματικότητας.
Η ομάδα ερευνά τη σωματοποίηση
της κοινωνικής μας εμπειρίας,
όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από
τη μελέτη των δίπολων που ενυπάρχουν σε κάθε βιωμένη κατάσταση
και
στοχεύει
στον
αναπροσδιορισμό των χώρων

στους οποίους παρουσιάζονται οι
παραστάσεις χορού, προκειμένου
να επανοικειοποιηθεί το αστικό
τοπίο που αποτελεί μεγάλο μέρος
της έμπνευσής της. Στην παράσταση αυτή, η Stereo Nero Dance
Co. θα χρησιμοποιήσει τον ποιητικό λόγο με έμμετρο τρόπο και

την έρευνα της σωματικής συμπεριφοράς της γυναικείας φιγούρας,
κατά τη διάρκεια μιας ιδιότυπης
εξομολόγησης των μύχιων σκέψεών της, σε μια τελετουργία με
τερματικό σταθμό το αυτεξούσιο,
υπό τους ήχους κρουστών και συνθεσάιζερ.
H ηρωίδα δίνει ένα one woman
show ως καθολικό υποκείμενο που
έρχεται να απαντήσει σε κοινωνικά και προσωπικά ερωτήματα
χωρίς καμία συγκατάβαση και δημιουργεί τον προσωπικό της «εκκλησιασμό»,
αφουγκραζόμενη
κάθε σταθμό της ζωής της, με
απώτερο στόχο την προσωπική λύτρωση.
Πληροφορίες εκδήλωσης
9 έως 11 Ιουνίου 2019 στις 20:00
και στις 22:00

μέσα από την εκφορά των επιμέρους συλλαβών και φθόγγων, θα
δομήσει τη χορογραφία με κινητικό υλικό που θα προκύψει από

“Η ανάγνωση της ιστορίας
της γης μέσα από τις
σελίδες των πετρωμάτων της”
Διάλεξη οργανώνει ο Δήμος Κρωπίας και ο “Σφηττός” με θέμα “Η ανάγνωση της ιστορίας της γης
μέσα από τις σελίδες των πετρωμάτων της”, με
ομιλήτρια την Αλεξάνδρα Ζαμπετάκη - Λέκκα, ομότιμο καθηγήτρια του Εθν. Καποδιστριακού Παν/μίου
Αθηνών, την Κυριακή 9 Ιουνίου ώρα 7 μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου, Παπασιδέρη 13 πεζόδρομος.
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 εμφανίστηκε 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 αποκρυπτογραφούν τα μυστικά των πετρωμάτων για να διηγηθούν την ιστορία της γης.

Τιμή εισιτηρίου: Είσοδος 5 ευρώ
Τοποθεσία Second Skin
Δαμοκλέους 8, Γκάζι,
τηλ. 6976801029,

ΕΒΔΟΜΗ
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Ένας φιλοσοφικός
Καλοκαιρινή Συναυλία Ωδείου
“Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος” περίπατος στους δρόμους
με τη συμμετοχή του

Λαυρέντη Μαχαιρίτσα
Το Ωδείο «Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος», καλωσορίζει το καλοκαίρι σε μια βραδιά - αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019
και ώρα 8.30 μ.μ. στο ανοιχτό Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.
Mικροί και μεγάλοι μαθητές του Ωδείου, θα ερμηνεύσουν επί σκηνής τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της
μουσικής πορείας, ενός από τους σημαντικότερους
καλλιτέχνες της γενιάς του, που έχει καταφέρει να
κερδίσει το ευρύ κοινό, συστήνοντάς του τη δική του
μουσική αισθητική.
Τη βραδιά θα παρουσιάσει ο ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου και θα συμμετέχει ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.
Θα ακουστούν μελωδίες που έχουν αγαπηθεί και
έχουν μείνει στο χρόνο, παντρεύοντας με μαεστρία
τη ροκ, με πιο παιχνιδιάρικους ιταλικούς ρυθμούς, τις
ήσυχες μπαλάντες με πιο δυναμικές συνθέσεις....
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του
Δήμου Μαρκοπούλου και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.)
Απευθύνουν κάλεσμα Προσφοράς Τροφίμων και Φαρμάκων, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Μαρκοπούλου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

της Αθήνας!

Πώς θα νιώθατε εάν, κάνοντας τον περίπατό σας
στο Ιστορικό Κέντρο της
Αθήνας, βλέπατε φιλοσόφους να σας μιλούν
για τη Φιλία μέσα από τα
λόγια των Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Νίτσε και Εξυπερί;
Την Κυριακή, 9 Ιουνίου
2019 ο Οργανισμός «Φεστιβάλ Φιλοσοφίας στην
Ελλάδα» διοργανώνει
την «Open Philosophical
Day», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Η καινοτόμος δομή του
φεστιβάλ αποτελείται
από: φιλοσοφικούς διαλόγους, φιλοσοφικο-θεατρικούς περιπάτους,
φιλοσοφικά εργαστήρια,
καλλιτεχνικούς
αγώνες.
Πρόγραμμα
10.00-12.00 || Με σημείο
εκκίνησης το Αρχαίο Νε-

κροταφείο Κεραμεικού,
ξεκινά ένας φιλοσοφικός
Θεατρικός
Περίπατος
(διάρκειας 90’) στην
Αθήνα
13.00-15.00 || workshop
φιλοσοφίας (μουσική και
θέατρο)
Το «Open Philosophical
Day» απευθύνεται σε
όλους όσους αγαπούν
την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία και τις Τέχνες.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και η πρωτότυπη
αυτή ξενάγηση θα είναι
στα Ελληνικά.
Απαραίτητη η κράτηση
θέσεων στο info@festivalphilosophygreece.eu.
Kυριακή, 9/6 /2019
Ώρες: 10.00 -17.00
Είσοδος: Ελεύθερη
Σημείο Συνάντησης: Αρχαίο Νεκροταφείου Κεραμεικού

Φεστιβάλ αιμοδοσίας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων
Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), τον Ερυθρό Σταυρό και
την Ερυθρά Ημισέληνο ως η Παγκόσμια Ημέρα του
Εθελοντή Αιμοδότη. Την ημέρα αυτή τιμάται, διεθνώς, ο ανώνυμος εθελοντής
αιμοδότης
και
ο
αλτρουισμός που επιδεικνύει
προσφέροντας δύο πολύτιμα
αγαθά χωρίς ανταμοιβή: λίγο
από το χρόνο του και 400ml
αίμα από τα 5 λίτρα που έχει.

14.00-18.00: Προβολή ταινιών sci-fi για έφηβους
(Dark Shadows, Big Fish κ.α.)
18.00-18.30: Καφές-Ελαφρύ σνακ
18.30-20:00: Πάνελ-Συζήτηση με θέμα «Επικοινωνία
και Αιμοδοσία», με τη συμμετοχή των πανεπιστημιακών και δημοσιογράφων.
20.10-21:15: Συναυλία σύγχρονης τζαζ με την Big Band
του Δήμου Αθηναίων στον υπαίθριο χώρο της ΑΣΚΤ
21.30-23.30: Συναυλία «Σπύρος Γραμμένος live»
στον υπαίθριο χώρο της ΑΣΚΤ

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, 10.00-11.30:
Βιωματικές Εκπαιδευτικές Δράσεις για την Εθελοντική Αιμοδοσία σε γκρουπ παιδιών 11-14 ετών
Αφήγηση παραμυθιών σχετικών με την Αιμοδοσία
από την καθηγήτρια της ΑΣΚΤ Ερμιόνη Δελή
Προβολή ταινιών animation για παιδιά (Frankenweenie, Monsters INC. κ.α.)
11.45-13.00: Παιδική Θεατρική Παράσταση «To Φανταστικό Χωριό» του Σπύρου Γραμμένου

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας προσκαλεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 στην εκδήλωσή
του με θέμα: «Κέντρα Ασία - οι Δρόμοι του μεταξιού - οι Δρόμοι της Ελλάδας», με ομιλητή τον Χρήστο Κοντοβουνήσιο, π. Πρέσβυ - ποίηση - δοκίμιο.
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.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΙΝΕΜΑ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Σύλλογος Βούλας “Υπατία” πάει στο
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ στο νέο θεατρικό μιούζικαλ των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη
Ρέππα : ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΙΝΕΜΑ
Mια παράσταση πρωταγωνιστών με 17 υπέροχους
ηθοποιούς, 37 τραγούδια με 12μελή ζωντανή ορχήστρα, 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.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Φεστιβάλ αιμοδοσίας «Bloody Festival»
Το Φεστιβάλ αιμοδοσίας θα περιλαμβάνει ποικίλες
δράσεις στους χώρους της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών (ΑΣΚΤ), που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς
256, Μοσχάτο.

«Κέντρα Ασία οι Δρόμοι του μεταξιού οι Δρόμοι της ελλάδας»

“Ο κόσμος των νοημάτων”
Tην Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ. στο
χώρο εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Γέρακα, παρουσιάζεται εκδήλωση με τίτλο «Ο κόσμος των νοημάτων». Θέματα:
➢ «Η αξία και οι δυνατότητες της Νοηματικής
Γλώσσας», Νίκος Γαλάνης- Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος, Ιδρυτής & Υπεύθυνος Σπουδών του Πολυχώρου ΚΙΒΩΤΟΣ
➢ «Η ιδιαιτερότητα του τραγουδιού στον κόσμο
των κωφών», Σοφία Κουρτίδου- Τραγουδίστρια,
Τραγουδοποιός, Ψυχολόγος

“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 ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
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Ευχαριστήριο
Φίλες και φίλοι,
Από το 2014 μέχρι σήμερα δώσαμε καθημερινά έναν έντιμο κι ειλικρινή αγώνα, για να πάμε το Δήμο μας Μπροστά.
Έγιναν στο διάστημα αυτό πάνω από 160 μεγάλα και
μικρά έργα. Διαχειριστήκαμε με αποτελεσματικότητα τα
χρέη που παραλάβαμε. Παρά το γεγονός ότι είχαμε απέναντι μας μια κυβέρνηση που δεν ήταν φιλική στην αυτοδιοίκηση και μια Περιφέρεια που λειτουργούσε με
κομματικό πρόσημο, πετύχαμε να δρομολογήσουμε μόνιμες λύσεις, σε χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν εδώ
και δεκαετίες τους συμπολίτες μας. Στο χέρι της επόμενης Διοίκησης του Δήμου είναι να καταφέρει να ολοκληρώσει όλα όσα έχουμε εμείς δρομολογήσει.
Ασφαλώς έγιναν και
λάθη στο διάστημα
αυτό. Λάθη, όμως κάνουν μόνον όσοι δουλεύουν. Τα λάθη αυτά
σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι για
όσους επενδύουν διαχρονικά στο λαϊκισμό
και το ψέμα, για να
διασφαλίσουν την πολιτική τους επιβίωση.
Δώσαμε τους τελευταίους τρεις μήνες
έναν έντιμο και ειλικρινή προεκλογικό αγώνα. Είπαμε μόνον αλήθειες και
υποσχεθήκαμε μόνον όσα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε.
Οι συμπολίτες μας έκαναν τις επιλογές τους.
Σέβομαι απόλυτα την ετυμηγορία τους και συγχαίρω τον
κ. Πέτρο Φιλίππου για τη νίκη του.
Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη πρόκληση.
...Ο αγώνας κόντρα στις δυνάμεις του λαϊκισμού και της
ανευθυνότητας, είναι διαρκής.

Γιώργος Σωφρόνης
Δήμαρχος Σαρωνικού
Επικεφαλής παράταξης «Σαρωνικός αύριο»

Σύγχρονα Εργαλεία
Ενίσχυσης και Προστασίας
του Επιχειρείν
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών,
σε μια προσπάθεια διαρκούς υποστήριξης & πολύπλευρης ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων,
διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Σύγχρονα Εργαλεία Ενίσχυσης και Προστασίας του
Επιχειρείν, την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα
14:00 στο μέγαρο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αίθουσα
«ΕΡΜΗΣ», 6ος όροφος
• Ασφάλιση Πιστώσεων
• Outsourcing Οργάνωση & Ανάπτυξη Εξαγωγών
• Outsourcing Διαχείριση Δαπανών
• Επενδυτικά Κεφάλαια - Investment & Equity Funds,
Διεθνείς Χρηματαγορές & Χρηματιστηριακές Αγορές
• Νέος Πτωχευτικός Νόμος
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

ΕΒΔΟΜΗ

Υπεγράφη η σύμβαση για ανέγερση του
2ου Λυκείου στο Μαρκόπουλο
Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, υπεγράφη η σύμβαση για την ανέγερση του 2ου Λυκείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Κτ.Υπ. ΑΕ(Κτιριακές Υποδομές), Ιωάννη Χαρωνίτη.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.582.800,00 ευρώ, ανέλαβε η κοινοπραξία Latern Constructions SA – Ρόμβος AEETE.
Την σύμβαση υπέγραψε εκ μέρους του αναδόχου, ο εκπρόσωπός της Κων/νος Πρωτοψάλτης, ενώ παρών ήταν και ο Γενικός
Διευθυντής Έργων της Κτ.Υπ. ΑΕ, Θεόδωρος Κυριαζόπουλος.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, ορίστηκαν οι 730
ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Ποιοι
ευρωβουλευτές
εξελέγησαν
21 ευρωβουλευτές στέλνει η Ελλάδα
στη Ευρωβουλή. Βάσει των τελευταίων αποτελεσμάτων, μετά τις εκλογές της 26 Μαΐου, και με ημερομηνία
ενημέρωσης την 3/6/19 εκλέγονται οι
παρακάτω ευρωβουλευτές από τα διάφορα κόμματα.
Δυστυχώς και εδώ, οι πολίτες δεν ψήφισαν ευρωπαϊκά, αλλά οπαδικά, συ-

στημικά κόμματα.
Από Ν.Δ.
Κυπουρόπουλος Στυλιανός 429.885
Μεϊμαράκης Ευάγγελος
364.186
Σπυράκη Μαρία
231.770
Βόζεμπεργκ Ελισσάβετ
219.776
Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ 183.155
Ασημακοπούλου Αννα-Μισέλ 170.013
Κύρτσος Γεώργιος
148.819
Ζαγοράκης Θεόδωρος
142.990
Από ΣΥΡΙΖΑ
Παπαδημούλης Δημήτριος
Κουντουρά Ελενα
Αρβανίτης Κων/νος
Κούλογλου Στυλιανός

205.245
176.876
164.836
149.559

Γεωργούλης Αλέξανδρος
Κόκκαλης Πέτρος

120.330
105.317

Από ΚΙΝ.ΑΛ.
Ανδρουλάκης Νικόλαος
Καϊλή Εύα

127.875
106.490

Από ΚΚΕ
Παπαδάκης Κων/νος
Νικολάου - Αλαβάνος Λευτ.

41.481
28.506

Από Χρυσή Αυγή
Λαγός Ιωάννης
Κωνσταντίνου Αθαν.

95.201
37.346

Από Ελληνική Λύση
Βελόπουλος Κυριάκος

114.725

Μηνύθηκαν και θα μηνύονται οι υβριστές και συκοφάντες
Η αλάνθαστη λαϊκή σοφία έχει αποφανθεί: «Πες μου
τους φίλους σου, να σου πω ποιος είσαι»!
Σ’ ένα κατάπτυστο έντυπο – από αυτά που κυκλοφορούν... ανελλιπώς και τακτικώς κάθε... τέσσερα χρόνια (στις δημοτικές εκλογές), έντυπο εκτός περιοχής,
γνωστού
ρυπαρογράφου,
ανάξιου αναφοράς, δημοσιεύθηκαν προεκλογικά, επαίσχυντα ψεύδη, συκοφαντικά
και υβριστικά θίγοντα την τιμή
και την υπόληψη του αρθρογράφου της ΕΒΔΟΜΗΣ K.
Bενετσάνου και κατ’ ακολουθίαν της οικογενείας του.
Ηθικοί αυτουργοί του ανοσιουργήματος αυτού, οι χρηματοδότες του ρυπαρογραφήματος,
κάποιοι αφανείς, κάποιοι «απεικονισμένοι» με τις καταχωρήσεις
τους στις σελίδες του.
Κατά τον ισχυρισμό του εκδότη,
(ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω,
είχε συλληφθεί επ’ αυτοφόρω, προηγούμενες ημέρες
να μοιράζει αντίστοιχο φύλλο) αλλά και εκ του πλήθους των διανεμουμένων αντιτύπων, «σπίτι – σπίτι»
στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, το έντυπο
κυκλοφόρησε σε 40.000 αντίτυπα. Αλλά κι αν ο αριθ-

μός αυτός είναι υπερβολικός, με το ήμισυ των αντιτύπων αυτών, ήταν αρκετό για να τον εκθέσει στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, με αποκομιζόμενο, κατά
τις προσδοκίες των χρηματοδοτών του, όφελος την
καταψήφιση του συνδυασμού στον
οποίον συμμετείχε και προσωπικά
του ιδίου.
Κατ’ ακολουθίαν και χωρίς να
δώσει προεκλογική δημοσιότητα,
έπραξε ως όφειλε προς σωφρονισμό και παραδειγματισμό: κατέθεσε την επομένη της
κυκλοφορίας (19.5.19) του εν
λόγω ακατανόμαστου εντύπου,
μήνυση για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση δια του
Τύπου (αρθρ. 361, 363 π.κ.).
Δηλώνει δε ο μηνύων προς
κάθε κατεύθυνση ότι του λοιπού θα διώκει και θα επιμένει
ανυποχώρητα στη δίωξη κάθε υβριστή και συκοφάντη
που δεν σέβεται και δεν πολιτεύεται με ήθος και αξιοπρέπεια.
Τούτο δε, θα το πράξει, όχι από διάθεση δικομανίας
– την οποία απεχθάνεται, αλλά από καθήκον σωφρονισμού και παραδειγματισμού.
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Eργα οδοποιίας στην Κερατέα και τους οικισμούς
Συνεχίζονται κανονικά τα έργα οδοποιίας του
Δήμου στην Κερατέα και τους οικισμούς, που ξεκίνησαν το Μάιο και θα συνεχίσουν να υλοποιούνται μέσα στο καλοκαίρι. Ασφαλτοστρώσεις,
τσιμεντοστρώσεις και βελτιώσεις βατότητας χωματόδρομων.

Ευχαριστήρια Επιστολή
Δημάρχου Λαυρεωτκής

Στην παιδική χαρά επί των οδών Κ. Βάρναλη και
Αγίας Τριάδος (απέναντι από την αποθήκη ζωοτροφών κ. Σιούλα)

Αγαπητοί συμπολίτες,
Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου
για τη συστράτευσή σας στο πλευρό μου, στο
πλευρό της Δημοτικής Καινοτομίας. Η δεύτερη συνεχόμενη εκλογή μας στον καλλικρατικό μας Δήμο
Λαυρεωτικής με γεμίζει αισθήματα βαθιάς συγκίνησης και ταυτόχρονα μεγάλου χρέους για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας, για να δώσουμε στο
Δήμο μας αυτό που αξίζει.

Στην παιδική χαρά επί των οδών Ιθάκης και 28ης
Οκτωβρίου
Καθαρισμός στον χώρο του γηπέδου Κερατέας

«Επιχορήγηση των Δήμων
για προσαρμογή λειτουργούντων
δημοτικών παιδικών σταθμών»
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41941/31.05.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:
94ΤΝ465ΧΘ7-8ΓΚ) το N.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του
Δήμου Λαυρεωτικής μετά από την υποβολή πρότασης, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση
των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για
προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 142.042,00€
.
Με την ένταξη του στο Πρόγραμμα αυτό, το
N.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής
προχωράει σε συμπληρωματικές υποδομές, προσηλωμένο πάντα στο στόχο του για συνεχή βελτίωση
σταθμών του Δήμου σε Κερατέα και Λαύριο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ στο
ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ο Δήμος Λαυρεωτικής στα πλαίσια του Ν.
4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων
και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και
δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του
Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.
Στον παραπάνω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών
από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως
16.09.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών προτείνεται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη υποβολή της
αιτήσεως.
Πληροφορίες υπεύθυνοι:
στην Κερατέα: Γιαννάκη Σ., τηλ: 2299320200
στο Λαύριο: Σκλέπα Σταμ., τηλ: 2292320153

Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με στόχο την ανάπτυξη
του τόπου μας, την αντιμετώπιση της ανεργίας, την
κοινωνική στήριξη των αδύναμων συμπολιτών μας και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Συνεχίζουμε να
αντιμετωπίζουμε ισότιμα όλους τους πολίτες και όλες
τις διοικητικές ενότητες του Δήμου μας.
Στην πορεία μας αυτή θα συνεργαστούμε με όλους
τους πολίτες και με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους στο Δημοτικό Συμβούλιο σε κλίμα συναίνεσης,
ενότητας και διαλόγου.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτρης Λουκάς

8 ΣΕΛΙΔΑ - 8η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΒΔΟΜΗ

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ τηςΕΘΝΙΚΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑπελευθέρωσης
Συνέχεια από τη σελ. 1

Στις νίκες υπάρχουν πολλοί που συνωστίζονται για μερίδιο· στις ήττες κανένας.
Η πολιτική μου ευθύνη για την ήττα της ΛΑ.Ε αφορά
πολλά λάθη, ανεπάρκειες και ολισθήματα.
Ως κύρια και μεγαλύτερη ευθύνη μου θεωρώ, όμως, ότι,
παρά τις κατά καιρούς προτάσεις μου, δεν επιχείρησα,
με επιμονή, σθένος και διαδικασίες δημιουργικού σοκ
να πραγματοποιηθούν, όλες εκείνες οι ριζοσπαστικές
τομές και βαθιές ανατροπές που όφειλαν να γίνουν
στην ΛΑ.Ε για να προχωρήσει η αναγκαία πολιτική, ιδεολογική, προγραμματική, οργανωτική της ανασυγκρότηση και επαναθεμελίωσή της με σύγχρονους
ριζοσπαστικούς όρους.
Δίστασα να προβώ σε ένα τέτοιο πολύ τολμηρό εγχείρημα, ενώ είχα πλήρη συνείδηση της αναγκαιότητάς
του, διότι αυτό μοιραία θα επέφερε στην ΛΑ.Ε μεγάλες
συγκρούσεις, ρήξεις, αναδιατάξεις, και αποχωρήσεις.
Αποδείχθηκε ότι είχα πολύ λάθος.
Αποδείχθηκε ότι όφειλα να αναλάβω αυτό το ρίσκο αντί
της συνέχισης των αρνητικών ισορροπιών και των μικρών
ανεπαρκέστατων βημάτων, που χαρακτήριζαν την πολιτική και οργανωτική πορεία της ΛΑ.Ε. και τα οποία είχαν
πολύ δυσμενή έως οδυνηρό αντίκτυπο στην διαδρομή της
και ιδιαίτερα στο εκλογικό της αποτέλεσμα.

Η Αριστερά, το περιεχόμενο
και το μέλλον της
Σημειώνω πολύ επιγραμματικά τρία σημεία, τα οποία
επανειλημμένα είχα θέσει και των οποίων τα μεγάλα
ελλείμματα σφράγισαν, και το εκλογικό μας αποτέλεσμα:Πρώτον: για την Αριστερά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και τον κόσμο έχει κλείσει ένα ολόκληρο
ιστορικό κεφάλαιο και έχει κλείσει οριστικά, επί ποινή
αφανισμού για όσους επιμένουν να αναπαράγουν στο
σήμερα, τα συστατικά του.
Είναι τραγικό, αλλά όλα τα μέχρι τώρα ιστορικά νικηφόρα εγχειρήματα της Αριστεράς, παρά τις όποιες αρχικές κατακτήσεις τους, δεν μπόρεσαν να έχουν θετική
προοπτική, και στην πορεία ηττήθηκαν.
Τελευταίο νοσηρό σύμπτωμα ο μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δυσφήμησε όλη την Αριστερά της Ευρώπης και έπληξε βαρύτατα το σύνολο της Αριστεράς
στην Ελλάδα, ενώ η μνημονιακή πολιτική του αξιοποιήθηκε από την δεξιά αντίδραση και το υπόλοιπο κατεστημένο της χώρας μας για να συκοφαντήσει αυτήν
καθ’ εαυτήν την Αριστερά, βάζοντας το σύνολό της στο
βρόμικο κάδρο.
Η Αριστερά στην οικουμενική της διάσταση χρειάζεται
σήμερα κατεπειγόντως μια ριζική, βαθιά και αποτελεσματική αλλαγή, που αν δεν την πραγματοποιήσει θα καταντήσει στα αζήτητα, ως ένα περίεργο μουσειακό είδος,
που σε λίγο θα αναφέρεται με ψιλά γράμματα ως υποσημείωση στα ιστορικά βιβλία.
Όπως επανειλημμένα έχω τονίσει, η Αριστερά στην
χώρα μας και μέσα σε αυτήν και η ΛΑ.Ε, οφείλει να
επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων και χωρίς αναστολές,
μέσα από τη συνέχεια των καλύτερων παραδόσεών

της. Και ή θα επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων στο ιδεολογικό, πολιτικό και προγραμματικό τομέα, αναζητώντας
νέους αποτελεσματικούς και βιώσιμους δρόμους μετασχηματισμού, χωρίς τα δογματικά βαρίδια και στερεότυπα του παρελθόντος, ή θα αργοσβήνει ταπεινωτικά
χωρίς κανένα μέλλον.
Δεύτερον: Η Αριστερά, αντιμετωπίζει στην χώρα μας
και ένα άλλο κρίσιμο δίλημμα: ή θα καταξιωθεί εκ νέου
ως η κατ΄εξοχήν βαθιά πατριωτική δύναμη της εθνικής
μας ζωής ή θα πνιγεί βαλτωμένη στην αναξιοπιστία και
σε μύριες ανεπίλυτες αντιφάσεις.

H πατριωτική Αριστερά,
το Έθνος - κράτος και τα Σύμβολα
Και αυτή η εκ νέου ανάδειξη της Αριστεράς σε πατριωτική δύναμη επιβάλλεται πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες όπου το ευρωενωσιακό εγχείρημα
αποσυντίθεται, η ψευδο – παγκοσμιοποίηση καταρρέει
και το έθνος κράτος επανέρχεται με νέους όρους στο
προσκήνιο ως καταφύγιο των εργαζομένων, ενώ ζούμε
σε μια περιοχή όπου οι εθνικές απειλές και οι κίνδυνοι
μεγεθύνονται.

Αριστερόμετρα και βαρίδια
Θεωρώ υποχρέωσή μου να πω πως είναι αδιανόητο ότι
δεν μπορέσαμε ως σχήμα της ΛΑ.Ε να βγάλουμε μια
κοινή θέση για την Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ, όταν
προσωπικά διαρκώς εκφωνούσα μιαν άποψη εναντίον
αυτής της Συμφωνίας, μια άποψη που είχε αρχή, μέση
και τέλος, δεχόμουνα καταιγιστικά πυρά και εύκολες
κατηγορίες για εθνικισμό, οι οποίες συχνά έφταναν
από “επαγγελματικά αριστερόμετρα” σε πρωτοφανείς
συκοφαντικές κατηγορίες.(...)
Η Αριστερά της Ελλάδας συγκροτήθηκε ως μαζική
λαϊκή δύναμη με ρίζες και εθνική εμβέλεια, όταν με το
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ και τον
ΕΛΑΣ ανέλαβε με τόλμη έναν αγώνα απελευθερωτικό
εθνικά, και συνάμα κοινωνικό ρόλο. Μια ιδιαίτερη επίσης λαϊκή αίγλη προσέδωσε στην Αριστερά, η υπεράσπιση μεταπολεμικά του Κυπριακού ζητήματος, για
ανεξάρτητη και ενιαία Κύπρο. Και στη συνέχεια το Πολυτεχνείο!
...Είμαι υποχρεωμένος να θυμηθώ ότι στην πύλη του
Πολυτεχνείου, όταν έμπαινε το τανκς, ψάλαμε όλοι οι
πολιορκημένοι τον εθνικό ύμνο και ανεμίζαμε ψηλά τις
ελληνικές σημαίες, τις οποίες αν κρατήσουμε τώρα σε
καμμιά ανάλογη διαδήλωση πιθανόν να βρεθούμε κατηγορούμενοι, απ’ όσους κλειδοκράτορες προφυλάσσουν
τις παραχαραγμένες αρχές μας!...

Αυτό το νήμα του δημοκρατικού προοδευτικού πατριωτισμού πρέπει να ξαναπιάσει η ΛΑ.Ε και συνολικά η Αριστερά της εποχής μας για μια κυρίαρχη, ασφαλή,
ακέραια και ανεξάρτητη Ελλάδα.
Και πρέπει να ξαναπιάσει η ΛΑ.Ε αυτό το νήμα, προκειμένου να υπηρετήσει μια προοδευτική αλλαγή στη
χώρα και για να φράξει τον δρόμο στην εθνοκαπηλεία
τής πιο αντιδραστικής Δεξιάς, της Ακροδεξιάς και του
νεοναζισμού.
Οφείλει η Αριστερά να ξαναπιάσει το νήμα του δημοκρατικού, προοδευτικού πατριωτισμού ιδιαίτερα σε μια
εποχή μιας νέας αποικιοποίησης της χώρας, όπου το αίτημα της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης αναβιώνει με νέους όρους και γίνεται ζωτικό για την
επιβίωση της πατρίδας μας, του λαού αλλά και της νεολαίας μας που μαζικά εκκενώνει την χώρα μας.

Το περιεχόμενο
Πατριωτισμός, κοινωνικός μετασχηματισμός και διεθνιστική αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, για την ελευθερία τους
και ενάντια σε κάθε μορφής εθνική καταπίεση και κοινωνική εκμετάλλευση, είναι αξεδιάλυτα συνώνυμα στην
ταυτότητα της Αριστεράς του 21ου αιώνα.
Τρίτον: η ΛΑ.Ε έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια βήματα για ένα ριζοσπαστικό ρεαλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα διεξόδου από την κρίση.
Δυστυχώς, τα βήματά μας αυτά ενώ ήταν αξιόλογα δεν
προχώρησαν λόγω ελλιπούς δημιουργικής προσπάθειας και κυρίως λόγω δογματικών αγκυλώσεων σε
προγραμματικά θέσφατα που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν και τα οποία παρέπεμπαν σε άλλες εποχές.
Αγαπητοί σύντροφοι, τα θετικά βήματα στις επεξεργασίες μας οφείλουν να καταστούν αφετηρία για μια
πολύ πιο τολμηρή και ρεαλιστική προγραμματική επεξεργασία, η οποία θα απαντά θετικά και τολμηρά, μακριά από στερεότυπα του παρελθόντος, στην ανάγκη
μετασχηματισμού για ένα παραγωγικό, αξιοκρατικό και
αποτελεσματικό κράτος.

Πρωτοβουλία για συσπείρωση και...
αποκάλυψη!
Αυτήν την ώρα η ΛΑ.Ε χρειάζεται μια ευρύτατη πρωτοβουλία εκλογικών συνεργασιών που θα απευθύνεται σε
όλες ανεξαιρέτως τις δυνάμεις, χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς και αγκυλώσεις, που αντιτάσσονται στο νέο
καταστροφικό διπολισμό, την λιτότητα και την ακροδεξιά.
Ξέρω ότι μια τέτοια πρόσκληση δεν θα έχει θετική ανταπόκριση απ’ όλες τις πλευρές. Θεωρώ όμως αναγκαία
την ανάληψη πρωτοβουλίας για να αποκαλυφθούν αλαζονείες, “αυτάρκειες”, αυταρέσκειες και διάτρητοι προσανατολισμοί που εκφωνούνται, χωρίς να εννοούνται,
για δημαγωγικούς, παραπλανητικούς λόγους.
Συντρόφισες και Σύντροφοι, στις πολύ δύσκολες ώρες
διακρίνονται οι δυνάμεις, οι αρετές και οι αντοχές μιας
παράταξης.
Η ικανότητά της να έχει μέλλον και να παίρνει δύσκολες και τολμηρές αποφάσεις.
Σημείωση: όλος ο θαρραλέος λόγος του Παν. Λαφαζάνη στο
www.iskra.gr
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Ανθρώπινος εξευτελισμός...
Τον απόλυτο ανθρώπινο εξευτελισμό αντιμετωπίσαμε στο
Υπουργείο Μεταφορών, στο τμήμα ανανέωσης διπλωμάτων
κυκλοφορίας.
Οπως θα γνωρίζετε, με νόμο πλέον, οι οδηγοί μετά το 72
έτος ηλικίας τους, προκειμένου να ανανεώσουν τα διπλώματά τους, μπαίνουν σε μία επίπονη, χρονοβόρα και πανά-

κριβη διαδικασία. Εξετάσεις από 4 γιατρούς, παράβολα κλπ.
που φθάνουν τα 180 ευρώ και πλέον.
Και αφού πάρουν τα χαρτιά και τα λοιπά φθάνουν στο Υπ.
μεταφορών να τα καταθέσουν προκειμένου να πάρουν ημερομηνία για εξετάσεις οδήγησης!
Και εκεί αρχίζει το δράμα. Η ουρά προκειμένου να κλείσεις
ραντεβού ξεκινάει από το γκισέ και φθάνει μέχρι το πεζοδρόμιο. «Πρέπει να έρθετε από τις 5 το πρωί», μας είπαν
για να πιάσετε σειρά, γιατί δίνουν συγκεκριμένο αριθμό, όχι
για να εξεταστείς, αλλά για να κλείσεις το περιπόθητο ραντεβού, προκειμένου να εξεταστείς.
Δεν ξέρω αν είναι μέσα στη διαδικασία εξέτασης, η παραμονή επί ώρες στην ουρά για να πάρεις το περιπόθητο ραντεβού, αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι η εικόνα δείχνει τον
απόλυτο εξευτελισμό της ανθρώπινης υπόστασης, τον απόλυτο εξευτελισμό και την περιφρόνηση στον άνθρωπο.

«Από το σκύλλα στη χάρυβδη»
Οι χαρές που μας περιμένουν με τον Μητσοτάκη, όπως τα
έχει δηλώσει κατά καιρούς στα διάφορα τηλεοπτικά παράθυρα...
«Το κλασικό, δυτικό ωράριο 9 με 5, αυτό είναι μάλλον ξεπερασμένο»
«Είναι αδιανόητο σήμερα το δημόσιο να προσλαμβάνει καθαρίστριες, όταν μπορεί να αγοράζει αυτές τις υπηρεσίες
από τον ιδιωτικό τομέα».
«Αν πρόκειται να απολυθούν κάποιοι γιατί να μην απολυθούν και εκπαιδευτικοί;
«Γιατί τους χρειαζόμαστε»
«Α, ναι, όλους!»
«Οποιος δεν έχει να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ να πουλήσει το
σπίτι του» (Γεωργιάδης, Βαρβιτσιώτης).

Η ελληνική δημοτική ποίηση!
Η πιο πηγαία έκφραση της ψυχής του ελληνικού λαού,
βρίσκεται στη δημοτική του ποίηση, η οποία δίκαια κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην νεοελληνική λογοτεχνία,
αλλά και στη νεοελληνική πνευματική ιστορία!!!
Η αποκρυσταλλωμένη έκφραση του δημοτικού τραγουδιού, έχει εγκλωβίσει όλη την ελληνική ψυχοσύνθεση και
μέσα από την εξωτερίκευσή της παρουσιάζει τους πόθους, τους καημούς, τις λαχτάρες, τις αγωνίες και τις
ιστορικές περιπέτειες του ελληνικού λαού, προκαλώντας
ρίγη συγκίνησης σε όσους βίωσαν, άκουσαν ή διάβασαν
σχετικά θέματα!!!
Από την μελοποιημένη δημοτική ποίηση προέκυψαν τα
περίφημα δημοτικά τραγούδια, που συνοδεύουν τον ελληνικό λαό σε κάθε πτυχή της ζωής του, όπως σε χαρές,
λύπες, πολέμους, νίκες, περιπέτειες, προόδους, επιτυχίες και αποτυχίες, δημιουργώντας ποικιλόμορφα αισθήματα, ελπίδες, προοπτικές κ.α.!!
Τα τραγούδια αυτά τα ταξινομούμε σε τρεις βασικές κατηγορίες:
Α) Στα τραγούδια της αγάπης και του πόνου, όπως είναι
τα νυφιάτικα, τα νανουρίσματα, τα παιδικά, τα κάλαντα,
τα αποκριάτικα, τα σατιρικά και γενικά όσα χρησιμοποιούνται σε γιορτές και εκείνα που φανερώνουν τον πόνο
της ξενιτιάς, της δουλειάς, τα μοιρολόγια και τα γνωμικά!
Β) Στα τραγούδια που έχουν ιστορικό χαρακτήρα και γενικά ιστορική προέλευση, όπως είναι τα ακριτικά, τα κλέφτικα και μερικά σατιρικά και
Γ) Στα τραγούδια που αναφέρονται σε θρύλους, στοιχειά, δράκοντες, εξαφανίσεις, αναγνωρίσεις κ.α. και τα
οποία αποτελούν σύντομες αφηγήσεις με επικό χαρακτήρα και ονομάζονται «παραλογές»!!
Στη προσωπική ποίηση ο δημιουργός, είναι γνωστός και
αφήνει στη ποίησή του τα ίχνη της προσωπικότητάς του,
ενώ αντίθετα στη δημοτική ποίηση ο δημιουργός δεν
βάζει την προσωπική του σφραγίδα, στον πυρήνα και
στην σύνθεση της ποίησης, αλλά ακολουθεί την έκφραση
των αισθημάτων του λαού!!
Για να διακρίνουμε την προσωπική από την δημοτική ποίηση, μπορούμε να ακολουθήσουμε τις διαφορετικές απόψεις αυτών που ασχολήθηκαν με το σχετικό θέμα και να
βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα!!
1ο) Μερικοί ισχυρίζονται ότι η διαφορά μεταξύ των δύο
μορφών της ποίησης έγκειται στον «τρόπο της παράδοσης», δηλαδή ότι η προσωπική ποίηση γράφεται αμέσως
από γνωστό δημιουργό, ενώ η δημοτική ποίηση μεταδίδεται προφορικά από γενιά σε γενιά!
2ο) Άλλοι νομίζουν ότι το απρόσωπο του δημιουργού

στην δημοτική ποίηση, διαφοροποιεί την πραγματικότητα
σύμφωνα με τις αντιλήψεις του και
3ο) Η εντόπιση της διαφοράς των γλωσσικών τύπων ή
των ενστικτωδών τεχνικών της ποίησης, απορρέουν από
κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες!

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

είναι το ακόλουθο:
Αν παρατηρήσουμε την δημοτική ποίηση θα διαπιστώσουμε ότι ο στίχος του τραγουδιού αποτελείται από δέκα
πέντε άτονες και τονισμένες συλλαβές!!
Η ακολουθία μιας άτονης και μιας τονισμένης συλλαβής
δημιουργεί το μετρικό πόδα που λέγεται «ίαμβος» και τις
περισσότερες φορές δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία, την
οποία συναντάμε σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως στα δίστιχα, στα λιανοτράγουδα, στα γνωμικά και σε μερικά
ολιγόστιχα ερωτικά ποιήματα!
Στη δημοτική ποίηση η γλώσσα είναι πλούσια στη φραστική της δύναμη και είναι πάντα δεμένη με τη μουσική
του τραγουδιού, ενώ ο λόγος είναι λιτός και πυκνός!!
Η χρήση στερεότυπων εκφράσεων και τολμηρών προσωποποιήσεων, χαρίζει ιδιαίτερη γλαφυρότητα και απεικονίζει με ζωντάνια τα δρώμενα και γι’ αυτό το λόγο συχνά
επαναλαμβάνονται οι ίδιες φράσεις ή φράσεις με το ίδιο
νόημα, ή άσκοπα ερωτήματα ή ολόκληροι διάλογοι!!
Τα κυριότερα στοιχεία των δημοτικών ποιημάτων είναι:
Α) Η φυσιολατρία, γιατί ο λαϊκός ποιητή, αντιμετωπίζει
την φύση με οικειότητα και αγάπη, γι αυτό πολλές φορές
της εκφράζει τα ατομικά του συναισθήματα!
Β) Η θρησκευτική διάθεση του ποιητή!!
Γ) Το πατριωτικό στοιχείο, που πάντα είναι συνδεδεμένο με την ελευθερία!
Δ) Η προσήλωση στην οικογενειακή ζωή, όπου αναβλύζουν αισθήματα ευγένειας και ήθους!
Ε) Τα αισθήματα της φιλοξενίας, της κοινωνικότητας
και του μοναδικού ελληνικού φιλότιμου, το οποίο χαρακτηρίζει τον ελληνικό λαό!!
ΣΤ) Τα φιλοσοφικά στοιχεία της γρήγορης, άγνωστης
και απρόβλεπτης ζωής, του θανάτου, των ηθικών αξιών,
των θρησκευτικών δρώμενων, τα οποία περιέχουν ένα
είδος καλυμμένης απαισιοδοξίας και μπορεί να δημιουργήσουν κάποιου είδους μελαγχολία!!
Η χρονική περίοδος κατά την οποία πρωτοπαρουσιάστηκε η δημώδης ποίηση, δεν είναι γνωστή, εκτός από
κάποια δημοτικά τραγούδια που περιέχουν ιστορικά γεγονότα, των οποίων γνωρίζουμε το χρόνο διεξαγωγής
των και κατά συμπερασμό τοποθετούμε χρονικά την δημιουργία τους!!
Ένα μικρό παράδειγμα δημοτικού κλέφτικου τραγουδιού

Απάνω στο Ξεμυτερό χρυσός αετός καθόταν
Και με τον ήλιο μάλωνε, με το λαμπρό φεγγάρι:
-Ήλιε, για δε βαρείς κι εδώ, σε τούτ’ την αποσκιάδα,
Να λιώσουνε τα κρούσταλλα, να λιώσουν και οι πάγοι,
Τι εμάργωσαν τα νύχια μου, τα νυχοπόδαρά μου
Και δεν μπορώ να πεταχτώ, ψηλά για να πετάξω,
για να χορτάσω αίματα και τούρκικα κουφάρια.
(Λαγκάδια Γορτυνίας-Γρηγόρης Σηφάκης).
Εδώ ο αϊτός είναι η προσωποποίηση του περήφανου και
ακούραστου κλέφτη, του Έλληνα πατριώτη, ο οποίος
αναγκάστηκε από τις σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες
της Οθωμανικής κατοχής, να εγκαταλείψει την οικογένειά του και να ανέβει στα βραχώδη και αφιλόξενα ελληνικά βουνά, απειλούμενος από χίλιους κινδύνους, για να
πολεμήσει σε άνισο αγώνα, αλλά με ακαταμάχητο σθένος, τον βάρβαρο κατακτητή, που τον κυνηγούσε αδιάκοπα κάθε στιγμή να του πάρει με το κοφτερό γιαταγάνι,
το δύσμοιρο κεφάλι του!!!
Εκείνο που χαρακτηρίζει το ποίημα είναι ένας μονόλογος του αϊτού-κλέφτη, που απευθύνεται στο λαμπρό
φεγγάρι, αλλά ιδίως στον κυρίαρχο Ήλιο, τον εξουσιαστή
της ζωής πάνω στη Γη, με τον οποίο μαλώνει, εκφράζοντας το παράπονό του, γιατί δεν μεσολαβεί ώστε να αλλάξουν οι κακές καιρικές συνθήκες, ώστε να συνεχίσει
τον σκληρό απελευθερωτικό του αγώνα και να μην είναι
αναγκασμένος σε απραξία!!
Το δημοτικό ποίημα, δίνει μια σαφέστατη εικόνα της
διεξαγωγής του ιερού και δίκαιου αμυντικού πολέμου,
που εκδηλωνόταν από τους σκλαβωμένους Έλληνες, οι
οποίοι εγκαταλείποντας τις οικογένειές τους, είχαν
πάρει τα λιανοτούφεκά τους για να στήσουν κλεφτοπόλεμο εναντίον του εχθρού, που ήταν εξοπλισμένος με
καινούργια και υπερσύγχρονα όπλα, κατασκευασμένα
στα εργοστάσια των ευρωπαίων «φίλων» μας!!!
Δεν αντλούμε από τα δημοτικά τραγούδια ιστορικά
γεγονότα, αλλά μαζί με την ψυχαγωγία που συνεχίζουν
να προσφέρουν, δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο ζωής
των Ελλήνων και για τα ηρωικά επιτεύγματά τους και
αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα της βασανισμένης
αλλά ένδοξης ζωής στους!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η Μαρίνα Φλοίσβου γιορτάζει την «άγρια πλευρά» της ζωής
Γιορτή Βιοποικιλότητας έως 12 Ιουνίου 2019

Η έντυπη πληροφόρηση
έρχεται πρώτη στις
προτιμήσεις των τουριστών!
Tη χρήση εντύπων για την πληροφόρηση των επισκεπτών
τους προτιμά το μεγαλύτερο μέρος των ξενοδοχείων διεθνώς. Μάλιστα, το 88% των ξενοδοχείων ενθαρρύνει τους
πελάτες να χρησιμοποιούν τα έντυπα (τουριστικούς οδηγούς, χάρτες κ.ά.), που διανέμονται από το ξενοδοχείο.
Το 96,6%, επίσης, του προσωπικού θεωρεί την τουριστική
πληροφόρηση από το ξενοδοχείο (για τοπικά αξιοθέατα,
ψώνια κτλ.) εξαιρετικά σημαντική.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών (8 Ιουνίου) σε
συνεργασία των Περιβαλλοντικών Φορέων ΑΝΙΜΑ, HELMEPA, MΟm, WWF,
ΑΡΧΕΛΩΝ,
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
S.Ο.S, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.
Έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου, η Μαρίνα Φλοίσβου,
σε συνεργασία με επτά αναγνωρισμένες για το έργο
τους μη κυβερνητικές, περιβαλλοντικές οργανώσεις
της χώρας, θα γιορτάσει

«την άγρια πλευρά της
ζωής».
Eφαρμόζει σύστημα ανακύκλωσης στην πηγή 16 διαφορετικών ρευμάτων, ενώ
ταυτόχρονα υλοποιεί ποικίλες ενέργειες μείωσης του ενεργειακού της
αποτυπώματος που σε συγκεκριμένη
κατηγορία φτάνει το 36,6% για την

Αυτά είναι μερικά από τα κυριότερα συμπεράσματα έρευνας, που διενήργησε το δίμηνο Φεβρουάριος-Μάρτιος
2019 το Κέντρο Τεχνολογίας Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Bentley σε συνεργασία με την Visitor International, (the
International Association of Visitor Information Providers), σε
δείγμα 891 επαγγελματιών στον ξενοδοχειακό κλάδο στη
Β. Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό), στην Ευρώπη
(Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Σκωτία, Ισπανία) και στη Ν. Αφρική, με σκοπό να γίνει κατανοητή η χρήση και αποτελεσματικότητα των πληροφοριών
που λαμβάνουν οι επισκέπτες στα ξενοδοχεία.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, τα ξενοδοχεία συνεχίζουν να πιστεύουν στην αξία της πληροφόρησης των επισκεπτών τους μέσω έντυπων φυλλαδίων, ενώ
τα φυλλάδια, οι χάρτες και οι οδηγοί για τον προορισμό
στο λόμπι τείνουν να χρησιμοποιούνται περισσότερο από
τους επισκέπτες.
Οι έντυποι χάρτες θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας από
τους επισκέπτες (78%) και ακολουθούν τα φυλλάδια
(74%) και οι έντυποι οδηγοί (62%).
Οι χάρτες μαζί με τα φυλλάδια θεωρούνται εξαιρετικά ή
πολύ σημαντικά για τους τουρίστες (91%).
Η έντυπη πληροφόρηση προσφέρει καλύτερη εμπειρία
στον επισκέπτη
Σύμφωνα με τους διευθυντές ξενοδοχείων και το προσωπικό, η έντυπη πληροφόρηση στις μονάδες τους είναι σημαντική γιατί βοηθά στην προσφορά καλύτερης εμπειρίας
επισκέπτη.
tornos.news.gr

περίοδο 2016-2018. Η ποιότητα του
θαλασσινού νερού της βρίσκεται
εντός της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νερά κολύμβησης (2006/7/ΕΚ).

Yιοθετεί άμεσα την πρόσφατη Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κατάργηση
πλαστικών μίας χρήσης από το 2021
και μαζί με τα καταστήματά της κα-

ταργούν σταδιακά τα καλαμάκια
μιας χρήσης.
Επιπλέον, ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού και ιδιαίτερα των
δημοτών του Παλαιού Φαλήρου σχετικά με τη μείωση της ανεξέλεγκτης
ρίψης
πετρελαιοειδών, λαδιών,
λιπών και χημικών στους
αγωγούς όμβριων υδάτων
του Δήμου.
Έως τις 12 Ιουνίου, θα λάβουν χώρα δράσεις για μεγάλους και μικρούς, όπως
μουσικές παραστάσεις,
παραμύθια και κουκλοθέατρο με περιβαλλοντικά μηνύματα.
Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με τη μουσική παρουσία του δημοφιλούς τραγουδιστή
Μιχάλη Χατζηγιάννη και της τραγουδίστριας Μελίνας Μακρή, την
Τετάρτη 12 Ιουνίου και ώρα 21:00.

Δημήτρης Χατζής: ο μικρότερος κατασκευαστής ρομποτικού ανθρωποειδούς!
O μικρότερος κατασκευαστής ρομποτικού ανθρωποειδούς ανοικτού κώδικα, με ανθρώπινες διαστάσεις και
εξ ολοκλήρου εκτυπωμένο από αυτοσχέδιο τρισδιάστατο εκτυπωτή, είναι
ο μαθητής Λυκείου, Δημήτρη Χατζής, από την Καβάλα.
Στην κατασκευή αυτή του «InMoov»
(όπως είναι η επιστημονική ονομασία
του ρομπότ) έδωσε ο Δημήτρης Χατζής, την κωδική ονομασία «Troopy».
Ο Δημήτρης Χατζής με την κατασκευή του συμπεριέλαβε, τον εαυτό
του και την Ελλάδα σε μια διεθνή κοινότητα δημιουργών τεχνολογικής
εξέλιξης, που μέχρι σήμερα αριθμούν
έξι από τις χώρες: Γαλλία, Ρωσία (2),
Ιταλία και Γερμανία. Και βέβαια πλέον
και η Ελλάδα.
Το «InMoov» είναι ένα project που
έχοντας σαν κεντρική ιδέα τις έννοιες του sharing και community,
έδωσε και δίνει τη δυνατότητα να

αναπαραχθούν με βάση αυτό, αμέτρητα έργα σε όλο τον κόσμο.
Ο “Troopy” είναι ένα ρομπότ με ύψος
1,85μ. Μπορεί να μιμηθεί σχεδόν
όλες τις κινήσεις του ανθρώπινου
σώματος, λόγω των ανεξάρτητων κινήσεων που υποστηρίζει και να επικοινωνήσει στην αγγλική γλώσσα με
τον κατασκευαστή του ανάλογα με
τον προγραμματισμό που του έχει
γίνει.
Ο Δημήτρης Χατζής κατατάσσεται σε
έναν από τους μικρότερους κατασκευαστές ρομπότ στον κόσμο.
Έχει επισκεφθεί το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής που διοργανώθηκε στο Καβάλα (2017) και έχει
κερδίσει το πρώτο βραβείο του Κέντρου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.
Ο Δημήτρης Χατζής ασχολήθηκε με
τη ρομποτική για πρώτη φορά όταν

ήταν έντεκα χρονών! Είναι ένα παιδί
- θαύμα, που υπόσχεται μία λαμπρή
επιστημονική πορεία και σπουδαία
επιτεύγματα. Δυστυχώς, βεβαίως,
εκτός Ελλάδας, αφού η χώρα μας
δεν διαθέτει δυνατότητες για τέτοιες
εξελίξεις...
www.perifereiaka.gr
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Αγαπητέ κ. Μητσοτάκη, τι ακριβώς έχουμε κάνει για να
δημιουργηθούν οι συνθήκες κυβερνητικής επιτυχίας;
Ναπολέων Λιναρδάτος
Eκεί που είσθε εσείς τώρα κ. Μητσοτάκη
βρέθηκαν όλοι πρωθυπουργοί των δύο τελευταίων δεκαετιών. Επίσης, όλοι τους κατέληξαν εκεί που βρίσκεται ο κ. Τσίπρας
σήμερα. Ειδικά η περίοδος της κρίσης δείχνει να μετατρέπει τους νικητές σε πρωθυπουργούς μιας χρήσεως. Δηλαδή, το
πολιτικό σύστημα δεν έχει βρει το δρόμο
που βγάζει την Ελλάδα από την κρίση. Είμαστε σε αυτό που έχει ορθά ορισθεί ως
μια κατάσταση στασιμοχρεοκοπίας.
Αν οι εκλογικές συνθήκες σας φαντάζουν
ιδιαίτερα ευνοϊκές αυτή την περίοδο, φαντασθείτε πως θα πρέπει να φαινόντουσαν
σε ένα κόμμα του 3% πριν από πέντε χρόνια. Επομένως το καθοριστικό ερώτημα για
κάποιον που δεν θα θέλει να καταλήξει ως
πρωθυπουργός μιας χρήσεως είναι: τι ακριβώς έχουμε κάνει στα χρόνια της αντιπολίτευσης για να δημιουργηθούν οι συνθήκες
κυβερνητικής επιτυχίας. Εδώ είναι κρίσιμο
να ξεκαθαρίσουμε το διαχωρισμό μεταξύ
εκλογικής και κυβερνητικής επιτυχίας. Η
εκλογική επιτυχία είναι απαραίτητη προϋπόθεση της κυβερνητικής, αλλά είναι μία
από τις προϋποθέσεις.
Ο κομματικός μηχανισμός που σας περιβάλει δεν καταλαβαίνει την διαφορά. Και μάλλον δεν τον ενδιαφέρει. Οι κομματικοί
μηχανισμοί ζουν στην προ κρίσεως Ελλάδα.
Αν ο κομματικός μηχανισμός είχε επικρατήσει στις εσωκομματικές του ’15, δεν θα ήσασταν καν πρόεδρος της ΝΔ. Γενικά για το

Εμείς οι «διαιτόμενοι περί τα πολιτικά»
του Δήμου ΒΒΒ προβλέπαμε την νίκη
Κωνσταντέλου, βέβαια, το αποτέλεσμα
ξεπέρασε κάθε θετική πρόβλεψη. Ακολουθεί μια σύντομη καταγραφή των
λόγων που οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία.
1) Η μεγάλη βάση των ψηφοφόρων
ήταν εκ προοιμίου θετική. Δεσμοί πολλοί και βαθείς με τις παλαιές οικογένειες της Βούλας, στήριξη από την
Δεξιά σε συνδυασμό με το μεγάλο ποσοστό της Δεξιάς (65 – 67%) στο Δήμο
ΒΒΒ, στήριξη από τους «ευπάτριδες»
της περιοχής, ήταν υπεραρκετά για
μια κατ’ αρχήν επιτυχία.
2) Η μετακίνηση ψηφοφόρων προς τη
Δεξιά – την είδαμε σε όλα τα επίπεδα
στις πρόσφατες εκλογές – αύξησε τα
ποσοστά στήριξης από αυτή την πηγή,
που «χτύπησε» 85%(!) στο Δήμο μας,

πολιτικό σύστημα και τάξη τα πράγματα κινούνται με πολύ συμβατικούς ρυθμούς. Στα
χρόνια της κρίσης η δραματική αύξηση των
φόρων επί του καθαρού εθνικού εισοδήματος
είναι η πιο ευκρινής απεικόνιση της κανονικότητας και συνέχειας που χαρακτηρίζει το
πολιτικό σύστημα.
Τώρα που είσαστε στα πάνω σας, όλοι (πολιτικοί, μηχανισμοί και ΜΜΕ) θα είναι μαζί
σας. Όταν τα πράγματα δυσκολέψουν, θα
σας εγκαταλείψουν. Χωρίς μια σημαντική
κοινωνική μάζα για τις ριζικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ελλάδα, η αποτυχία
είναι βέβαιη. Αυτή η σημαντική κοινωνική
μάζα δεν μπορεί να δημιουργηθεί με τα
υπάρχοντα πολιτικά μέσα και ρητορική.
Συμβατικές λύσεις έχουν συμβατικά αποτελέσματα.
Αν νομίζετε ότι η δραματική αποτυχία του
ΣΥΡΙΖΑ είναι η προϋπόθεση πάνω στην
οποία μπορείτε να ανορθώσετε την Ελλάδα, τότε κάνετε ένα καταστροφικό
λάθος. Για την πλειονότητα των πολιτών
έχει αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η ιδεολογία
του. Πριν από περίπου ένα χρόνο είχα γράψει ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι
η αριστερά, αλλά η λεγόμενη κεντροδεξιά.
Η αριστερά είναι η ίδια παντού, κάνει τα ίδια
λάθη, έχει τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό που
έχει κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα είναι η
απουσία της κεντροδεξιάς. Μια «κεντροδεξιά» πολιτικός δορυφόρος μιας «πεφωτισμένης» σοσιαλδημοκρατίας δεν μπορεί να
βγάλει την Ελλάδα από την στασιμοχρεοκοπία. Καταλαβαίνω ότι βρίσκομαι εκτός
κλίματος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

Η τεχνοκρατική αντίληψη της
άσκησης πολιτικής & διαχείρισης
της εξουσίας με πολιτικούς όρους
Γράφει ο Χρήστος Αναγνώστου
Παραφράζοντας τον Μαρξ θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τεχνοκράτες προσπάθησαν να κυβερνήσουν τον κόσμο.
Το ζήτημα είναι να τον αλλάξεις...
Μετά την έξαρση της πολιτικοποίησης,
την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο,
αρχές της δεκαετίας του ’80, όπου η
Ελλάδα ζούσε την ευφορία ενός ψευδεπίγραφου σοσιαλισμού που πρόδωσε
τα όνειρα χιλιάδων νεολαίων εμφανίστηκε το φαινόμενο του αμερικάνικου
τρόπου ζωής και ένας τύπος του αμερικάνικου ονείρου των winners και των
losers· του ανταγωνισμού, της τρικλοποδιάς, της ανόδου μέσω τη αριστείας
εντός ή εκτός εισαγωγικών, της με θεμιτούς ή αθέμιτους όρους.
Το πολιτικό παιχνίδι παιζόταν με τη λογική των «σταθερών» κυβερνήσεων και
του δικομματισμού. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μόνο υπήρχε η λογική των
συμμαχικών σχημάτων, όπου πολλές
φορές οι σύμμαχοι χαρακτηρίζονταν
ως «και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις».

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ
9 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
δεδομένου ότι και η παράταξη «Κύμα
Πολιτών» άντλησε ψήφους από την
ίδια πηγή.
3) Οικονομικη άνεση (απαραίτητη για
μια επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία).
4) Καλές δημόσιες σχέσεις.
5) Δημοσιότητα σε πολλές θετικές
ενέργειες του Δήμου ΒΒΒ κατά το τελευταίο 12μηνο προ των εκλογών:
- Δωρεά από τον Δήμο, 2 περιπολικών
στην Αστυνομία ΒΒΒ,
- Ανακηρύξεις σε επιτίμους δημότες
ΒΒΒ των: Προέδρου της Δημοκρατίας,
Ελένης Αρβελέρ, Ελληνοαμερικανού
επιστήμονα της ΝΑΣΑ,
- Μετονομασία της Λ. Βάρης – Κορω-

πίου σε Λ. Ευελπίδων,
6) Άντληση ψήφων από άλλες παλαιότερες δημοτικές παρατάξεις
- Μετονομασία Πλατείας, σε Πλατεία
Α.Αποστολάτου.
- Δημόσια στήριξη - και πρόσφατη από τον πρώην «αντίπαλο» Σπύρο
Πανά.
7) Προβολή - πολλαπλή - από τον
ΣΚΑΪ.
8) Δημόσια - επαναλαμβανόμενη - στήριξη από την Περιφεριάρχη Ρένα Δούρου.
9) Άσκηση άμεσης ή έμμεσης βίας
προς ψηφοφόρους. Την ημέρα των
εκλογών.
Αναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις ηλι-

Μετά τις εκλογές του 2010 έγραψα ένα
γράμμα προς έναν δήμαρχο της πρώτης μεταπολιτευτικής γενιάς κάνοντας
μια τοποθέτηση για τις γενιές, από
αυτήν του Πολυτεχνείου μέχρι τις ημέρες μας και τις προοπτικές και τα καθήκοντα των νέων δημοτικών αρχών με
κυρίαρχο θέμα την πραγματοποίηση
των ονείρων της γενιάς μας, της άλλης
νοοτροπίας άσκησης της εξουσίας.
Μιας εξουσίας όπου οι θεσμοί (και που
δεν είχαν κόστος) αλλά και δουλειά
που να έχει κατ’ αρχάς πολιτικό κόστος, και η δικαίωση θα ερχόταν με το
αποτέλεσμα.
Η σημερινή συγκυρία του «πρώτη φορά
αριστερά» είναι δικαίωση των οραμάτων και των αγώνων μας για μια κοινωνία δίκαιη και μια διακυβέρνηση για τα
δικαιώματα των πολλών και όχι για τα
συμφέροντα των λίγων, όπου με το ξεπέρασμα της κρίσης αρχίζει μια νέα
εποχή για την ώρα.
Η κρίση δεν ξεπεράστηκε από τους τεχνοκράτες, αλλά από τους πολιτικούς.
Η άσκηση πολιτικής από τεχνοκράτες
και «σοφούς» απέτυχε παταγωδώς.

κιωμένων – κυρίως - ψηφοφόρων οι
οποίοι, κατά την εμφάνισή τους στο
εκλογικό κέντρο, δέχτηκαν πίεση από
κάποια παρευρισκόμενα άτομα με την
προτροπή «προσοχή να μην πάει η
ψήφος σου χαμένη», ενώ ευρεία
υπήρξε η διανομή συσκευσιών φαγητού – νερού με το λογότυπο της συγκεκριμένης δημοτικής παράταξης.
Παρόμοιες ενέργειες θα έπρεπε να
είχαν αποφευχθεί, διότι ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος δεν τις είχε ανάγκη,
ενώ κάθε άλλο παρά την ευγενή
άμιλλα υπηρετούν.
Και κάτι τελευταίο: «Τον άρχοντα τριών
δει μεμνείσθαι, πρώτον μεν κατά νόμους, δεύτερον ότι ανθρώπων και τρίτον, ουκ αεί άρχει». (Αυτός που διοικεί
πρέπει να διοικεί σύμφωνα με το νόμο,
να ξέρει ότι διοικεί ανθρώπινα όντα και
ότι δεν θα διοικεί για πάντα).
Στέλιος Γκίκας
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Νέοι και παλιοί δήμαρχοι τη B΄Κυριακή
Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία
σε όλη την επικράτεια για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές.
Πολλοί δήμαρχοι δυνάμωσαν τα ποσοστά τους, ενώ άλλοι δήμαρχοι έχασαν
τον τίτλο.
Εντυπωσιακή επιστροφή έκανε ο επί
σειρά ετών δήμαρχος Καλυβίων και του
Καλλικρατικού Δήμου Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου τη δεύτερη Κυριακή,
αφήνοντας πίσω του τον νυν δήμαρχο
Γιώργο Σωφρόνη, που ασκεί την πρώτη
του δημαρχιακή τετραετία.
Ο Πέτρος Φιλίππου, να θυμίσουμε ότι
έχει θητεύσει πολλές τετραετίες δήμαρχος στα Καλύβια, και φαίνεται - εκ
του αποτελέσματος - ότι έχει αφήσει
καλές εντυπώσεις στους κατοίκους του
Δήμου.
Σήμερα είναι αντιπεριφερειάρχης Ανατ.
Αττικής μέχρις ότου εκπνεύσει η θητεία
της παρούσας περιφερειακής αρχής.
Παρακάτω παρουσιάζουμε όλους τους
δημάρχους που εξελέγησαν στους Δήμους της Ανατ. Αττικής.

Οι δήμαρχοι της Β’ Κυριακής
Στο Δήμο Αχαρνών εξελέγη δήμαρχος
ο Βρεττός Σπυρίδων, ενώ ο νύν δήμαρχος ήρθε τέταρτος στην επιλογή.

O νέος δήμαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός, είναι Καθηγητής Φυσικής και Πληροφορικής και έχει εκπαιδευτήριο
Μέσης Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Μενίδι.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

και τον Ιανουάριο του 2013 ορίστηκε
Αντιδήμαρχος Οικονομικών όπου παρέμεινε για δέκα μήνες.
Πέντε μήνες πριν τις Δημοτικές εκλογές του 2014 ίδρυσε τη Δημοτική παράταξη “ΑχαρΝέων Ελπίδα” και στις
εκλογές κατέλαβε την τρίτη θέση.
Σήμερα είναι δήμαρχος. Προφανώς
κέρδισε την εμπιστοσύνη των νέων και
το οργανωτικό πνεύμα.

Στο Δήμο Μαραθώνα εξελέγη δήμαρχος για πρώτη φορά ο Τσίρκας Στέργιος, o oποίος είναι αυτοδιοικητικός

ανέβασε τα ποσοστά του δεν κατάφερε
να περάσει μπροστά.

Στο Δήμο Λαυρεωτικής, εξελέγη και
πάλι ο νυν δήμαρχος Δημήτρης Λουεδώ και 3 δεκαετίες περίπου. Έχει θητεύσει σε διάφορες θέσεις στα δημοτικά
έδρανα
(Πρόεδρος
Δ.Σ.,
Αντιδήμαρχος κ.λπ. Οι πολίτες του Μαραθώνα, φαίνεται ότι κάηκαν με τον
προηγούμενο δήμαρχο και σκέφτηκαν
ώριμα, τούτη τη φορά.

Στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου εξελέγη εκ νέου δήμαρχος ο Μπουρνούς

Στο Δήμο Παιανίας εξελέγη δήμαρχος
ο Μάδης Ισίδωρος, αφαιρώντας το δηκάς, στην “κόψη” του ξυραφιού, με αντίπαλο τον πρώην δήμαρχο Κερατέας
Κ. Λεβαντή.
Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
εξελέγη, για πρώτη φορά, δήμαρχος ο

Αλλαγιάννης Κων/νος, ο οποίος είχε
διεκδικήσει το Δήμο και στην προηγούμενη τετραετία με αντίπαλο τον νυν
δήμαρχο Σωτ. Μεθενίτη, ο οποίος συμμετείχε στο περιφερειακό ψηφοδέλτιο
του Γιάννη Σγουρού. Πιθανόν να είναι
σε εκλόγιμη θέση.

μαρχιακό θώκο από τον νυν δήμαρχο
Στάμου Σπύρο, τον οποίο γνωρίζουμε
από την εποχή που ήταν ΟΝΝΕΔίτης.
Ασχολείται χρόνια με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από το Δήμο Παιανίας.
Το 2010 διεκδίκησε για πρώτη φορά,
ως επικεφαλης δημοτικής κίνησης, το
δημαρχιακό θώκο στο Δήμο Παιανίας.
Σήμερα πλέον είναι δήμαρχος.
Στο Δήμο Παλλήνης εξελέγη ο επί
σειρά τετραετιών, δήμαρχος Ζούτσος
Αθανάσιος. Ο Παν. Μερτύρης αν και

Ευάγγ., αποδεικνύοντας έτσι ότι οι πολίτες τον εμπιστεύονται για άλλη μια
φορά, χωρίς να του επιδίδουν ευθύνες
για την τραγωδία στο Μάτι, που δυστυχώς “αξιοποιηθηκε” υπέρ το δέον από
διαφόρους για να ανακόψουν την πορεία υποψηφίων.
Ο ίδιος σε συνέντευξή του επισημαίνει
ότι: «Αποδείξαμε στα δύσκολα ότι σταθήκαμε όρθιοι, δίπλα στις ανάγκες των
πολιτών. Μαζι και δίπλα τους, τότε, στη
συνέχεια και πάντα. Δημιούργησαμε
υποδομές, σχεδιάσαμε και εξασφαλίσαμε την υλοποίηση των μεγάλων
έργων που απαιτεί ο τόπος μας...»

Ανατροπή στο Σαρωνικό
Στο Δήμο Σαρωνικού έγινε η ανατροπή, που πάρα πολλοί δεν μπορούσαν ούτε να το φανταστούν σαν
σενάριο...
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εκ νέου ο νυν δήμαρχος Μάρκου Δημήτρης. Είναι η δεύτερη θητεία του ως
δήμαρχος, Εχει ξεκινήσει την αυτοδιοικητική “καριέρα” από το 2006 που εξελέγη νομαρχιακός σύμβουλος.
Στο Δήμο Ωρωπού εξελέγη δήμαρχος
ο Γ. Γιασημάκης, χάνοντας τη δημαρχία ο νυν δήμαρχος Θωμάς Ρούσσης.

Εξελέγη δήμαρχος ο Φιλίππου Πέτρος,
που είχε αφήσει το Δήμο Σαρωνικού,
μετά από σειρά τετραετιών για να πάει
Περιφέρεια, αλλά επανήλθε και πέρασε
μπροστά από το νυν δήμαρχο Γ. Σωφρόνη.
Στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος εξελέγη

Όλοι οι Δήμαρχοι της Αν. Αττικής
Αχαρνών, Βρεττός Σπυρίδων

51,50%

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

70,59%

Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς

52,68%

Μαραθώνος, Τσίρκας Στέργιος

55,63%

Μρκοπούλου, Αλλαγιάννης Κων/νος

61,30%

Παιανίας, Μάδης Ισίδωρος

63,15%

Παλλήνης, Ζούτσος Αθανάσιος

63,70%

Ραφήνας-Πικερμίου Μπουρνούς Ευάγγ. 59,45%
Σαρωνικού, Φιλίππου Πέτρος

53,71%

Σπάτων-Αρτέμιδος, Μάρκου Δημήτρης

51,32%

Ωρωπού Γιασημάκης Γεώργιος

53,82%

Νέος Περιφερειάρχης Αττικής
ο Γιώργος Πατούλης
Μετά την εκλογή του, τη
δεύτερη Κυριακή, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης δήλωσε μεταξύ
άλλων:
Σας ευχαριστώ από τα βάθη
της καρδιάς μου για τη μεγάλη νίκη! Σας ευχαριστώ
για την στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Σας ζήτησα
μια δυνατή εντολή και μου
τη δώσατε. Σας ζήτησα να
κάνουμε μια νέα αρχή για
την Αττική και το πετύχαμε.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
Τώρα είναι η σειρά μου να
σας δικαιώσω για την εμπιστοσύνη σας. Να δουλέψω
για την Αττική και τους κατοίκους της. Θέλω να σας
δώσω μια υπόσχεση. Δεν θα
σας απογοητεύσουμε! Θα
δουλέψουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας για να
κάνουμε αυτό τον ευλογημένο τόπο κάθε μέρα καλύτερο.
Εγώ και οι συνεργάτες μου
θα κάνουμε ότι χρειάζεται
για να επιστρέψει στην Αττική το χαμόγελο, η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση, η
περηφάνια. Σας υπόσχομαι
ότι θα δουλέψουμε, σκληρά
και με σχέδιο. Χωρίς να χάσουμε ούτε μια μέρα, γιατί
η Αττική δεν έχει χρόνο για
χάσιμο.
Θέλουμε να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα.
Αλλά
και
να
ενώσουμε τους πολίτες της
Αττικής. Σήμερα δεν νίκησε
μόνον η παράταξη μας. Σήμερα νίκησε η ενότητα. Σήμερα
γκρεμίσαμε
τις

διαχωριστικές γραμμές που
κάποιοι πήγαν να βάλουν
ανάμεσά μας.

κούς συνεργάτες στον
αγώνα για μια καλύτερη Αττική.

Στην ενότητα των πολιτών
της Αττικής, θα στηρίξουμε
την προσπάθειά μας για την
επανεκκίνηση που θέλουμε
να πετύχουμε. Γιατί η μεγαλύτερη μου φιλοδοξία αυτή
τη στιγμή είναι σε τέσσερα
χρόνια να μπορώ να σας
κοιτάζω στα μάτια επειδή
θα έχω τιμήσει με το έργο
μου, την εμπιστοσύνη σας.
Θέλω να συγχαρώ όλους
τους υποψήφιους περιφερειάρχες για τον αγώνα που
έδωσαν και να τους διαβεβαιώσω ότι στο πρόσωπό
τους δεν βλέπω χθεσινούς
αντιπάλους, αλλά μελλοντι-

Ευχαριστώ όσους βρέθηκαν
κοντά μου στην δύσκολη
αυτή αναμέτρηση. Τα στελέχη του συνδυασμού μου,
τους στενούς μου συνεργάτες, τους εκατοντάδες εθελοντές μας σε όλη την
Αττική.
Θέλω να ευχαριστήσω
θερμά, το κόμμα της Νέας
Δημοκρατίας και προσωπικά
τον πρόεδρό της Κυριάκο
Μητσοτάκη για την στήριξή
του. Και να τον διαβεβαιώσω ότι θα είμαι και εγώ
δίπλα του στον αγώνα του
για μια καλύτερη και πιο
φωτεινή Ελλάδα.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Εὐσταθείας
ἄρχεσθαι
&
Παλινῳδίας
παύεσθαι
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΛΕΙΝΙΟΥ ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΗΣ
(450-404)
Η ΗΡΩΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ
ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΑΡΩΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ
Ο Αλκιβιάδης, από τον πατέρα του ανήγε το γένος του
στους Αιακίδες, όντας απόγονος, κατά την παράδοση,
του Ευρυσάκους, γιου του Αίαντα, και τους Ευπατρίδες
«ὧν τήν εὐγένειαν ἐξ αὐτῆς τῆς ἐπωνυμίας ῥάδιον
γνῶναι», όπως αναφέρει ο Ισοκράτης στο έργο του “περί
ζεύγους, 25”, και από τη μητέρα του ήταν Αλκμεωνίδης.
Ο ομώνυμος παππούς του προς τον πατέρα του, υπήρξε
συνεργάτης του μεγάλου μεταρρυθμιστή του δημοκρατικού πολιτεύματος της Αρχαίας Αθήνας, Κλεισθένους, και
ο πατέρας του Κλεινίας έλαβε το αριστείον της ανδρείας
στη ναυμαχία του Αρτεμισίου (480 π.Χ.) επί ιδιοστόλου
τριήρους και έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κορωνείας
(446 π.Χ.) εναντίον των Βοιωτών.
Η μητέρα του Δεινομάχη ήταν η ευγενής και πλούσια
κόρη του Αλκμεωνίδου Μεγακλέους και εγγονή του Ιπποκράτους, του αδελφού του προαναφερθέντος μεγάλου
πολιτικού μεταρρυθμιστή Κλεισθένους. Ζούσε στο δήμο
των Σκαμβωνιδών, αλλά τα μεγάλα κτήματά του βρίσκονταν στο δήμο Ερχιέων (σημ. Σπάτα).

ΕΒΔΟΜΗ

Ηρακλείδες έδιωξαν τον Αλκμέωνα από τη Μεσσήνη,
αυτός κατέφυγε στην Αθήνα, που ήταν ελεύθερη πόλη,
και εκεί έγινε ο γενάρχης του γένους των Αλκμεωνιδών.
Μαζί με τους συγγενείς του Παιονίδες (Παίων Αντιλόχου)
και Μεδοντίδες (απόγονοι Κόδρου), οι Αλκμεωνίδες αποτέλεσαν τους επήλυδες (ετερόχθονες) ευγενείς κατ’ αντίθεση
με τους αυτόχθονες. Απόγονοί τους ήταν ο Σόλων, ο Πεισίστρατος, ο Περικλής, ο Αλκιβιάδης, ο Πλάτων κ.ά. Οι Αλκμεωνίδες εξορίστηκαν: μετά το κυλώνειο άγος (612 π.Χ.),
μετά την επάνοδο του τυράννου Πεισιστράτου (560 π.Χ.),
μετά τη δολοφονία του γιου του Ιππάρχου (514 π.Χ.) και
μετά τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένους (508/507).

ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΑΛΚΗ - ΒΙΑ ή ΒΙΟΣ - ΑΔΗΣ
Η Ἀλκή = η δύναμη, η ανδρεία, η μαχιμότητα, η στρατιωτική δύναμη. Η βία της σωματικής του δύναμης και ο βίαιος χαρακτήρας του τον έστειλαν στον Άδη/Κάτω
κόσμο. Ήταν πολύ θαρραλέος και τολμηρός, δεν μάσαγε
τα λόγια του, δεν ορρωδούσε / δίσταζε προ ουδενός κινδύνου.
Η λέξη αλκή είναι ένα αρκετά συνηθισμένο συστατικό
των αρχαίων προσωνυμιών όπως, Αλκίνοος, Αλκιδάμας,
Αλκαίος, Αλκαμένης, Άλκηστις (ἀλκή + ἑστία), Αλκμήνη
(ἀλκή + μήνη = σελήνη, η ακτινοβολούσα) κ.ά.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ
Παράγεται από το ουσιαστικό κλέος = η φήμη, η δόξα, το
ανδραγάθημα, η παλληκαριά, η αριστεία. Τότε η αριστεία
δεν εθεωρείτο “ρετσινιά”, όπως την κατάντησαν σήμερα,
αλλά ήταν άμιλλα, πολιτικό άθλημα, όπου διέπρεπαν οι άριστοι, οι ικανοί και όχι οι αρεστοί και οι μετριότητες. Το δηλώνει περίτρανα ο Θουκυδίδης (460-399/5): «ἆθλα γάρ οἷς
κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δέ καί ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν».
(Θουκυδίδης, “Επιτάφιος του Περικλέους” Β΄ βιβλίο Ιστοριών, κεφ. 46)

(= Γιατί όπου / σε όποιους λαούς έχουν καθιερωθεί πάρα
πολύ μεγάλα βραβεία/έπαθλα αρετής, εκεί ακριβώς / σ’ αυτούς ζουν και αναδεικνύονται / προοδεύουν άνδρες άριστοι
/ πολύ ικανοί και άξιοι πολίτες). Κλεινίας από το κλεινός = ο
ένδοξος, ο περίφημος. Πράγματι ο Κλεινίας ανδραγαθίστηκε
(= φέρθηκε ως παλληκάρι) και έπεσε μαχόμενος στη μάχη
της Κορωνείας τιμώντας το ένδοξο όνομά του.

ΕΥΠΑΤΡΙΔΑΙ (ΕΥ+ΠΑΤΗΡ)

ΣΚΑΜ(Μ)ΒΩΝΙΔΑΙ

Ο Θησέας είχε διαιρέσει την Αθηναϊκή κοινωνία σε τρεις
ανώτατες τάξεις: τους Ευπατρίδες, τους Γεωμόρους
(κληρούχους, κτηματίες, γαιοκτήτες) και τους Δημιουργούς (έμπειρους τεχνίτες, χειρώνακτες). Οι Ευπατρίδες
είναι αυτόχθονες ευγενικής καταγωγής, που κατευθύνουν τη θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική
ζωή του τόπου κατέχοντας όλα τα ανώτερα αξιώματα.
Ανάλογη τάξη στην Αρχαία Ρώμη αποτελούσαν οι Πατρίκιοι.
Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται μεταφορικά για άτομα
εγνωσμένης αξίας, κύρους και ευγενούς ήθους που
έχουν διακριθεί για την προσφορά τους σε ένα χώρο
δράσης π.χ. ο “ευπατρίδης της πολιτικής”. Σημειωτέον
ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται κατάχρηση του τίτλου και
αποδίδεται αφειδώλευτα, χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην,
χωρίς αιδώ, συλλήβδην σε ανθρώπους που δεν τον αξίζουν και δεν τον δικαιούνται (“Τείχη”, ποίημα Κ. Καβάφη).

Αρχαίος δήμος / οικισμός / συνοικία, που δεν έχει ταυτιστεί ακόμη, ίσως είναι τα σημερινά Πετράλωνα ή το Κουκάκι. Ανήκε στη Λεοντίδα Φυλή. Προέρχεται από τους
δρόμους του και την κυρτή ή λοξώδη φύση του τόπου,
στον οποίον έκειτο, που ήταν κυρτός/καμπύλος/κοίλος ή
στραβός, στρεβλός “σκαμβός”, σκολιός.
Σκαμβός = ο διεστραμμένος, από το σκαιῶς + βαίνειν ή
από το σκάπτω = κατορύσσω = παραχώνω/επιχώνω. Γιατί
ο διεστραμμένος πολλά κατορύσσει κατά του πλησίον
του. Ίσως και από το σκάζω = χωλαίνω, κουτσαίνω, δεν
βαδίζω ίσια/ευθεία.

ΑΛΚΜΕΩΝΙΔΑΙ
Ισχυρή αριστοκρατική αθηναϊκή οικογένεια καταγόμενη
από τους Νηλείδες (γιοι και απόγονοι του Νηλέως) της
Πύλου, και ειδικότερα από τον εγγονό του Νέστορα Αλκμέωνα. Οι Αλκμεωνίδες εξορίστηκαν επανειλημμένως. Τι
σύμπτωση, το ίδιο υπέστη και ο Αλκιβιάδης!!! Όταν οι

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ = ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αντιφάσεων, αντινομιών και
παλινωδιών (μέτρα - αντίμετρα, τροπολογίες - αντιτροπολογίες), γι’ αυτό και ο Αλκιβιάδης προσφέρεται να εξεταστεί ως η πιο αμφιλεγόμενη, αντιφατική και αινιγματική
προσωπικότητα του Αρχαίου κόσμου και ίσως και του
Σύγχρονου. Ήταν ένας οραματιστής ηγέτης ή ένας αιθεροβάμων αμοραλιστής;
Αν μας ρωτούσαν: Ποια η τραγικότερη προσωπικότητα
στην ιστορία του Αρχαίου κόσμου; θα απαντούσαμε
ορθώς, αν λέγαμε ο Αλκιβιάδης. Ο άνθρωπος που καταμισήθηκε αλλά και υπεραγαπήθηκε, όσο κανείς άλλος

ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Που οι Αθηναίοι τον υποδέχονταν ως σωτήρα αλλά τον απέπεμπαν και ως ολετήρα. Ο Αλκιβιάδης είναι η προσωποποίηση της
Τραγωδίας, γιατί είναι γεμάτος τραγικές αντιφάσεις που
είναι και το βασικό χαρακτηριστικό της Τραγωδίας. Αγωνίστηκε μόνος ως ήρωας τραγικός και πέθανε μόνος! σε
μια κωμόπολη της Άνω Φρυγίας. Ένας σύγχρονος του Αλκιβιάδη, ο Αρχέστρατος, υποστήριζε πως η Ελλάς δεν θα
μπορούσε να αντέξει δύο Αλκιβιάδηδες. Αλλά και δεν θα
μπορούσαν να υπάρξουν δύο Αλκιβιάδηδες, αφού αυτός
ήταν μοναδικός και στο καλό και στο κακό, όπως όλη του
η ζωή.
«Ἐδόκει δέ καί Ἀρχέστρατος οὐκ ἀπό τρόπου λέγειν,
ὡς ἡ Ἑλλάς οὐκ ἄν ἤνεγκε δύο Ἀλκιβιάδας».
(Πλούταρχος, 50-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, Αλκιβιάδης, 16)

(= Και φαίνεται ότι ο Αρχέστρατος δεν είχε άδικο, όταν
υπεστήριζε πως η Ελλάδα θα ήταν αδύνατο να υποφέρει/αντέξει δύο Αλκιβιάδηδες).

Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
Αυτός ο θαυμάσιος ανήρ προσφέρεται κάθε στιγμή ως
ένα παράδειγμα προς μίμηση και προς αποφυγή. Ο Αλκιβιάδης είναι όπως οι ήρωες της ελληνικής τραγωδίας,
ακτινοβολούν πάνω από τον μέσο όρο των ανθρώπων,
αλλά με το πρώτο λάθος τους γκρεμίζονται. Είναι λίγο
ένας Αγαμέμνων, που προσέφερε την κόρη του για θυσία,
ένας Αίας, που τόλμησε μια ημέρα να προσβάλει την
Αθηνά, ένας Ετεοκλής, που δεν μπόρεσε να απαλλαγεί
από την πατρική κατάρα, ένας Ηρακλής, που ερωτεύθηκε
παράφορα μια νεαρή αιχμάλωτη... Έχει την ίδια λάμψη με
αυτούς, αλλά έχει και το ίδιο άσχημο τέλος.
Ο φιλόδοξος Αλκιβιάδης αναγνωρίζεται από μερικούς με
τα χαρακτηριστικά, του Ετεοκλή, του ήρωα του Ευριπίδη,
που υμνεί την αγάπη για την εξουσία. Διωγμένος από
τους Αθηναίους αλλά ίσως απαραίτητος για τις μελλοντικές τους επιτυχίες, παρομοιάζεται με τον Φιλοκτήτη,
τον ήρωα του Σοφοκλή, από τον οποίο εξαρτάται η κατάληψη της Τροίας. Αντιμετώπισε τα πάντα με διαύγεια και
πείσμα, με χάρη και τόλμη. Αποδίδει σωστά αυτό το χάρισμα η εικόνα που μας αφήνει ο θάνατός του. Όπως οι
ομηρικοί ήρωες, που ενώ ήξεραν πως θα πεθάνουν, κραύγαζαν «Δεν με νοιάζει! θα πολεμήσω», έτσι κι αυτός αγωνίστηκε μόνος. Κι αυτό νομίζω πως είναι ένα θετικό
μάθημα. Οι Αθηναίοι τον μισούσαν, τον φθονούσαν αλλά
και δεν έκαναν χωρίς αυτόν (“Αλκιβιάδης”, Ζακλίν Τερομιγύ,
εκδ. “Το Άστυ”, 1995).

«τοῦ δέ δήμου τό πάθος τό πρός αὐτόν οὐ κακῶς ἐξηγούμενος ὁ Ἀριστοφάνης ταῦτ᾽εἴρηκε· Ποθεῖ μέν,
ἐχθαίρει δέ, βούλεται δ᾽ἔχειν. Ἔτι δέ μᾶλλον τῇ ὑπονοίᾳ πιέζων· Μάλιστα µέν λέοντα µή᾽ν πόλει
τρέφειν· ἤν δ᾽ἐκτραφῇ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν».
(Αριστοφάνης, 445-386, “ΒΑΤΡΑΧΟΙ” στ. 1425 & 1432-1433)

(= Και όσο για τα συναισθήματα του απλού λαού, ο Αριστοφάνης τα ερμήνευσε σωστά όταν είπε: “και τον αγαπάει, και
τον μισεί, πάντως δεν θέλει να τον χάσει”. Και παρακάτω ο
Αριστοφάνης γίνεται πιο σαφής λέγοντας: “πρώτα - πρώτα
λιοντάρι μέσ’ την πόλη του κανένας να μην τρέφει· αν όμως
κάποιο εκτραφεί, με τα νερά του ας πηγαίνει).
Οι σταδιοδρομίες συνήθως συντρίβονται από ένα γενικευμένο κλίμα πανικού. Ο Αλκιβιάδης ήταν το θύμα. Ο άνθρωπος αυτός στον οποίον μπορούσαν να αποδώσουν
τόσες μομφές, καταστράφηκε πιθανότατα από κατηγορίες απ’ τις οποίες θα μπορούσε να είχε δικαιωθεί.
Ο άνθρωπος-ηγέτης ο οποίος αυτομόλησε, πρόδωσε, κατέστρεψε την πατρίδα του, αλλά και ο οποίος για την πατρίδα έκανε τα αδύνατα δυνατά, με αντίτιμο τον άδοξο
θάνατό του, πεθαίνοντας εξόριστος για να την αποκαταστήσει και να την ανακτήσει.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος
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“Οι Φίλοι του Λυκείου των Ελληνίδων 1987-2018”
Μία ενδιαφέρουσα έκδοση του Λυκείου Ελληνίδων και μία λαμπρή γιορτή, η παρουσίασή του!
Είχαμε την τύχη να είμαστε προσκαλεσμένοι, από τον φίλο
Γιάννη Ζέρβα*, σε μία εξαιρετική γιορτή στο Λύκειο Ελληνίδων, στις 7 Μαΐου 2019, όπου έγινε η παρουσίαση του
βιβλίου «Οι φίλοι του Λυκείου Ελληνίων 1987-2018»· η
ιστορία μιας τριαντάχρονης πορείας με πλούσια δράση από
εκδηλώσεις. Παρόντες παλιοί και νέοι φίλοι, στον πολύ
όμορφο χώρο του Λυκείου των Ελληνίδων.
Ξεφυλλίζοντας κανείς το βιβλίο, τρέχει μέσα από τις σελίδες
του, σε μία ζώσα ιστορία του Λυκείου Ελληνίδων.
Ο Γιάννης Ζέρβας είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, μια που
υπηρέτησε ως πρόεδρος των φίλων επί 30 συναπτά έτη, με
ένα σπουδαίο έργο στη διαδρομή του.
Στο εισαγωγικό του σημείωμα γράφει μεταξύ άλλων:
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τα πεπραγμένα του σωματείου
των Φίλων του Λυκείου των Ελληνίδων από της ιδρύσεώς
του, το 1987, μέχρι το τέλος του 2018, εμπλουτισμένο με
φωτογραφικό υλικό και σχόλια. Στο βιβλίο καταγράφονται
το ιστορικό της ίδρυσης του σωματείου, οι διαδικασίες έναρξης της λειτουργίας του και οι δραστηριότητές του, διαχρονικά. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ιδρυτικά μέλη του
σωματείου, τα οποία προέρχονται από τη χορευτική ομάδα,
ως βασικού πυρήνα, και στη μακρόχρονη σχέση τους με το
Λύκειο.
Το βιβλίο καταγράφει όλες τις εκδηλώσεις των Φίλων και
τις συνεργασίες του Σωματείου με τη χορευτική ομάδα, κατά
τις εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες, ως
κοινωνικά και καλλιτεχνικά γεγονότα, είχαν πάντα μεγάλη
επιτυχία και διακρίνονταν από φαντασία και ευρηματικότητα.
«Πάντων κτημάτων κράτιστον ἄν εἴη φίλος σαφὴς καὶ ἀγαθός» (Απ’ όλα τ’ αποκτήματα το καλύτερο είναι ο ειλικρινής
και καλός φίλος)
(Ξενοφών. Απομνημονεύματα Β, IV, 1).
γράφει στην εισαγωγή του το βιβλίο και αναπτύσσει το
νόημα της φιλίας, που είναι και η πεμπτουσία του Σωματείου
“Οι φίλοι του Λυκείου Ελληνίων”: «Η φιλία συνδέεται με

ευθυντής Τομέα Εθνομουσικολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και η αντιπρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Μαρία
Πασσά - Κώτσου και βέβαια ο συγγραφέας του Γιάννης Ζέρ-

Πολύς χορός, έβγαινε αυθόρμητος, μέσα από την ψυχή τους
και τους οδηγούσε στα βήματα. Ήταν μία πανδαισία εικόνας
και ήχου, αλλά και ωραίων μεζέδων με καλό κρασί!
Οι «Φίλοι του Λυκείου των Ελληνίδων»

βας, ο οποίος παραιτήθηκε από την προεδρία του σωματείου
μετά την τριαντάχρονη σημαντική πορεία του, χωρίς να αποσυρθεί, όπως είπε, παραμένει ενεργός.

Οι «Φίλοι του Λυκείου των Ελληνίδων» είναι ένα μη κερδοσκοπικό
σωματείο, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Δημοκρίτου 14, φιλοξενούμενο από το Λύκειο των Ελληνίδων στο κεντρικό του κτίριο.
Το σωματείο ιδρύθηκε, κυρίως, από παλαιά, αλλά και νέα μέλη της χορευτικής ομάδας του Λυκείου των Ελληνίδων. Οι βασικοί σκοποί του
σωματείου είναι η διάδοση του έργου τού Λυκείου των Ελληνίδων, η
ηθική και υλική συμπαράσταση και η συμβολή στη συλλογή και διαφύλαξη των παραδοσιακών αγαθών, όπως ηθών και εθίμων, μουσικής
και τραγουδιών, δημοτικών χορών και τοπικών ενδυμασιών. Οι σκοποί
αυτοί επιτυγχάνονται με την οργάνωση συναντήσεων, εκδηλώσεων,
διαλέξεων, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων
και συνεδρίων.
* Ο Γιάννης Ε. Ζέρβας είναι Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Για το βιβλίο και τους φίλους, μίλησε ο συγγραφέας Γιάννης
Ζέρβας, καθηγητής και Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εχει συγγράψει πολλά βιβλία και επιστημονικές μελέτες.
Για το επιστημονικό και επαγγελματικό του έργο τιμήθηκε με το “Distinguish Alumni Award” από το Boston University των Η.Π.Α (2005),
με το Βραβείο της International Society of Sport Psychology (2009)
και άλλους φορείς.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας,
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Society of Sport Psychology, μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας κ.ά.
Αννα Μπουζιάνη

Στη φωτογραφία υπογράφει το βιβλίο, το οποίο διατίθεται
από το Λύκειο Ελληνίδων.
«Στο Λύκειο οφείλουμε πολλά», γράφει ο Γιάννης Ζέρβας
στον επίλογό του: «Μάθαμε, χορέψαμε, ταξιδέψαμε, χαρήκαμε και ζήσαμε καταστάσεις οι οποίες - σε άλλους λιγότερο
και σε άλλους περισσότερο - επηρέασαν την καθημερινότητά
μας, αλλά και τη ζωή μας ολόκληρη».
Στη συνέχεια ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος, οι καρέκλες εξαφανίστηκαν και μία τετράδα από μουσικούς και οργανοπαίχτες
πήραν θέση και “άρχισαν τα όργανα”. Όλοι οι παρευρισκόμενοι πιάστηκαν χέρι - χέρι και χόρεψαν τα ωραία παραδοσιακά
τραγούδια, που ακούγονταν από τους μουσικούς.

H φωτογραφία είναι μέσα από τις σελίδες του βιβλίου:
Από τον δεύτερο μεγάλο χορό των Φίλων στο «Ιντερκοντινένταλ». Από αριστερά: Ντίνα Παπατσούρη-Δημητρακάκη, Λευτέρης Δρανδάκις, Γιάννης Ζέρβας και η Υπουργός Πολιτισμού
κυρία Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη με την παρέα της.

τις ανθρώπινες σχέσεις, με αμοιβαία αισθήματα αγάπης,
συμπάθειας και συμπαράστασης, με αλληλεγγύη και αφοσίωση. Συνδέεται, επίσης, με αξίες, όπως η εμπιστοσύνη, η
εντιμότητα, η ειλικρίνεια, η συνέπεια, η ακεραιότητα, η ευγένεια και ο σεβασμός. Η φιλία, ως ανθρώπινη αξία και
κοινωνική αρετή, προσδιορίζει και την ποιότητα μιας
κοινωνικής ομάδας.
...Οι Φίλοι έχουν ως αρχή και ιδεολογική βάση τον εθελοντισμό και την προσφορά κοινωνικού έργου, χωρίς κανένα
προσωπικό όφελος, καμιά ιδιοτέλεια και, κυρίως, χωρίς ανταλλάγματα».
Για το βιβλίο μίλησαν ο Λάμπρος Λιάβας, Καθηγητής, Δι-

Χόρεψαν όλοι σε διπλές - τριπλές σειρές, τραγουδώντας συγχρόνως τα παραδοσιακά τραγούδια.
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Η φωτιά στο λιβάδι
Κάποιος μιλούσε δυνατά με παράλογους συνειρμούς
απευθυνόμενος σε πρόβατα με χρωματιστά αυτιά που ζητωκραύγαζαν και αυτό που κατάλαβα πως έλεγε ήταν ότι
η πατρίδα τους είναι ένα λιβάδι χωρίς σύνορα όπου
κάθε ζωντανό και όχι μόνο τα πρόβατα μπορεί να βόσκει
ελεύθερα και εάν χρειαστεί παραπάνω χορτάρι θα πάει
στο παζάρι των λύκων να αγοράσει, υποθηκεύοντας ότι
χωράφια έχουν απομείνει στο λιβάδι.
Ρώτησα ένα πρόβατο χωρίς χρώμα στα αυτιά που φαινόταν διαφορετικό από τα άλλα και έδειχνε ανήσυχο, ποίος
ήταν αυτός που μιλούσε. “Αυτό το κωλόπαιδο είναι ο αρχηγός του κοπαδιού”, μου είπε και συνέχισε.
«Εμείς τα πρόβατα ήμαστε από μεγάλο σόι και το λιβάδι
μας ήταν μεγαλύτερο. Παλιά υπήρχε μία τάξη και κάθε
χρόνο σπέρναμε τα χωράφια μας και τα θερίζαμε, κρατούσαμε σπόρο για να ξανασπείρουμε και ότι περίσσευε
το μοιραζόμασταν. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που κάνανε
κουμάντο και είχαν βάψει τα αυτιά τους γαλάζια έτρωγαν
περισσότερο.
Στη συνέχεια μερικοί με αυτιά βαμμένα πράσινα, είπαν
ότι δεν είναι σωστό άλλοι να τρώνε περισσότερο και
άλλοι λιγότερο και τους αναθέσαμε το κουμάντο. Αυτοί,
αντί να οργώσουν τα χωράφια και να μοιράσουν τον
καρπό ίσα, δανείστηκαν από τους λύκους στο παζάρι με
υποθήκη και αντί να σπείρουν περισσότερα χωράφια μοί-
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ρασαν τα δανεικά μεταξύ τους αφήνοντας τα χωράφια
στους μπράβους τους που τα ρήμαξαν.
Όταν ήλθαν οι λύκοι να πάρουν πίσω τα δανεικά και δεν
είχαμε να τα πληρώσουμε συμφώνησαν με τους γαλάζιους και πράσινους αρχηγούς, που εν τω μεταξύ τα είχαν
βρει, κατάσχεσαν τα καλύτερα χωράφια του λιβαδιού και
το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής για τα επόμενα
χρόνια. Τότε εμείς καταλάβαμε ότι οι δανειστές ήταν
λύκοι, αλλά οι αρχηγοί τους ονόμασαν “θεσμούς” και
μας είπαν ότι πρέπει να πληρώσουμε όλα τα πρόβατα,
αφού μαζί τα φάγαμε.
Τότε εμφανίστηκαν κάτι αλήτες με πορτοκαλί αυτιά και
αρχηγό αυτόν που ακούς ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα
σκίσει την συμφωνία με τους λύκους, ζήτησε την υποστήριξη μας για να τους πει ΟΧΙ και του την δώσαμε. Όχι
μόνο δεν είπε ΟΧΙ, αλλά του ζήτησαν και άλλα που τους
τα έδωσε και σαν να μην έφτανε αυτό ξεπούλησε τα Βορεινά χωράφια του λιβαδιού σε κάτι γουρούνια - που αρχικά οι αρκούδες και μετά οι λύκοι - τους είπαν ότι και
αυτά είναι πρόβατα για να τα πάρουν ο καθένας στο δικό
του μαντρί. Όσους από εμάς διαμαρτύρονται για το ξεπούλημα συνεχίζουν να μας λένε ρατσιστικά αγριοκάτσικα.
Οι λύκοι έχουν το δικό τους μαντρί και μας υποχρεώνουν
κάθε τόσο να στέλνουμε στη φωλιά τους μερικά πρόβατα
με βαμμένα αυτιά για να νομίζουμε ότι μαζί κυβερνάμε.
Τώρα είναι η εποχή που πρέπει να στείλουμε καινούργια

Κρατικές επιχειρήσεις και "ελεύθερος ανταγωνισμός"
στην εποχή των μονοπωλίων και των καρτέλ
(η περίπτωση του ΟΣΕ)
Μια άποψη που καλλιεργείται συστηματικά από τα ΜΜΕ και
κάθε είδους "ειδήμονες", είναι ότι "οι κρατικές επιχειρήσεις
είναι εκ φύσεως ανίκανες να σταθούν οικονομικά/επιχειρηματικά/αναπτυξιακά", "το ελληνικό κράτος καλύπτει με
εκατομμύρια ευρώ το χρόνο τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ" και
ότι "η μόνη λύση είναι η ιδιωτική επιχείρηση και η ανταγωνιστική λειτουργία αυτών".
Το πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έρχεται στο
νου όταν διαβάζω αυτή την άποψη, είναι τα γρήγορα τρένα
(TGV), που λειτουργούν στα πλαίσια της κρατικής εταιρείας SNCF της Γαλλίας από το 1981 και βρίσκονται στην
κορυφή της σιδηροδρομικής τεχνολογίας μεταφορών. Τα
δρομολόγια δεν καθυστερούν ούτε δευτερόλεπτο και στα
40 χρόνια λειτουργίας τους δεν υπήρξε ούτε ένα θανατηφόρο ατύχημα (και έχουν μεταφέρει 1,7 δις επιβάτες). Στη
Γαλλία, η ικανοποίηση των επιβατών απ τις σιδηροδρομικές
μεταφορές αγγίζει το 85%.
Αντίθετα, στην Αγγλία που προχώρησαν στην ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, η παραμέληση των σταθμών και
του δικτύου απ τους ιδιώτες και τα σοβαρά ατυχήματα με
πολλούς θανάτους επιβατών που ακολούθησαν, τους
ανάγκασαν να επανακρατικοποιήσουν το σιδηρόδρομο.
Στην Ελλάδα, Ο ΟΣΕ έγινε πειραματόζωο για την επιβολή
των νεοφιλελεύθερων, αντεργατικών και αντιαναπτυξιακών
μέτρων του Κόμματος των Μνημονίων. Το 2010 είχε ξεσπάσει ένας προπαγανδιστικός βομβαρδισμός της κοινής γνώμης, με σκοπό να πεισθούν οι πολίτες ότι "ο ΟΣΕ αποτελεί
μεγάλο πρόβλημα για τον φορολογούμενο πολίτη", "παράγει ελλείμματα", "οι εργαζόμενοι φταίνε", "δίνονται υπέρογκοι μισθοί", κά. Είναι έτσι;
Ο Ιδρυτικός νόμος του ΟΣΕ (Ν.Δ. 674/1970) καθόρισε τον

κοινωνικό του χαρακτήρα (το Δημόσιο, δηλ η εκάστοτε κυβέρνηση, διαμορφώνει την τιμολογιακή του πολιτική, επιβάλλει μειωμένο εισιτήριο για ειδικές κοινωνικές ομάδες
και την εκμετάλλευση άγονων (ζημιογόνων) γραμμών. Συγχρόνως όμως, νόμος (Ν.Δ. 1300/1972) υποχρεώνει το Δημόσιο να καταβάλλει στον ΟΣΕ τις αντίστοιχες
"αντισταθμιστικές" αποζημιώσεις.
Αργότερα, με τον Ν 2671/98, νομοθετήθηκε σαν εναλλακτική λύση, αντί της χρηματοδότησης απ το Δημόσιο του
ΟΣΕ, η καταφυγή του σε δανεισμό υπό την εγγύηση του
Δημοσίου, η οποία (μαντέψτε) κατέληξε σε μοναδική και
αποκλειστική λύση (επικαλούμενο το Δημόσιο εκ συστήματος "δημοσιονομικούς λόγους"), καταχρεώνοντας τον ΟΣΕ
με υψηλά επιτόκια και δυσβάσταχτους τόκους. Απ το 2004
..."καθιερώθηκε" επίσης η μη επιστροφή του ΦΠΑ στον
ΟΣΕ.
Οι επιλογές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας (λεπτομέρεια:
όλως τυχαία, όλες τους υπήρξαν πάντοτε ένθερμοι υποστηρικτές του "θαύματος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας", του
"ανταγωνισμού", του νεοφιλελευθερισμού και όλων των
σχετικών) έπαιξαν επίσης το ρόλο τους ("έμπιστες" διοικήσεις, κακοδιοίκηση του Οργανισμού, αλόγιστες σπατάλες,
χαριστικές παροχές σε "ημέτερους", ατιμώρητα σκάνδαλα
επί σκανδάλων - για παράδειγμα, το 1998 αγοράστηκαν
έναντι δισεκατομμυρίων, μηχανές ηλεκτροκίνησης, τη
στιγμή που το δίκτυο ήταν στο σύνολό του δηζελοκίνητο...).
Θα μπορούσατε να φανταστείτε, τα ανταγωνιστικά προς
τον Σιδηρόδρομο, Ιδιωτικά Μεταφορικά Μέσα, να κατασκευάζουν μόνα τους τις υποδομές τους (Λιμάνια, Αεροδρόμια, Δρόμους) και οι χρηματοδοτήσεις του Δημοσίου για
άγονες γραμμές κ.λπ. προς αυτά να μην καταβάλλονται στο
ακέραιο;

πρόβατα στη φωλιά των λύκων και οι βαμμένοι αρχηγοί
τσακώνονται ποιος θα στείλει τα δικά του πρόβατα και
για αυτό φωνάζει αυτός που ακούς. Αντί να σκίσει τη συμφωνία με τους λύκους δανείζεται και προεκλογικά μοιράζει στα πρόβατα που πεινάνε λίγο σανό παραπάνω για να
τον ζητωκραυγάσουν.
Όλα τα πρόβατα έχουμε απογοητευθεί και αντί οι αρχηγοί να μας ενώσουν να οργώσουμε τα χωράφια μας, ζητάνε από τους λύκους, που τους ονομάζουν “επενδυτές”,
να έλθουν αυτοί να οργώσουν τα δικά μας χωράφια. Όσο
τσακώνονται οι αρχηγοί οι ύαινες από το διπλανό λιβάδι
είναι έτοιμες να μπουν στο δικό μας και να μας πάρουν
τις καινούργιες πηγές νερού που βρήκαμε.
Ξευτίλα πια, αντί να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι πρόβατα και να συνεννοηθούμε να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας, να πάρουμε δύναμη από τον καρπό τους και
να προστατευθούμε από τους λύκους και τις ύαινες, τρέχουμε πίσω από τους αρχηγούς για να μας δώσουν λίγο
παραπάνω δανεικό χορτάρι μέχρις ότου οι λύκοι και οι
ύαινες μας πάρουν ότι απέμεινε στο λιβάδι.
“Τι ντροπή να είσαι πρόβατο”», πρόσθεσε και έβαλε τα
κλάματα. Τα καυτά δάκρυα από τα μάτια του έπεσαν στη
γη, το ξερό χορτάρι άναψε φωτιά, το λιβάδι άρχισε να
καίγεται και τα πρόβατα να βελάζουν.
Ηλίας Σταμπολιάδης
Καθηγητής Παν/μίου
17 Μαΐου 2019

Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κυριάκος Κιουλάφας, σε μελέτη του για το ζήτημα του ΟΣΕ, κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι "ο ΟΣΕ υποχρεώνεται να λειτουργεί με πολιτικά
κριτήρια, ενώ αξιολογείται με επιχειρηματικά κριτήρια".
Οι οπαδοί του "θαύματος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας" προτείνουν: "Πονάει δόντι; Κόψει κεφάλι. Στους ιδιώτες". Στη
"χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία", κανείς δεν σκέφτηκε
να προτείνει: αξιοκρατία, διαφάνεια, Δημοκρατία;
Προτείνεται σαν λύση ο "ελεύθερος ανταγωνισμός", δηλαδή ένα φαινόμενο του προ-περασμένου αιώνα. Σήμερα
επικρατούν τα μονοπώλια και τα καρτέλ και ο ανταγωνισμός υπάρχει μόνο σαν πρόσχημα και "βούτυρο στο ψωμί"
των μεγαλοεπιχειρηματιών. Οι μεγάλες βιομηχανίες μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους και να κερδίζουν τεράστια ποσά σε βάρος των καταναλωτών. Όλοι οι μεγάλοι
επιχειρηματίες συνδέονται με τον πιο στενό τρόπο με στελέχη των μεγάλων κομμάτων (τα οποία "κάτι" κερδίζουν κι
αυτά).
Σχετικά πρόσφατη είναι η αποκάλυψη του καρτέλ γάλακτος, όπου 17 εταιρείες (γαλακτοβιομηχανίες και αλυσίδες
Σούπερ-Μάρκετ) τα βρήκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα
πανάκριβα προϊόντα στα ράφια και χρεοκοπία των παραγωγών.
Η υπόθεση των "κουμπάρων" αμέσως μετά, ήρθε για να γελοιοποιήσει τον δήθεν "έλεγχο" της αγοράς απ την "Επιτροπή Ανταγωνισμού".
Το 2012 διαπιστώθηκε καρτέλ στην αγορά των πουλερικών,
όπου 10 επιχειρήσεις που ελέγχουν το 80% της αγοράς,
επί 15 χρόνια διαμόρφωναν "κοινή συναινέσει" τις τιμές
των προϊόντων τους και είχαν μοιράσει τα δίκτυα διανομής.
Για να μην αναφέρουμε τα πετρέλαια (εδώ γελάμε), τις τράπεζες (εδώ κλαίμε/ούτε εισαγγελείς δεν επιτρέπεται να τις
ελέγξουν, μόνο να τις ανακεφαλαιοποιούμε κάθε τόσο επιβάλλεται) και το γαϊτανάκι δεν έχει τελειωμό.
20 Μάη 2019

Γιώργος Παπανικολάου
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
https://politikofilosofikesanazitiseis.blogspot.com/
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Εκλογική γεωγραφία
γράφει ο Νίκος Ιγγλέσης*

Η νίκη της ΝΔ επί του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές της
26ης Μαΐου 2019 σηματοδοτεί την προσεχή αλλαγή διαχειριστή του «Ελληνικού Ζητήματος». Η χώρα παραμένει
υπό την επικυριαρχία των δανειστών που την ελέγχουν,
από το 2010, μέσω του συναλλαγματικού χρέους που δημιούργησε το ευρώ. Ο νέος διαχειριστής, μόλις αναλάβει
καθήκοντα, θα είναι υποχρεωμένος, όπως και ο σημερινός, να εκτελεί τις εντολές που θα λαμβάνει από τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη, παρά τα όσα
υπόσχεται προεκλογικά στους ιθαγενείς, όπως ακριβώς
είχαν κάνει και όλοι οι προκάτοχοί του.
Οι εντολές δεν αφορούν μόνο τη δημοσιονομική διαχείριση, τη φορολογία, τις κοινωνικές δαπάνες, τις όποιες
αναπτυξιακές προτεραιότητες, την περαιτέρω εκποίηση
της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας.
Στις ευρωεκλογές η ΝΔ κατάφερε να αποτελέσει το κύριο
«πολιτικό όχημα» μέσω του οποίου εκφράστηκε η αντίθεση, η αγανάκτηση και η οργή σημαντικής μερίδας των
πολιτών για τη γενικότερη πορεία των πραγμάτων, αλλά
και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι
πολίτες αυτοί (κάποιοι λένε ότι έχουν μνήμη χρυσόψαρου)
ξέχασαν τα έργα και τις ημέρες της συγκυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, που οι ίδιοι είχαν ανατρέψει το 2015
και φαίνεται να εναποθέτουν τις ελπίδες τους σ’ ένα
κόμμα του οποίου ηγείται ένας από τους βασικούς υπουργούς του Α. Σαμαρά. Αλήθεια, όσα υπόσχεται σήμερα η
ΝΔ, γιατί δεν τα έκανε την περίοδο 2012-14;
Σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 η
ΝΔ αύξησε το ποσοστό της κατά 5 μονάδες, από 28,12%
σε 33,1%. (Για τις συγκρίσεις προκρίνεται η πιο πρόσφατη
εκλογική αναμέτρηση του ‘15, παρ’ όλο που η συμπεριφορά
των ψηφοφόρων διαφοροποιείται κατά ένα ποσοστό μεταξύ
εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών). Η αύξηση αυτή προέρχεται από απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και από τη λεηλασία μικρότερων – συγγενών – κομμάτων όπως το ΠΟΤΑΜΙ, η Ένωση Κεντρώων, οι ΑΝΕΛ
κ.α. Η διαφορά των 9,5 μονάδων, μεταξύ των δύο κομμάτων, οφείλεται κυρίως στη μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ
και λιγότερο στην άνοδο της ΝΔ.
Στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ «πλήρωσε» τις ψευδείς –
έωλες υποσχέσεις του (Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης), την
προδοσία του δημοψηφίσματος του 2015, το 3ο Μνημόνιο, τη Συμφωνία των Πρεσπών και γενικότερα τις εθνομηδενιστικές θέσεις του σε θέματα όπως, μεταξύ άλλων,
η ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Το ποσοστό του μειώθηκε
κατά 11,6 μονάδες, από 35,46% (Σεπτέμβριος 2015) σε
23,78%. Οι μεγαλύτερες απώλειές του κατευθύνθηκαν
προς τα μικρότερα κόμματα. Το success story της εξόδου
από τα Μνημόνια και μερικές μικροπαροχές που το συνόδευσαν αποδείχτηκε ότι δεν ήταν ικανές να πείσουν
τους πολίτες πως τα δύσκολα πέρασαν και ανατέλλει μια
νέα περίοδος ελπίδας.
Το Κίνημα Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ) αύξησε κατά 1,44 μονάδες
το ποσοστό του, από 6,28% σε 7,72%. Η αύξηση αυτή
οφείλεται στον «επαναπατρισμό» ενός μικρού ποσοστού

παλαιών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που είχαν στηρίξει τον
ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τις εκλογές του 2012. Η κύρια μάζα
αυτών των απογοητευμένων ψηφοφόρων μετακινείται
κατ’ ευθείαν προς τη ΝΔ προκειμένου να τιμωρήσει τον
ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΙΝΑΛ – μετονομασία του ΠΑΣΟΚ – είναι
το κόμμα που άνοιξε, με το 1ο Μνημόνιο, την «κερκόπορτα» για την αφανή κατοχή της Ελλάδας και την απώλεια κάθε στοιχείου εθνικής κυριαρχίας. Η σημερινή
πρόεδρός του ήταν από τους σημαντικούς υπουργούς του
Γ. Παπανδρέου (GAP).
Το ΠΟΤΑΜΙ ως νεοφιλελεύθερο –συστημικό κόμμα λεηλατήθηκε από τη ΝΔ με το ποσοστό του να συρρικνώνεται
κατά 2,58 μονάδες από 4,09% σε 1,51%. Την ίδια τύχη
είχαν η Ένωση Κεντρώων με το ποσοστό της να μειώνεται κατά 1,98 μονάδες, από 3,43% σε 1,45% και οι ΑΝΕΛ
με το ποσοστό τους να μειώνεται κατά 2,89 μονάδες, από
3,69% σε 0,80%. Οι τελευταίοι θεωρήθηκαν συνυπεύθυνοι της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ παρά την καταψήφιση εκ
μέρους τους της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Όλα αυτά τα μνημονιακά κόμματα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ,
ΚΙΝΑΛ, ΠΟΤΑΜΙ) μαζί με μερικούς μικρούς νεοφιλελεύθερους σχηματισμούς συγκέντρωσαν ένα συνολικό
ποσοστό 67% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν όμως υπολογιστεί η αποχή (41,27%) και τα άκυρα και λευκά
(4,46%) τότε το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 37,6% των
εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Αυτή είναι η βάση εκλογικής νομιμοποίησης του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος.
Υπάρχουν και κάποια μικρότερα κόμματα, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ευρωσκεπτικιστικά, τα οποία
χωρίς να αμφισβητούν το μονόδρομο της Ευρωζώνης προτείνουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σχετικά με το χρέος
και την ανάπτυξη, σε συνεργασία όμως με τα επικυρίαρχα
κέντρα της Ε.Ε. Στα κόμματα αυτά συμπεριλαμβάνονται
το «ΜέΡΑ 25» του Γ. Βαρουφάκη (2,99%), το «Πλεύση
Ελευθερίας» της Ζ. Κωνσταντοπούλου (1,61%), το «Ελλάδα ο άλλος δρόμος» του Ν. Μαριά (1,24%) κ.α.
Στον πολιτικό χώρο της εθνικιστικής, πατριωτικής Δεξιάς μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε η Χρυσή Αυγή της
οποίας όμως το ποσοστό στις ευρωεκλογές μειώθηκε κατά
2,11 μονάδες από 6,99% σε 4,88%. Παράλληλα όμως το
πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα «Ελληνική Λύση» του Κ. Βελόπουλου έλαβε 4,18%. Εκτιμάται ότι το κόμμα αυτό,
εκτός από κάποιους παλαιούς ψηφοφόρους της Ν.Δ και
του ΛΑΟΣ, κέρδισε και μεγάλο μέρος των απωλειών της
Χ.Α. Συνολικά τα δύο αυτά κόμματα μαζί με άλλα μικρότερα του ευρύτερου πατριωτικού χώρου έλαβαν ένα ποσοστό 13,26%. Όλα αυτά τα κόμματα προτάσσουν τις
εθνικές απειλές στη Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο,
την Κύπρο και τη Β. Ήπειρο καθώς και τη δημογραφική
αλλοίωση του πληθυσμού, λόγω των μεταναστευτικών
ροών, χωρίς όμως να συνδέουν την αντιμετώπισή τους με
τα δεσμά της δουλείας που έχουν επιβάλλει οι δανειστές.
Δεν κατανοούν ότι μια αποικία χρέους αδυνατεί να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντά της και η απαλλαγή
από την δουλοπαροικία του χρέους είναι ανέφικτη
μέσα στην Ευρωζώνη.
Στο χώρο της Αριστεράς εξακολουθεί να κυριαρχεί το
ΚΚΕ το ποσοστό του οποίου όμως σημείωσε μια μικρή
πτώση κατά 0,20 της μονάδας, από 5,55% σε 5,35%. Η
σταδιακή μείωση των ποσοστών του ΚΚΕ καταγράφεται
από το 2012 παρά τα 9 χρόνια της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης των πολιτών. Η Λαϊκή Ενότητα
(ΛΑ.Ε), που δημιουργήθηκε από στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, απώλεσε το μεγαλύτερο
μέρος της δύναμής της (2,3 μονάδες) και από το 2,86%
έπεσε στο 0,56%. Τα δύο αυτά κόμματα μαζί με τ’ άλλα
της κομμουνιστογενούς Αριστεράς έλαβαν συνολικά

μόλις το 6,86% έναντι 10,27% που είχαν συγκεντρώσει
το 2015. Είναι φανερό ότι η σημερινή Αριστερά εγκλωβισμένη σε ιδεοληψίες και δόγματα της εποχής του Μεσοπολέμου ή στην καλύτερη περίπτωση της εποχής του
Ψυχρού Πολέμου αδυνατεί να κατανοήσει τη σημερινή
πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης, να επεξεργαστεί πολιτικές και να ηγηθεί της κοινωνικής και εθνικής απελευθέρωσης. Ανάλογη είναι η πορεία της
Αριστεράς στο σύνολο σχεδόν των χωρών της Ευρώπης.
Οι Πράσινοι – Οικολόγοι, με τρία ψηφοδέλτια, συγκέντρωσαν συνολικά ένα ποσοστό 1,52%. Στην Ελλάδα η
επιρροή τους είναι πολύ μικρή, αλλά σε ορισμένες χώρες
της Βόρειας Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιρλανδία κ.α.) σημείωσαν σημαντική άνοδο. Οι Πράσινοι
είναι ένα συστημικό κίνημα που δεν αμφισβητεί την παγκοσμιοποίηση και χρησιμοποιεί ως «ιδεολογικό όχημα»
την αμφιλεγόμενη κλιματική αλλαγή για να αυξήσει την
επιρροή του. Είναι απόλυτα προβλέψιμο ότι οι Πράσινοι
θα χρησιμοποιηθούν, στις χώρες που καταγράφουν σημαντική δυναμική, για να απορροφήσουν τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους ώστε αυτοί να μην συνταχθούν
με τα πατριωτικά κόμματα που υπερασπίζονται τα εθνικά
συμφέροντα. Σε μερικές χώρες προετοιμάζεται η συμμετοχή τους σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Ο στόχος είναι
οι πολίτες αντί να πολεμούν την παγκοσμιοποίηση –
πρέπει να μένει στο απυρόβλητο – να πολεμούν για την
κλιματική αλλαγή.
Στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 τα κόμματα που δεν
έφτασαν στο 3% για να εκλέξουν ευρωβουλευτή συγκέντρωσαν συνολικά το 21% των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Πολλά απ’ αυτά τα κόμματα, λόγω των απογοητευτικών
αποτελεσμάτων τους, δε θα συμμετάσχουν στις εθνικές
εκλογές της 7ης Ιουλίου. Κάποια άλλα μπορεί να καταφέρουν να συνεργαστούν, χωρίς όμως πολλές πιθανότητες
επιτυχίας, ελλείψει κοινού προγράμματος και θέσεων που
θα καθιστά την όποια ευκαιριακή συνεργασία αναξιόπιστη.
Το ερώτημα είναι πώς θα συμπεριφερθούν οι ψηφοφόροι – 1.188.000 – που στήριξαν τα μικρά κόμματα; Θα
αυξήσουν την αποχή; Θα στηρίξουν τα μεγάλα μνημονιακά κόμματα; Ή θα ψηφίσουν, κατά ένα ποσοστό, κάποιο από τα μικρά προκειμένου να υπερβεί το όριο του
3%; Το σίγουρο είναι ότι θα συμβούν και τα τρία αλλά τα
ποσοστά προς την κάθε κατεύθυνση ίσως επηρεάσουν τις
μελλοντικές εξελίξεις.
Το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών επιβεβαίωσε τα πολιτικά αδιέξοδα της ελληνικής κοινωνίας. Οι πολίτες είναι
εγκλωβισμένοι είτε σε συστημικά κόμματα που αναπαράγουν την ξένη εξάρτηση και κατοχή είτε σε κόμματα της
Δεξιάς ή της Αριστεράς που έχουν μια μερική και όχι συνολική θεώρηση του προβλήματος και άρα δεν είναι αξιόπιστα. Το τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει εξακολουθεί να
μη γίνεται κατανοητό όχι μόνο από τους απλούς ψηφοφόρους αλλά και από τα υπάρχοντα κομματικά σχήματα.
Οι περιστάσεις απαιτούν ένα νέο πολιτικό υποκείμενο
με διακριτό ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα για τη σωτηρία της πατρίδας που θα δώσει ένα αξιόπιστο όραμα,
θα υπερβεί τις ξεθωριασμένες διαχωριστικές γραμμές
μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς και θα ενώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, που αντιμετωπίζουν
κοινά προβλήματα. Τότε, και μόνο τότε, θα αλλάξει η
σημερινή καταθλιπτική «εκλογική γεωγραφία».
* Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας του
βιβλίου «Στρατηγικές Επιλογές Επιβίωσης του Ελληνισμού»
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Στοχαστής».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 3-06-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της 144/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
με θέμα “Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης στην οδό Αντ. Κιούση για την
εκτέλεση εργασιών του έργου «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος
πόλεως Κορωπίου”.
Στο Κορωπί στις 03 Ιουνίου του
έτους 2019 κατά την 14η Έκτακτη
Συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη
στην Αντωνίου Κιούση από τη διασταύρωσή της με την οδό Γιαννούλη
Χαλεπά μέχρι την οδό Μετεώρων,
για την εκτέλεση εργασιών του
έργου: “Αποστράγγιση Ανατολικού
τμήματος πόλης Κορωπίου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από
την έγκριση της σχετικής άδειας
από το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας,
σύμφωνα με την 13/2019 γνωμοδότηση- απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την με αριθμό πρωτ.
8722/2019 εισήγηση των Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, προβλέπεται :
1.Η ολοκληρωτική κατάληψη και διακοπή της κυκλοφορίας της οδού Αντωνίου Κιούση από τη διασταύρωσή
της με την οδό Γιαννούλη Χαλεπά
μέχρι την οδό Μετεώρων, χωρίς τη
διακοπή στην πρόσβαση των παρόδιων ιδιοκτησιών και επαγγελματικών

Ν. Π. Δ. Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου
Μαρκόπουλο, Τ.Κ 190 03
Τηλ: 22990 20124
Πληρ: Κατ.Κιμπεζή, Μ. Γκουλιούμη
Email: vravronios@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο 11-04-2019
Αριθ. Πρωτ: 381
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.

δραστηριοτήτων.
2.Η παράκαμψη που προτείνεται με
την παρούσα κυκλοφοριακή μελέτη
είναι μέσω των οδών Γιαννούλη Χαλεπά, Σπύρου Δάβαρη και Μετεώρων,
ώστε να μην διακοπεί η πρόσβαση
από και προς το Β' Νεκροταφείο του
Δήμου.
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 7:30
π.μ. έως τις 19:30 μ.μ. Οι εργασίες
εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών
θα διαρκέσουν τρείς μήνες από την
ημέρα θεώρησης της σχετικής άδειας
από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο
σχέδιο, με την προσθήκη τριών πινακίδων με την επιγραφή "ΠΡΟΣ Β' ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ" .
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφασης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της με τo συνημμένο αυτής
σχέδιο βρίσκεται αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν και του άρθρου 64 του
Ν.4590/2019.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθμ.17/20-02-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών,
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 37599/2007-2018 Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 107 του
Ν.4483/2017.
6. Την υπ’ αριθμ. 67/04-09-2018
(ΑΔΑ:6ΘΒΚΩΛΝ-ΙΙΩ) Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών
και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 84727/
28187/04-10-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

ΕΒΔΟΜΗ

ΑΔΑ¨7ΧΓ9ΟΕΙΜ-ΕΥΖ
19PROC005047205 2019-06-03
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, Δ.E.Y.A.TH.Λ.
Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη Λαύριο - 195 00
Τηλέφωνο: 22920 26570
Fax: 22920 26512
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
ΤΕΥΧΟΣ : ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1529 / 19-04-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (ΔΕΥΑΤΗΛ)
προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε
επιλεγμένες ζώνες των εσωτερικών
δικτύων υδροδότησης της περιοχής
ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Δήμο
Λαυρεωτικής»
προϋπολογισμού
τριών
εκατομμυρίων
ευρώ
(3.000.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με
συντελεστή βαρύτητας τόσο για την

σης Αττικής με θέμα: «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών
και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που
εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εκμάθηση κοπτικής ραπτικής» συνολικής διάρκειας
έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο
του έργου αυτού θα απασχοληθεί
ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Τόπος εκτέλεσης
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμός
απασχόλησης
σύμβασης
ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
201
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Έως 12 μήνες
1
Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου
ΚΟΠΤΙΚΗΣ
Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Απασχόλησης
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κοπτικής-Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής -Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης ή Κοπτικής -Ραπτικής Υποκαμίσου ή Γουνοποιίας ή Τεχνίτη
201
Γουνοποιίας ή Επεξεργασίας Προϊόντων Δέρματος ή Τεχνικός Δερμάτινης Ένδυσης - Αξεσουάρ Δερμάτινων
Ειδών και Υπόδησης ή Υφάσματος/Ένδυσης ή Γαζωτών-Γαζωτριών ή Υφασμάτινων Επκαλύψεων ή Κόπτη-Σχεδιαστή ή Ράπτη-Ράπτριας ή Οικοκυρικής ή Ράπτη-Ράπτριας-Ιστιοραπτών ή Τεχνίτης Κοπτικής - Ραπτικής ή Σχεδίασης
και Παραγωγής Ενδύματος ή Επεξεργασίας Γούνας ή Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

τεχνική όσο και για την οικονομική
προσφορά.
Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνει την:
l Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δέκα πέντε χιλιάδων
(15.000) σταθμών μέτρησης κατανάλωσης (Σ.Μ.Κ.) για την παρακολούθηση
της
κατανάλωσης
σε
επιλεγμένα σημεία του εσωτερικού
δικτύου,
l Προμήθεια και εγκατάσταση σταθερού δικτύου μεταφοράς δεδομένων
κατανάλωσης και επικοινωνίας με τον
Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου μέσω πεντακοσίων (500) αναμεταδοτών και
τριάντα (30) συγκεντρωτών δεδομένων,
l Προμήθεια πέντε (5) διατάξεων
λήψης και επεξεργασίας δεδομένων
κατανάλωσης
l Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού
Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.)
l Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού
συστήματος,
l Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία
του για διάστημα τριών (3) μηνών,
από την ημερομηνία θέσεως του σε
λειτουργία και
l Εκπαίδευση του προσωπικού της
Υπηρεσίας κατά το διάστημα της
3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας,
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο
Εσωτερικών. Η δαπάνη για την εν
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 15-0122 σχετική πίστωση του προϋπολογι-

σμού του οικονομικού έτους 2019 του
Φορέα.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών
παραμέτρων σε επιλεγμένες ζώνες
των εσωτερικών δικτύων υδροδότησης της περιοχής ευθύνης της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Δήμο Λαυρεωτικής» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με βάση την
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.
67086/22-11-2018 του τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων και διαχείρισης
ΠΔΕ
της
Διεύθυνσης
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΑΔΑ: 6ΝΖΓ465ΧΘ7-ΥΒ2).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
το οποίο πραγματοποιείται μέσω των
επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων και αποπληρώνονται από
πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών, κατά ποσό τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €) και
από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
κατά το συμβατικό ποσό που θα το
υπερβαίνει.
Το αντικείμενο της σύμβασης που
προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των
διατάξεων του Ν4412/16.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του

Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7 και
32441200-8.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 3.720.000,00
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός
χωρίς
ΦΠΑ:
3.000.000,00 €, ΦΠΑ: 720.000,00 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 μήνες για
την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση
και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης δίδεται στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
με συντελεστή βαρύτητας τόσο για
την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η
07/07/2019 και ώρα 13:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος, την 11/07/2019 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Λαύριο, Απρίλιος 2019
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΤΗΛ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Απασχόλησης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός
(1) έτους σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από
την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση
έκδοσης «12/02/2019» δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης,
η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά
τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του
άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994
(όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο
(2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες του Νομού Αττικής, εφόσον
εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται
μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης
μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»
να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας, στα παραρτήματα αυτής και στο
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21
παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει),
το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο
ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sme@asep.gr είτε
στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε

με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ 190
03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, υπόψη
κας Κιμπεζή Αικατερίνης και κας
Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας:
22990 20124).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής
και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν
τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→
Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω
της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα –
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση
έκδοσης «12-02-2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης
δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα
αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική
σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→
Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
ΜΠΙΛΙΩ ΔΡΙΤΣΑ
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στα πεταχτά

Παράταση έως 29 Ιουλίου
για τις φορολογικές δηλώσεις
Παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μεταφέρεται από
τις 30 Ιουνίου στις 29 Ιουλίου 2019.
Από την απόφαση δεν προκύπτει η παραμικρή αλλαγή όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα καταβολής
των δόσεων φόρου εισοδήματος, οι οποίες προβλέπεται ότι θα πρέπει να εξοφληθούν ως το τέλος Ιουλίου η πρώτη, ως το τέλος Σεπτεμβρίου η δεύτερη και
ως το τέλος Νοεμβρίου η τρίτη.

Αυξάνονται τα σημεία
επιφόρτισης ηλεκτροκίνητων
οχημάτων σε όλο το οδικό
δίκτυο της χώρας
Δημοσιεύτηκε (4.6.19) η Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) (υπ’ αριθμ. 42863/438) που αφορά τον «Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία
επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης
οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και
εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων».
Καθορίζονται επίσης, νέες τεχνικές προδιαγραφές
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονι-

Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ
“ΑΝΟΙΞΗ”

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ
ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Μην ξεχνάτε ότι απαγορεύεται,
γενικά, το άναμμα φωτιάς.
Από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου

σμούς, στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2014/94/ΕΕ για την «Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων». Ταυτόχρονα, απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης των
υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Στην ΚΥΑ προβλέπεται μεταξύ άλλων και η δημιουργία «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων» του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, όπου θα καταγράφονται και οι πληροφορίες (ηλεκτρονικό μητρώο) για τις υποδομές φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Μέσω αυτής θα δίνεται η
δυνατότητα πληροφόρησης των πολιτών όλων των
Ευρωπαϊκών Χωρών, για τη διαθεσιμότητα των σημείων φόρτισης σε κάθε γεωγραφική περιοχή.

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

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

ροφορίες 6974325334, 217 7202595.

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

ZHTAEI κυρία από το Πανόραμα Βούλας, καθαρίστρια για δύο φορές το μήνα. Τηλ. 6951336660

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία,
ζητάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, κάθε Τρίτη Παρασκευή. Τηλ. 6992076374.

ΓΑΜΟΙ
Ο KOYKOYΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της
ΕΛΕΝΗΣ, το γένος ΤΣΟΛΑ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής και
η ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
και της ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΤΣΑΚΩΝΙΤΟΥ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Κορωπί
Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει σε Δημαρχείο Αττικής.

ΖΗΤΑΕΙ Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, εργασία σε κυρίες για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Διαθέτει Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. Τηλ.
6949630593.

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

Τηλ.

6997104090,

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

«ΕΦΥΓΕ»
Ο ΠΑΙΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

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 όπιΦίλοι, συνάδελφοι και μαθητές του συνόδευσαν στο
νεκροταφείο Παιανίας τον μαθηματικό Νίκο Μιχαλόπουλο, που έφυγε πλήρης ημερών μέσα στις τελευταίες αναστάσιμες μέρες.
Γέννημα-θρέμμα της Παιανίας, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σταδιοδρόμησε καθηγητής στο
6τάξιο Γυμνάσιο της μεσογείτικης πόλης.
Πέρα από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, όπου
άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις για τη γνώση και
το μετριοπαθή χαρακτήρα του, ο Μιχαλόπουλος επιδόθηκε με αγάπη στην κοινωνική δράση.
Υπήρξε παλαιό μέλος και κατόπιν Αντιπρόεδρος του
Προοδευτικού και Πνευματικού Συλλόγου Παιανίας
«Δημοσθένης ο Παιανιεύς» καθώς και μέλος της
συντακτικής επιτροπής του ομώνυμου περιοδικού.
Συμμετέσχε στους χορηγούς για την ανέγερση του
ανδριάντα του ρήτορα Δημοσθένη, που κοσμεί σήμερα την είσοδο της πόλης και το 2004 διετέλεσε
εκπρόσωπος στη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού
& Επικοινωνίας (ΔΕΠΟΛ) του Δήμου Παιανίας.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμπορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο
ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική.
Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.
από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking
οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως. Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί
κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία
της Βούλας. Τηλ. 69322621062.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματικός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κατάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,
τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.
694.677.4322 κος Χρήστος.

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα
(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)
Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

Εγκαίνια επεξεργασίας αίματος ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Με την παρουσία του εκπροσώπου του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων Ιωάννη Δέδε, του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπ. Υγείας, πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια της Αίθουσας Κεντρικής Επεξεργασίας Αίματος, την Τρίτη 4 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ στις Αχαρνές,
σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για την Αιμοδοσία
στη χώρα μας.

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2030.300
229 904 8340
2132030800
2295 052222
229 932 0511
2294320011
21 3203 0900

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Μία νέα εποχή για την Αιμοδοσία στη χώρα μας!

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

μας, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το σύστημα
αιμοδοσίας της χώρας μας εκσυγχρονίζεται, κάνοντας χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και παρέχει τη
δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης και διανομής
του αίματος και των προϊόντων του, ανάλογα με τις
ανάγκες των ασθενών», τόνισε μεταξύ άλλων ο
Υπουργός.
Στο Κέντρο Επεξεργασίας Αίματος θα γίνεται η κεντρική επεξεργασία όλων των μονάδων αίματος της
Αττικής. Αυτό θα «επιτρέψει να γίνει κεντρική επεξεργασία μέχρι και 300.000 μονάδων αίματος με
πολύ λιγότερο προσωπικό, θα αποδώσει πολύ καλύτερης ποιότητας παράγωγα, με αυτοματοποιημένο
τρόπο για να καλύπτονται οι ανάγκες των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών με επάρκεια και ασφάλεια»,
σημείωσε η πρόεδρος του ΕΚΕΑ Χ. Ματσούκα.

«Για ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» μίλησε
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, Χρήστος Πρωτόπαπας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν διοικήσεις των νοσοκομείων της Αττικής και στελέχη των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.
«...κάνουμε ένα μεγάλο βήμα αναδιοργάνωσης όλου
του συστήματος διαχείρισης του αίματος στη χώρα

«Το αποτέλεσμα θα είναι να βγούμε από την αγωνία
εξεύρεσης αίματος από το συγγενικό μας περιβάλλον» επεσήμανε η Βάνα Μυρίλλα αντιπρόεδρος της
Ομοσπονδίας Θαλασσαιμικών.

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

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Πώς η αφρικανκή σκόνη επηρεάζει τα μάτια μου;
Η μεταφορά σκόνης από τις περιοχές της Αφρικής
προς την Μεσόγειο θάλασσα και την Ευρώπη είναι
ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει το κλίμα της Ελλάδας. Όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι πάνω από τις ερημικές περιοχές ανασηκώνονται μεγάλες ποσότητες
άμμου και σκόνης οι οποίες μεταφέρονται εκατοντάδες έως και χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά. Η ποσότητα
σκόνης που ανασηκώνεται εκτιμάται ότι κυμαίνεται
από 150 έως και 700 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

κοστεροειδή (κορτιζόνη).
Τα αντιισταμινικά αναστέλλουν τη δράση της ισταμίνης και κατά συνέπεια τη φαγούρα, το πρήξιμο (οίδημα), το κοκκίνισμα κ.τ.λ. Οι σταθεροποιητές των
μαστοκυττάρων δρουν προληπτικά ώστε όταν περάσει η δράση του αντισταμινικού και ξαναεκτεθούν στο
αλλεργιογόνο να μην εμφανιστούν τα συμπτώματα
καθόλου ή σε πολύ μικρότερο βαθμό.

Τα συμπτώματα είναι ίδια με την απλή επιπεφυκίτιδα,
δηλαδή δακρύροια, αίσθημα καύσου, αίσθημα ξένου
σώματος, κοκκίνισμα των οφθαλμών, έντονο οίδημα
στα βλέφαρα και στον επιπεφυκότα, εκκρίσεις και
θάμπωμα στην όραση. Αυτή η «απλή» αλεργική επιπεφυκίτιδα αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να
εξελιχθεί σε ιογενή κερατίτιδα με σοβαρή μείωση της
όρασης και ακόμη εντονότερες ενοχλήσεις.

Για την αντιμέτωπιση:
«Οι κρύες κομπρέσες και το πλύσιμο των ματιών με
άφθονο κρύο νερό από τη βρύση μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα και αυτός είναι ένας απλός τρόπος πρώτης αντιμετώπισης των συμπτωμάτων.
Επίσης τα τεχνητά δάκρυα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε άφοβα και συχνά γιατί ξεπλένουν τα μάτια
από τα αλλεργιογόνα, προστατεύουν τον κερατοειδή
χιτώνα και ανακουφίζουν από το αίσθημα ξένου σώματος», εξηγεί Ι. Μάλλιας.
Είναι πολύ σημαντικό οι πάσχοντες από τις ενοχλήσεις της αφρικανικής σκόνης να συμβουλεύονται τον
οφθαλμίατρό τους αν παρατηρούν πως τα συμπτώματα δεν υποχωρούν για να χορηγηθεί πιο αποτελεσματική θεραπεία.
Υπάρχουν πολλών ειδών σκευάσματα σε μορφή κολλυρίων που μπορούν να δοθούν για την φαρμακευτική αντιμετώπιση των οφθαλμικών αλλεργιών. Οι
κύριες κατηγορίες φαρμάκων είναι τα αντιισταμινικά,
οι σταθεροποιητές των μαστοκυττάρων και τα κορτι-

• Να πλένουμε τα χέρια μας συχνά.
• Να αποφεύγουμε το τρίψιμο των ματιών με τα χέρια
μας.
• Να μη χρησιμοποιούμε πετσέτες, αλλά χαρτομάντηλα μιας χρήσης.
• Να φοράμε απαραιτήτως απορροφητικά γυαλιά
ηλίου για όσο χρονικό διάστημα εκθέτουμε τον εαυτό
μας στον ήλιο.

Έρευνες Eλλήνων και ξένων επιστημόνων εντόπισαν
επικίνδυνα βαρέα μέταλλα στην σύσταση της αφρικανικής σκόνης όπως σίδηρο, πυρίτιο, μαγγάνιο και ψευδάργυρο. Μερικές φορές μαζί με τις ενώσεις αυτές
μεταφέρονται μύκητες, βακτήρια και ιοί για παράδειγμα
ο αδενοϊός μπορεί να μεταφερθέι με την σκόνη της
ερήμου και μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις ή και πιο
σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στα μάτια μας.

Ποιες οι επιπλοκές στην όραση;

• Να αποφέυγουμε την πολύωρη έκθεση μας στο εξωτερικό περιβάλλον.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμα και τις συννεφιασμένες ημέρες
συνιστάται η χρήση γυαλιών ηλίου γιατί ακόμα και
τότε υπάρχει κίνδυνος από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες.

Σήμερα υπάρχουν νέα και πολύ αποτελεσματικά αντιαλλεργικά φάρμακα που συνδυάζουν σε ένα κολλύριο και το αντισταμινικό και τον σταθεροποιητή των
μαστοκυττάρων. Έτσι με τη χρήση των σταγόνων
αυτών δυο φορές την ημέρα έχουμε μια καταπληκτική
βελτίωση των συμπτωμάτων και της κλινικής εικόνας.
«Τα παραπάνω φάρμακα και ειδικά οι σταθεροποιητές
των μαστοκυττάρων μπορούν να δοθούν προληπτικά
λίγο καιρό πριν ξεκινήσει η εποχή που εμφανίζεται η
αλλεργία, αν υπάρχει μια εποχιακή αλλεργική επιπεφυκίτιδα που μας κάνει να υποφέρουμε κάθε χρόνο.
Η προληπτική αγωγή βοηθά στο να μην εκδηλωθεί η
αλλεργία όταν εκτεθούμε στο αλλεργιογόνο», καταλήγει ο Ι. Μάλλιας.
Τα αντιισταμινικά από το στόμα σε μορφή χαπιών
είναι άλλο ένα όπλο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οφθαλμίατροι, ειδικά σε άλλες μορφές αλλεργίας που αφορούν και άλλα όργανα όπως η
αλλεργική ρινίτιδα. Η δράση των χαπιών αυτών είναι
αποτελεσματική και στις αλλεργικές επιπεφυκίτιδες,
αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματική από την τοπική
θεραπεία. Η τοπική θεραπεία αντίθετα μπορεί να είναι
αποτελεσματική και στην αλλεργική ρινίτιδα που συνοδεύει πολύ συχνά την αλλεργική επιπεφυκίτιδα καθότι τα κολλύρια περνούν στη μύτη μέσω του
δακρυϊκού πόρου και την δακρυϊκής οδού.

Σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους η έγκαιρη πρόληψη, η σωστή διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία
της οφθαλμικής αλλεργίας μπορούν να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα σε σημαντικό βαθμό. Τα αλλεργικά άτομα είναι καλό να επισκέπτονται προληπτικά
τον οφθαλμίατρό τους ώστε να προλάβουν και να θεραπεύσουν έγκαιρα τα συμπτώματά τους πριν αυτά
γίνουν σημαντικά και ενοχλητικά.
Ιωάννης Α. Μάλλιας
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημíου Αθηνών,
ClinicalFellow της Οφθαλμολογικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
& ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Κοινότητα Νέων “Ορθόδοξη Μαθητεία”
Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας “ΓΑΛΙΛΑΙΑ”

Πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από την
αφρικανική σκόνη;
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Οι βασικές ενέργειες που πρέπει να διενεργεί ο καθένας και ειδικά οι πιο επιρρεπείς σε αλλεργίες είναι:

Αίθουσα Ιερού Προσκυνήματος Αναστάσεως Χριστού
Σπάτων (Αγίου Δημητρίου 23)

09:00 - 13:00
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To 1ο ΓΕΛ Βούλας, στην 3η θέση στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα Μπάσκετ
Οι μαθήτριες του 1ου Λυκείου Βούλας, μία ομάδα παικτριών μπάκσετ έπαιξαν με πάθος, αγωνιστικότητα
και ήθος και βρέθηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου,
στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ (Παγκόσμια Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού I.S.F.),
αφού απέκλεισαν - στο φάιναλ φορ του Πανελλήνιου
Σχολικού Πρωταθλήματος (στην Καβάλα) την ομάδα
της Κύπρου και εν συνεχεία το Ιδιωτικό Κολλέγιο Ελληνικού.
Ο γυμναστής τους, Γιάννης Παπαϊωάννου, μετά την
επιστροφή τους στην Αθήνα είπε μεταξύ άλλων:
«Αυτά τα κορίτσια με τη σπουδαία εμφάνισή τους και
τη δυναμική τους παρουσία, μας έκαναν υπερήφανους.
Tα κορίτσια είναι:

Αναγνωρίστηκε από την ΓΓΑ
το άθλημα του Cheerleading
Αναγνωρίστηκε και επίσημα η Ελληνική Ομοσπονδία
Cheerleading - Αθλητικού Ομαδικού Χορού (Ε.Ο.Τ-Α.Ο.Χ)
κα το άθλημα του cheerleading – αθλητικού ομαδικού
χορού από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και
την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με απόφαση που ελήφθη την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και ανακοινώθηκε επίσημα την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.
Παράλληλα με την αναγνώριση της Ομοσπονδίας, αναγνωρίστηκαν από την ΓΓΑ, τα σωματεία μέλη της Ε.Ο.ΤΑ.Ο.Χ. τα οποία αναφέρονται με αλφαβητική σειρά:

Αναστασοπούλου Χριστίνα, Μπουντούρη ελισάβετ,
Νάτσκου Ευαγγελία, Σακελλαρίου Ολυμπία, Παντελή
Αθανασία, Κουζούκα Στέλλα, Καλογεριου Μαίρη,

Αποστόλου Δέσποινα, Χατζηνικολάου Μελίνα, Αρμένη Αριάδνη, Καλαφάτη Ευδοκία, Χατζηλεοντή
Ιωάννα

Camp με την καθοδήγηση ειδικευμένων
Εκπαιδευτικών στο Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», οργανώνουν και φέτος καλοκαιρινά τμήματα τα παιδιά έξι (6)
έως (15) ετών, που θα μπορούν να συμμετάσχουν στις
Αθλητικές & Πολιτιστικές Ενασχολήσεις παιδιών δημοτών,
που πραγματοποιούνται στον Δήμο, για 7η συνεχή χρονιά!
Κατά την διάρκεια του Camp και με την καθοδήγηση ειδι-

κευμένων Εκπαιδευτικών, τα παιδιά, θα απασχοληθούν με
αθλήματα και δραστηριότητες όπως: Ενόργανη Γυμναστική, Μπάσκετ, Ρυθμική Γυμναστική, Ποδόσφαιρο, Μπάν-

τμινγκτον, Βόλεϊ, Παραδοσιακούς Χορούς, Στίβο, Χάντμπολ, Εικαστικά, Μουσική, Μαθήματα Α’ Βοηθειών, Μαθήματα ασφαλούς οδήγησης κ.ά.
Η ενασχόληση λαμβάνει χώρα, στο Κλειστό Γυμναστήριο
του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου (31ο χλμ. Λεωφ.
Σουνίου), καθημερινές (Δευτέρα έως Παρασκευή), από τις
8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. και απευθύνεται σε παιδιά Δημοτών, γεννηθέντα από το 2004 έως και το 2013!
Θα διεξαχθούν τρεις Περίοδοι, των δέκα εργάσιμων ημερών, με εκατό (100) συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, σε
κάθε μία, εκ των οποίων:
– η 1η Περίοδος, ορίζεται από 18 έως 28 Ιουνίου 2019,
– η 2η Περίοδος, από 1 έως 12 Ιουλίου 2019,
– η 3η Περίοδος, από 15 έως 26 Ιουλίου 2019.
Το κόστος συμμετοχής, ανέρχεται μόλις στα πέντε (5)
Ευρώ την ημέρα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ και για τις
δέκα (10) ημέρες. Οι εγγραφές, ξεκίνησαν την Δευτέρα 3
Ιουνίου 2019 στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου ( Δευτέρα έως Παρασκευή: 9 – 4 μ.μ.)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22990-22815.

«Εφυγε» πρόωρα ο Γιώργος Ξενίδης
Σοκ προκάλεσε η είδηση του ξαφνικού θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή Γιώργου Ξενίδη, σε ηλικία μόλις 45 ετών, από ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Ξενίδης ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Ηρακλή, όπου και αγωνίστηκε
στο μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του. Παράλληλα αγωνίστηκε στην ΑΕΚ,
στην Ανόρθωση και στον Ιωνικό. Κορυφαίες στιγμές της ποδοσφαιρικής του θητείας ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΚ το 2002 και η πρόκριση
στον δεύτερο γύρο του Champions League με την Ανόρθωση, αποκλείοντας την
Τραμπζονσπόρ. Συνολικά είχε 327 συμμετοχές και 27 γκολ σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η ΑΕΚ, ο ΑΠΟΕΛ, ο Αρης, ο ΠΑΟΚ και οι φορείς του ελληνικού ποδοσφαίρου εξέφρασαν τη θλίψη τους για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Ξενίδη.
Νίκος Γεωργόπουλος
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...στο κύλισμα της μπάλας
CHAMPIONS LEAGUE
Τα πλάνα για κλειστή λίγκα, οι
αντιδράσεις και η κόντρα για τα κέρδη
Τη σεζόν αυτή εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στο Champions League οι αλλαγές που αποφάσισε προ διετίας η
UEFA ως προς τη σύνθεση της φάσης των ομίλων και ωφέλησαν τους πλουσιότερους συλλόγους, καθώς οι ομάδες
που τερμάτισαν στην πρώτη τετράδα των τεσσάρων ισχυρότερων πρωταθλημάτων της Ευρώπης (Ισπανία, Αγγλία,
Ιταλία, Γερμανία) κατέλαβαν τις 16 από τις 32 θέσεις στους
ομίλους. Αλλες 10 θέσεις ήταν «κλειδωμένες» υπέρ ομάδων από πρωταθλήματα χωρών που βρίσκονται στις θέσεις
5 έως 10 της γενικής βαθμολογίας της UEFA, με αποτέλεσμα - για πρώτη φορά - οι ομάδες των ομίλων στη μεγάλη
πλειοψηφία τους, 26 από τις 32, να είναι γνωστές πολύ
πριν από τα προκριματικά του καλοκαιριού. Εν τέλει η διαδικασία έγινε για να καλυφθούν μόλις 6 «εισιτήρια», από
τα δύο μονοπάτια των πρωταθλητών και των μη πρωταθλητών.
Με βάση τη νέα αυτή κατάσταση, μόνο έκπληξη δεν πρέπει
να προκαλεί το γεγονός ότι στον φετινό τελικό έφτασαν
δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να συναντάται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα στο
μέλλον, στο πλαίσιο της σταδιακής μετατροπής του Champions League σε μια κλειστή λίγκα, για λίγους και προνομιούχους. Αυτό άλλωστε επιδιώκεται να καθιερωθεί και
θεσμικά, με τους ισχυρούς να μην κρύβουν καν πλέον ότι
θέλουν μια διοργάνωση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα
τους.
Ούτως ή άλλως, οι αλλαγές στη σύνθεση του Champions
League είχαν δρομολογηθεί από την UEFA ως αποτέλεσμα
της πίεσης που της ασκήθηκε από τους πλούσιους συλλόγους, οι οποίοι ζητούσαν μεγαλύτερο μερίδιο στην «πίτα»
και απείλησαν μέχρι και με αποχώρηση και δημιουργία ξεχωριστής διοργάνωσης. Οι παραχωρήσεις έγιναν και το
Champions League με τους νέους «συσχετισμούς» πήγε
καλά την πρώτη αυτή σεζόν, αυτό όμως απ' ό,τι φαίνεται
δεν σταματά τις βλέψεις των ισχυρών: Ενόψει των νέων
αλλαγών που ετοιμάζονται για τη διοργάνωση από το 2024,
«ακονίζουν τα μαχαίρια» τους διεκδικώντας ακόμα περισσότερα, όπως μαρτυρά το τελευταίο δίμηνο, κατά το οποίο
δείχνουν να κορυφώνονται οι συζητήσεις γύρω από τις
επόμενες αλλαγές.

Αντιδρούν οι εγχώριες λίγκες
Οι συζητήσεις για την τελική μορφή των αλλαγών αναμένεται να συνεχιστούν τους επόμενους μήνες, ήδη όμως τα
όσα σχεδιάζονται έχουν προκαλέσει τις πρώτες αντιδράσεις, κυρίως στις τάξεις των εγχώριων λιγκών της Ευρώπης, ανάμεσα στις οποίες και τους ισχυρούς συλλόγους
ξέσπασε σφοδρή αντιπαράθεση.

Προκριματικοί του Euro 2020
Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για την έναρξη
των προκριματικών του Euro 2020 έχει μπει η Εθνική ομάδα
ποδοσφαίρου, που αντιμετωπίζει την Ιταλία στις 8 Ιούνη και
την Αρμενία στις 11 Ιούνη. Μετά το ρεπό που ακολούθησε
το φιλικό με την Τουρκία την περασμένη Πέμπτη, πλέον οι
διεθνείς επανήλθαν στις προπονήσεις. Στην αποστολή εντάχθηκαν και οι Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Κώστας Μανωλάς, Τάσος Δώνης και Κάρλος Ζέκα, οι οποίοι δεν είχαν
πάρει μέρος στη μίνι προετοιμασία στην Ολλανδία και στο
φιλικό με την Τουρκία. Ετσι, ο Αγγελος Αναστασιάδης έχει

όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και τη δυνατότητα να
επεξεργαστεί τα τελευταία πλάνα που αφορούν τους δύο
προσεχείς αγώνες, και ιδιαίτερα την πρεμιέρα με αντίπαλο
την Ιταλία το Σάββατο.
Στον αγώνα αυτό ο ομοσπονδιακός τεχνικός δίνει ιδιαίτερο
βάρος, χαρακτηρίζοντάς τον στις δηλώσεις του «μεγάλη
υπόθεση», αφού όπως είπε το θετικό αποτέλεσμα θα ανοίξει το δρόμο για μια καλή πορεία της ομάδας. Μιλώντας
δε για την Ιταλία, τη χαρακτήρισε πολύ δύσκολη ομάδα, με
σπουδαίους παίκτες και καλό προπονητή.

SUPER LEAGUE 1
Πίεση ΠΑΟΚ στους Σάκχοφ και Κάνιας
Καθοριστικές για το μέλλον της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με
τους Σάκχοφ και Κάνιας αναμένεται να είναι οι επόμενες
ημέρες, με τους διοικούντες την ομάδα να περιμένουν τις
απαντήσεις τους στις προτάσεις ανανέωσης που τους έγιναν. Σημειώνεται πως αυτές δεν επέφεραν αρχικά συμφωνία, με τον Σάκχοφ ουσιαστικά να την απορρίπτει και τον
Κάνιας να τηρεί στάση αναμονής για κάτι καλύτερο...
ΑΕΚ: Παρελθόν και επίσημα αποτελεί ο Βραζιλιάνος Αλεφ
στην ΑΕΚ, με τον παίκτη να αποχαιρετά μέσω προσωπικού
μηνύματος στο διαδίκτυο τους συμπαίκτες του και την
ομάδα. Αν και αρχικά η «Ενωση» είχε μπει σε συζητήσεις
με την Μπράγκα για αγορά του παίκτη, που αγωνιζόταν ως
δανεικός, εντούτοις με την έλευση του νέου τεχνικού, Μιγκέλ Καρντόσο, τα δεδομένα άλλαξαν αφού ο παίκτης δεν
υπολογιζόταν στα πλάνα του.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τη συμφωνία στο οικονομικό μέρος θέλουν
οι πληροφορίες να απομένει προκειμένου ο Ολυμπιακός να
προχωρήσει στη μεταγραφή του Σουηδού πρώην παίκτη
του Παναθηναϊκού Μάρκους Μπεργκ, ο οποίος εκτός απροόπτου δεν θα συνεχίσει στην Αλ Αχλί του Κατάρ. Σύμφωνα
με τη φημολογία, οι δύο πλευρές τα έχουν βρει στο θέμα
της διάρκειας του συμβολαίου.
ΞΑΝΘΗ: Ο 27χρονος μέσος Αλεξάντερ Κοβάσεβιτς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Ξάνθη και θα παραμείνει στην
ομάδα και την επόμενη σεζόν.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική γυναικών
Με πανηγυρικό τρόπο η Εθνική χάντμπολ γυναικών εξασφάλισε την παρουσία της στην κυρίως προκριματική φάση
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2020. Πρόκειται για
υπέρβαση της Εθνικής γυναικών, καθώς για πρώτη φορά
ξεπερνά το εμπόδιο των ομίλων και φτάνει στα κυρίως προκριματικά. Και το έκανε με επιβλητικό τρόπο, αφού τερμάτισε πρώτη και αήττητη στον όμιλό της, που διοργανώθηκε
στη Βέροια, νικώντας κατά σειρά το Ισραήλ (28-21), τη Φινλανδία (31-14) και το Λουξεμβούργο (27-14).

FIFA
Επανεκλογή Ινφαντίνο στην προεδρία
«Πριν αλέκτορα φωνήσαι... »
Στην προεδρία της FIFA τουλάχιστον μέχρι το 2021 θα παραμείνει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, όπως προέκυψε μετά από συνεδρίαση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου
στο Παρίσι. Η επανεκλογή του Ιταλοελβετού παράγοντα
ήταν αναμενόμενη, καθώς ήταν ο μοναδικός από τους 211
συμμετέχοντες που είχε θέσει υποψηφιότητα!

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Πριν αλέκτορα φωνήσαι... »
Λίγες μόλις ημέρες αφότου ο επανεκλεγείς πρόεδρος της
FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο χαρακτήρισε την πρώτη θητεία του
(τα προηγούμενα τρία χρόνια) ως «την πλέον διαφανή και
χωρίς σκάνδαλα», ήρθε η πραγματικότητα να τον διαψεύσει πανηγυρικά. Ο αντιπρόεδρος της FIFA και πρόεδρος της
Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (CAF), Αχμάντ Αχμάντ, συνελήφθη χτες στο Παρίσι ύστερα από καταγγελίες για διαφθορά και δωροδοκία στην αλλαγή
χορηγικής σύμβασης το 2017. Η καταγγελία έχει να κάνει
με την αλλαγή χορηγού της CAF, από γερμανική εταιρεία
ένδυσης σε αντίστοιχη γαλλική βαριάς βιομηχανίας, και
έγινε από τον πρώην γενικό γραμματέα της CAF, Αμρ
Φάχμι. Ο Αχμάντ αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις ψευδείς, και ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε «να αποφύγει σκάνδαλο διαφθοράς».

2οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Παρ’ ολίγον οι αθλητές να μείνουν εκτός
Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε ξαφνικά με την ελληνική αποστολή του στίβου που επρόκειτο να συμμετάσχει στους
2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν στο
Μινσκ (23 - 28 Ιούνη). Ολα ξεκίνησαν από την ανακοίνωση
του ΣΕΓΑΣ ότι η αποστολή δεν θα μεταβεί στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, αφού δεν μπόρεσε να βρει αεροπορικά εισιτήρια για τους αθλητές. Η Ομοσπονδία
Στίβου έπρεπε να βγάλει η ίδια τα εισιτήρια, αλλά δεν τα
κατάφερε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος, εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός της μη παρουσίας της ελληνικής αποστολής στους
αγώνες, τονίζοντας πως χαμένοι της υπόθεσης είναι οι
ίδιοι οι αθλητές. Εκανε δε λόγο για έλλειψη της δυνατότητας σε κάποιους αθλητές που δεν θα πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες να ζήσουν μια ευκαιρία συμμετοχής σε
σπουδαίους διεθνείς αγώνες.
Τελικά, ο ΣΕΓΑΣ ενημέρωσε πως η αποστολή θα μεταβεί
στο Μινσκ με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, μετά από
κυβερνητικές παρεμβάσεις όταν έγινε γνωστό το ζήτημα.

Παραπέμπονται οριστικά σε δίκη
ο Β.Μαρινάκης και 27 ακόμη
Απορρίφθηκε από τον Αρειο Πάγο η αναίρεση του αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Ευάγγελου Ζαχαρή κατά του βουλεύματος για τους
«στημένους» αγώνες στο ποδόσφαιρο.
Tο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ.
804/17.4.2019 απόφασή του δεν έκανε δεκτό το αίτημα
του αντεισαγγελέα Α.Π. Ευάγγελου Ζαχαρή να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι μόνο για το πλημμέλημα
της σύστασης συμμορίας και όχι και γι’ αυτό της αλλοίωσης αποτελεσμάτων αγώνων που είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.
Κατόπιν αυτού, οι 28 συνολικά κατηγορούμενοι για τους
«στημένους» αγώνες στο ποδόσφαιρο παραπέμπονται
οριστικά σε δίκη.
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