
Η Ευρώπη και η τοπική μας κοινωνία βρίσκεται
στο σταυροδρόμι επιλογών. Αυτές οι εκλογές θα
δείξουν αν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι Μα-
νιάτισσες και οι Μανιάτες θα ψηφίσουν:
● Το μέλλον η το παρελθόν.
● Την εξέλιξη η την καθυστέρηση.
● Τον πολιτισμό η τον σκοταδισμό.
● Την δημοκρατία η τον Εθνομηδενισμό.
● Το μέλλον του τόπου μας η τη στασιμότητα.
● Για τη νέα γενιά η την μετανάστευσή της.
● Το Εμείς η το καταστροφικό Εγώ.

Κρίσιμη η ψήφος σας για την Ευρώπη
και την Τοπική Κοινωνία

Οι Ευρωπαϊκές εκλογές συνδέονται άμεσα με τις
τοπικές εκλογές επειδή οι δυνατότητες ανάπτυ-
ξης τη τοπικής αυτοδιοίκησης εξαρτιόνται κατά
το πλείστον μέρος από τις αποφάσεις του Ευρω-
κοινοβουλίου, αρκεί η τοπική αυτοδιοίκηση το
αξιοποιήσει.
Η Ευρώπη καθορίζει το 80% των λειτουργιών της
χώρας μας όπως: Την κεντρική οικονομική πολι-
τική, τις τράπεζες, τον προϋπολογισμό του κρά-
τους, την προστασία του περιβάλλοντος, επέβαλλε
την δημοσιονομική λιτότητα, ελέγχει την προοπτική
απομείωσης του χρέους, τα προγράμματα της α -
ποκεντρωμένης διοίκησης, ΕΣΠΑ και LEADER, απο-
φασιστικά καθορίζει τη Γεωργική μας πολιτική με
την (ΚΑΠ) με τις ποσοστόσεις και επιδοτήσεις
κ.λπ.. κ.λ.π. Το τι θα ψηφίσεις για την Ευρωβουλή
θα επηρεάσει αποφασιστικά και τον τόπο μας.
Αν επί μια 10ετία κρίσης περνάμε δύσκολα χρόνια,
τώρα θα φανεί αν μάθαμε και απεμπολήσαμε τη
νοοτροπία του ρουσφετιού.
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Για μια άλλη Ευρώπη, για μια άλλη τοπική κοινωνία

Συνέχεια στην σελίδα 4

Μια φορά στα (4) χρόνια έρχεται η ώρα των πολιτών να κριθούν από την

ιστορία για το επίπεδο της πολιτικής τους ωριμότητας. Αν έχουν μνήμη και

ευθύνη αλλά και όραμα για τον τόπο μας και το μέλλον της νέας γενιάς.

Συνέχεια στην σελίδα 9

Η νεολαία ψηφίζει για το μέλλον της

Οικολόγους Πράσινους

ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υποψήφιοι
Ευρωβουλευτές

Οικολόγων Πράσινων

Οι καταστροφείς της

Μάνης έχουν όνομα

Μαυρίστε τους με την

ψήφο σας
Συνέχεια

στην σελίδα 7

Αγγελική
Ρήνα -
Τσώνη

Αγρότισσα -
Φυστικοπα-

ραγωγός
Μέλος «Οι-

κολόγων
Πράσινων»

Δήμητρα

Λυμπεροπού-

λου

Γεωπόνος -

Υποψήφια Πε-

ριφερειάρχης

με την «Πελο-

πόννησος

Πράσινη - 

Οικολογική»

Νικόλαος
Καλαποθαρά-

κος
Δημοσιογράφος
- Συγγραφέας -

Εκδότης
Μέλος

«Οικολόγων
Πράσινων»

Συνέχεια στην σελίδα 2

Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ
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Αγαπητοί ψηφοφόροι: 
● Τώρα είναι ο χρόνος για ν’ αντιμετωπίσουμε
την κλιματική αλλαγή. 
● Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να προστατέ-
ψουμε τη δημοκρατία. 
● Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να στα-
θούμε απέναντι στο μίσος και το ρατσισμό
και να αγωνιστούμε για κοινωνική δικαιοσύνη. 
● Τώρα είναι η ώρα περισσότερο από ποτέ
που πρέπει ν’ αλλάξει η Ευρώπη, να επι-
τρέψει στους πολίτες της να εκπληρώσουν
τα όνειρα τους!   
● Το Πράσινο Όραμά μας για την Ευρώπη
είναι μια Ευρώπη που προωθεί την πράσινη
οικονομία, κι έτσι δημιουργεί νέες θέσεις ερ-
γασίας.
● Που επιδιώκει την κοινωνική και διαγενεακή
δικαιοσύνη και δημοκρατία για όλες και όλους. 
● Που σέβεται τους πολίτες και τους δυναμώ-
νει. 
● Που προστατεύει τη διαφορετικότητα και
υποστηρίζει το κράτος δικαίου. 
● Που προάγει τη διεθνή ειρήνη και τους Στό-
χους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
● Το οφείλουμε στα παιδιά μας και το χρω-
στάμε στον κόσμο.
● Θέλουμε να ανανεώσουμε την υπόσχεση
μας για μια και ενιαία  Ευρώπη! 
● Θα εργαστούμε για ν’ απωθήσουμε και ν’
απομονώσουμε όλους εκείνους που προ-

σπαθούν να μετατρέψουν την αυθεντική
και καλόπιστη κριτική για τις ελλείψεις και
λάθη, σε αντιευρωπαϊσμό, εξτρεμισμό και
ξενοφοβία.
● Λέμε όχι στην Ευρώπη του εθνικισμού! 
● Θεωρούμε την ευρωπαϊκή διαδικασία
ενοποίησης ως ένα μεγάλο ιστορικό επί-
τευγμα, αλλά δεν θα μείνουμε στις δάφνες
του παρελθόντος. 
● Η Ευρώπη  ο κοινός μας τόπος, σημαίνει
αφοσίωση και ευθύνη για όλους μας.
● Η ευρωπαϊκή ενότητα πρέπει να αναπτυχ-
θεί κι άλλο, γενιά με τη γενιά.
● Στην εποχή μας, είναι όλο και πιο σημαντικό
να συνεργαστούμε για τις κοινές μας αξίες και
συμφέροντα στον κόσμο. 
● Για ν’ αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλή-
σεις πρέπει να συμφωνήσουμε ως προς την
Ευρωπαϊκή κυριαρχία και δικαιοδοσία, 
● Γιατί τα μεμονωμένα κράτη μας δεν είναι
αρκετά ισχυρά. 
● Η Ευρώπη υποστηρίζει την πολυμερή συ-
νεργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την βιώ-
σιμη ανάπτυξη και την ειρηνική επίλυση των
διαφορών και των συγκρούσεων.
● Για να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη ισχυρή
δυναμώνοντας την δημοκρατία. 
● Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ πρέπει να μετε-
ξελιχθεί σε μια πλήρη δημοκρατία πολλών
επιπέδων, όπου όλες οι αποφάσεις λαμβάνον-

ται με διαφάνεια από εκλεγμένους εκπροσώ-
πους που λογοδοτούν στους πολίτες. 
● Αυτό το πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει στους
πολίτες να συμμετέχουν ενεργά, σαν δύναμη
μετασχηματισμού και αλλαγής της Ευρώπης
προς το καλύτερο. 
● Γι αυτό, ότι αφορά λόμπι και λομπίστες
πρέπει να γίνεται με διαφανείς και δεσμευτι-
κούς κανόνες.
● Για όλους αυτούς τους λόγους υπο-
στηρίζουμε κινήματα που προάγουν
την αλληλεγγύη, την περιβαλλοντική και
κλιματική υπευθυνότητα, το κράτος δι-
καίου, τον φεμινισμό, την δικαιοσύνη και
την ελευθερία.
● Αυτές είναι βασικές πράσινες αξίες που θέ-
λουμε να γίνουν πράξη στην πορεία για την
πραγματική δημοκρατία.
● Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση πρέ-
πει να μεταρρυθμιστεί για να διασφαλιστεί ότι
όλοι προοδεύουν και κανείς δεν μένει πίσω.
● Καλούμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες
να κάνουν χρήση του δικαιώματος ψήφου
τους.
● Σπάνια οι ευρωεκλογές ήταν τόσο σημαν-
τικές όσο αυτές που έρχονται. 
● Το εάν η Ευρώπη θα προχωρήσει μπρο-
στά και ενωμένη ή θα διαλυθεί εξαρτάται
από την επιλογή των πολιτών, από την
επιλογή σας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ: ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ

Οι προτεραιότητές μας για το 2019
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«Εγώ θα κάνω όνειρα και αληθινά ας μη γίνουν

αρκεί που επροσπάθησα όνειρα να μη μείνουν.»

Της Ελλάδας

Παιδιά

H «κρίση»
και το Εργατικό Κίνημα

Βαριόμοιρα πούχετε την  Ελληνική λαλιά

την αλήθεια θα σας μολογήσω

μήπως αντί την απελπισιά, βοηθήσω

μεσ την ψυχή σας το όραμα για αναγέννηση

να αναδυθεί και, τότε 

μπος στα πόδια σας προσκυνήσω τα παλιά έπη

και την καινούργια σας ορμή.

Υπήρξαμε κακοί γονιοί

και τσιφτετέλληνες μαζί

κρατήσαμε για μας τα άνθη

και των βοτάνων την μοσχοβολιά

για σας αφήσαμε των αρκουδάβατων 

τ αγκάθια μνημονιακά κλουβιά

Όμως μη λησμονάτε πως στο ασυνείδητό σας

σαν τον κισσό αναρριχάται η γλώσσα των προγόνων σας

που μαγικά μεταμορφώνει τα φλώρια σε σταυραετούς

τις πικροδάφνες σε δάφνες του Απόλλωνα

τους γήλοφους σε Ολύμπους.

Τα ανθρωπάκια σε Τιτάνες Πελασγούς.

Με παρακαταθήκη σας αυτό το σύμβολο

της Ελληνικής αδούλωτης ψυχής.

Ζήστε, δουλέψετε, Ελληνόπουλα γεννήστε,

της λευτεριάς την πραγμάτωση στεντόρεια τραγουδήστε.

Όλα τα αίσχη που σας κληροδοτήσαμε

με την βαριά των προγόνων μας αξιών

αλύπητα γκρεμίστε.

Την αδούλωτη Ελληνική ψυχή μέσα σας αναστήστε

χτίστε μη σταματήστε πουθενά.

Ο Έλληνας δεν υποτάσσεται προχωρά

γκρεμίζοντας τα σάπια, θάβοντας τα βδελυρά

αλλά και χτίζοντας Παρθενώνες, Ολυμπίες

Κωμωδίες και Τραγωδίες

με λίγα λόγια Ανθρώπινες Κοσμοθεωρίες

Τ
ο εργατικό μας κίνημα δεν λειτούρ-

γησε, συχνά με τρόπο σύμφορο σ’

αυτό και - κατά προέκταση - και

στην πατρίδα μας. Οι λόγοι είναι πολλοί, με

σημαντικότερο, το ότι δεν διέθετε μια ολο-

κληρωμένη και σαφή αντίληψη των εθνικών,

και - πολύ περισσότερο - των διεθνών όρων

και συνθηκών...

Στις μέρες μας, με την αμαρτωλή διεθνή

«κρίση», παρέμεινε παθητικός δέκτης των ορέ-

ξεων του εγκληματικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, και, δεν αν-

τεδρασε δυναμικά, ώστε να αποτραπεί η πτωχοποίηση και υποβάθμιση

της χώρας μας... Ξεχάστηκε ή «ξεχάστηκε» η ισχύς και αποτρεπτι-

κότητα της «Γενικής Απεργίας»... Αν ήταν γνωστή και ξεκαθαρι-

σμένη η στόχευση των «αστέρων» του «χρηματοπιστωτισμού», η

χώρα μας και πολύ πιθανόν οι άλλες δύσμοιρες χώρες που γεύτη-

καν τα πικρά αποτελέσματα, δεν θα είχαν την δεινή τύχη... που τους

επιφύλαξαν τα παραπάνω ανθρωποειδή... Όσον αφορά στο δικό μας

εργατικό κίνημα, το κίνημα που αποσκοπεί στην βελτίωση της κοι-

νωνικής θέσης των εργαζόμενων της χώρας μας, υπήρξε αρκετά

«άτυχο» στην ιστορική του διαδρομή. Παρορμητισμός, μισαλ-

λοδοξία, ακρότητα, ημιμάθεια και κομματισμός ορισμένων,

που συχνά επιβάλλονταν σε αυτό, δεν του επέτρεψαν να πα-

ράξει όλους τους θετικούς καρπούς, που θα μπορούσε να

προσφέρει στην εργατική τάξη και την ελληνική κοινωνία.

Βέβαια, τα παραπάνω, δεν αποτελούν κοινό τόπο, ακόμα και σή-

μερα, και είναι πολλοί, (δυστυχώς), αυτοί που θα διαφωνήσουν, ή

και, θα εναντιωθούν σε τέτοιες απόψεις. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να

διδάσκονται από τα ιστορικά γεγονότα, και, τις οικονομικοκοινωνικές

καταστάσεις που προηγήθηκαν, θα συμφωνήσουν μαζί μας, πως το

εργατικό συμφέρον δεν μπορεί να αντιδιαστέλλεται και αντιβαίνει

προς το συμφέρον της κοινωνίας μας συνολικά.

Με μια τέτοια θεώρηση πιστεύουμε, πως θα συμφωνήσουν μαζί μας,

ότι το εργατικό κίνημα θα έπρεπε να έχει ενδιαφερθεί, προσπαθήσει,

και αγωνιστεί στον οικονομικό και κοινωνικό γενικότερα χώρο, για τα

παρακάτω:

1. Μέριμνα συνολικά για τους όρους αναπαραγωγής της ερ-

γατικής δύναμης και όχι μόνο, βασικά, για την αμοιβή και

την ασφάλεια της εργασίας.

2. Μείωση του χρόνου εργασίας ανάλογη με την αύξηση της παρα-

γωγικότητας.

3. Σύνδεση της εργατικής αμοιβής με την απόδοση της εργασίας.

4. Αποδοχή κανονικής κερδοφορίας των επιχειρήσεων, εφόσον

εξασφαλίζουν συνέχεια, και αύξηση των επενδύσεων.

5. Εναντίωση σε πληθωριστική κατάσταση, και, ανάλογη στάση.

6. Εναντίωση στην αύξηση του μεγέθους του κράτους.

7. Εναντίωση στην αύξηση του Δημόσιου Χρέους.

8. Επιδίωξη σημαντικής μείωσης των έμμεσων και αύξησης των

άμεσων φόρων.

9. Προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, (ιδίως

αυτών της διατροφής) και, ανάλογη στάση.

10. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και επιδίωξη διατήρη-

σης των φυσικών πόρων.

11. Σταθερή συνηγορία υπέρ της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Με τέτοιες θεωρήσεις και στόχους πιστεύουμε, ότι το Εργατικό μας Κί-

νημα θα είχε ωφελήσει και τον εαυτόν του και την κοινωνία μας. 

Του Ιατρού Βασιλείου Πατρικάκου

Του συγγραφέα Παν.  Γουλιέλμου,
από τη Λάγια της Μάνης
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Η Κεντρική θέση του Προγράμματος

Η κεντρική θέση του προγράμματος μας

πριν και πάνω από κάθε επί μέρους

τομέα είναι η σχέση μας με τον άν-

θρωπο. Θέση μας και πιστεύω μας είναι

ο σεβασμός του ανθρώπου αυτό θα υλο-

ποιηθεί με τις ακόλουθες ενέργειες.

Α) Σχεδιασμός και λειτουργεία άμε-

σου συστήματος επικοινωνίας με τους

δημότες.

Β) Υπηρεσία επιμελείας και ενημέρωσης

των υποθέσεων των δημοτών.

Γ) Έγκαιρη επισήμανση των απαιτούμε-

νων ενεργειών προς επίλυση των ζητη-

μάτων των δημοτών.
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Με σεβασμό στον άνθρωπο & τον τόπο
* Θα ακολουθήσει λεπτομερές κατά περιοχήν πρόγραμμα
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Ανατολική Μάνη

Δυτική Μάνη

Π
παρουσιάζουμε τους

υποψήφιους δημάρ-

χους Δυτικής Μάνης.

Αναλυτικά, στο Δήμο Δυτικής Μάνης

οι υποψήφιοι είναι:

Ο νυν δήμαρχος Γιάννης Μα-

ραμπέας θα είναι ξανά υποψή-

φιος, ως επικεφαλής της

παράταξης «Εναλλακτική Μα-

νιάτικη Ανανεωτική Συσπεί-

ρωση»

Υποψήφιος θα είναι κι ο Δημήτρης

Γιαννημάρας, ως επικεφαλής του

συνδυασμού «Νέα Πνοή για το

Δήμο Δυτικής Μάνης»

Την υποψηφιότητά του έχει ανακοι-

νώσει κι ο Παναγιώτης Μπασσά-

κος, χωρίς να έχει ανακοινωθεί

ακόμη το όνομα του συνδυασμού

του.

Ο Ευάγγελος Ανδροβιτσανέας θα

είναι υποψήφιος, ως επικεφαλής της

παράταξης «Ανεξάρτητη Κίνηση

Ενεργών Πολιτών για τη Δυτική

Μάνη».

Ακόμη μία υποψηφιότητα είναι αυτή

του Αλέξη Ρουτζούνη, ο οποίος θα

ηγηθεί της παράταξης «Συνεργασία

για τη Δυτική Μάνη»

Ο Πέτρος Ταβουλαρέας θα είναι

υποψήφιος με το ΚΚΕ στο δήμο, ως

επικεφαλής του ψηφοδελτίου της

«Λαϊκής Συσπείρωσης».

Έχουν όνομα οι καταστροφείς της Μάνης.
Μαυρίστε τους με την ψήφο σας

6 υποψηφιότητες στο δήμο Δυτικής Μάνης

“Παρών” στις επικείμενες Δημοτικές εκλο-

γές δήλωσε πως θα είναι ο νυν δήμαρχος

Δυτικής Μάνης,  Γιάννης Μαραμπέας. Ο

κύβος ερρίφθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης

που έγινε μεταξύ των μελών της παράταξής

του “Εναλλακτική Μανιάτικη Ανανεωτική Συ-

σπείρωση”.

Υποψήφιος ξανά ο

Δήμαρχος Δυτικής Μάνης

Γιάννης Μαραμπέας

Δημήτρης Γιαννημάρας

Ευάγ. Ανδροβιτσανέας Παναγιώτης Μπασσάκος

Πηγή: Facebook/Γ. Δημακόγιαννης
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Σελίδα 8 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Σ
τα τέλη της δεκαε-

τίας του 50 και στις

αρχές του 60, που η

Μάνη ακόμα δεν είχε ακόμα

μπει στον τεχνολογικό πολιτι-

σμό (νερό, και ηλεκτρισμό), το

μεγάλο πρόβλημα της Μανιά-

τισσας νοικοκυράς, ήταν το

πλύσιμο των βαριών ρούχων

του χειμώνα (βελέντζες μπα-

τανίες κουρελούδες κλπ). 

Ο μόνος τρόπος λόγω της έλλειψης

νερού, ήταν να πλυθούν στη θά-

λασσα. θα θυμηθούμε λοιπόν που και

πως οι μανάδες και οι γιαγιάδες της

Αρεόπολης τα έπλεναν. Το Λιμένι η

ποιο κοντινή θάλασσα, ήταν μια εφι-

κτή λύση. Η μάννα μου με την θεία

μου την Ειρήνη την αδερφή της,

φρόντιζαν να έχουμε έναν καλό γάι-

δαρο, τον φορτώνανε με όλα τα χει-

μωνιάτικα βαριά ρούχα, και κάποιο

πρωινό στα τέλη του καλοκαιριού,

ξεκινάγανε (εγώ  τ αδέρφια μου και

τα ξαδέρφια μου) για ένα μαγικό

διήμερο. 

Για να πας τότε στο Λιμένι, υπήρχε

ένας πλακόστρωτος δρόμος που ξε-

κίναγε από του Κουτρου. Του Κού-

τρου είναι το αγνάντεμα που βλέπεις

όλο το κόλπο του Καραβοστάσιου.

Εκεί υπήρχαν αμφιθεατρικά κτισμέ-

νες κερκίδες που πήγαιναν μαθητές

και καθηγητές την βόλτα τους και

συζητούσαν. Ο δρόμος Κατέβαινε

κάθετα την πλάγια,

ΤΟ  ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙ 
Του Δημήτρη Φρατζεσκάκη

Συνεχίζεται...
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ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Α
ν θα ενσκήψουμε
στην ανασυγκρό-
τηση της χώρας

μας της τοπικής μας κοινω-
νίας, του σπιτιού μας αλλά
και επαναπροσδιορισμό της
προσωπικότητάς μας. Πρέ-
πει να αλλάξουμε ρότα φίλοι
και συμπατριώτες για να
πάρει ο τόπος μας τη σωστή
κατεύθυνση με πυξίδα το

μέλλον των παιδιών μας. 

Η κρίση της Ευρώπης
κρίση του συστήματος

Η ανθρωπότητα και η Ευρώπη ιδιαίτερα, ζει

σήμερα μια πολυσήμαντη και πολυεπίπεδη,

δομική, θεσμική, πολιτική και ιδεολογική κρίση.

Οι μέχρι τώρα συστημικές κυβερνήσεις απο-

τράπηκαν από τις αρχές της συγκρότησης της

ενιαίας Ευρώπης. Με εντολές του οικονομικού

ιερατείου δημιουργήθηκε η συνθήκη του Μά-

αστρχτ το 1992 (αρθρο 102β,73β) που επέ-

βαλε, την αρχή της οικονομίας της ανοιχτής

αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό και απα-

γόρευσε οποιοδήποτε περιορισμό των κινή-

σεων κεφαλαίων, που με το κοινό νόμισμα το

Ευρώ χωρίς την ισονομία της παραγωγικότη-

τας των οικονομιών δημιούργησε την εξάρ-

τηση των πιο καθυστερημένων χωρών στις

ανεπτυγμένες. Τα κύρια χαρακτηριστικά της

είναι: α) Η βίαιη παγκοσμιοποίηση του κεφα-

λαίου και ο νεοφιλελευθερισμός, β) Η οικονο-

μική και κοινωνική περιθωριοποίηση ευρέων

μαζών, γ) Η διεύρυνση

του χάσματος Βορρά-

Νότου, δ) Κρίση των

ιδεολογιών, ε) Η

έξαρση της κλιματικής

αλλαγής, στ) Αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την

αναζήτηση νέων πολιτικών προσανατολι-

σμών και την άνοδο του Εθνομηδενισμού. Κα-

λούμαστε ως Ευρωπαίοι πολίτες να

αναλάβουμε τις ευθύνες μας για το μέλλον της

Ευρώπης της χώρας μας και του τόπου μας

για να αντιμετωπίσουμε το Νεοφιλελευθερισμό

και τον Εθνομηδενισμό.

Επισημάνσεις για τους Δημοτικούς

Εκπροσώπους και Ψηφοφόρους 

Είναι αλήθεια ότι πάντα υπήρχαν εγγενείς αδυ-

ναμίες των εκλογικών διαδικασιών και καθι-

στούσαν αμφίβολη την ανάδειξη και την

επιλογή των ικανών και άξιων. Βασικά στοι-

χεία αυτής της αδυναμίας είναι, η ελλιπής

ενημέρωση, η παραπληροφόρηση, η δημα-

γωγία, τα διαπλεκό-

μουνα συμφέροντα,

συναισθηματικές επι-

λογές, η μικροπολι-

τική του ρουσφετιού,

η νοοτροπία των δικών μας και των άλλων, η

μικρόψυχη στείρα αντιπαράθεση. Αλλά η σο-

βαρότερη αιτία αποτελεί η έλλειψη ευθύνης

του πολίτη για τα κοινά, η παθητική στάση

και η εξατομικοποίηση  των συλλογικών κοι-

νωνικών προβλημάτων.

Βέβαια την περισσότερη ευθύνη φέρουν οι δι-

οικούντες τις τοπικές κοινωνίες, οι δημοτικοί

άρχοντες,  που όλα τα κάνουν εν κρυπτώ και

παραβίστω που αποτρέ-

πουν την συμμετοχή των

πολιτών στα κοινά.

Εκλογές στη Μάνη

Οι Δημοτικοί Εκπρόσωποι στη αυτοδιοίκηση

που ζητούν την ψήφο μας, πρέπει να είναι

άτομα ελεύθερα χωρίς κομματική η άλλη εξάρ-

τηση με μόνο οδηγό τη συνείδησή τους. Να

έχουν όραμα, εργατικότητα, να έχουν ήθος και

έμπρακτη αγάπη για τον τόπο και τους αν-

θρώπους, καθώς επίσης, να διακατέχονται

από αγνή και πραγματική διάθεση προς το κοι-

νωνικό σύνολο.

Είναι αλήθεια ότι στο τόπο μας δεν μας έλειψαν

ούτε τα μέσα ούτε τα μυαλά. Εκείνο που μας

έλειψε είναι το ΗΘΟΣ διότι υπάρχουν πάσης

φύσεως σωτήρες αμφίβολης ηθικής υπόστα-

σης. Τα άτομα που θα συμμετάσχουν στις δη-

μοτικές εκλογές πρέπει να μιλήσουν με

ευθύτητα, ειλικρίνεια και εντιμότητα στους δη-

μότες για να τους συστρατεύσουν στη κοινή

προσπάθεια για την ανάπτυξη την προστασία

και ανάδειξη της Μάνης. Πρέπει η συμπερι-

φορά και η δράση τους να

έχει ενωτικό χαρακτήρα.

Ψηφοφόρε ήρθε η ώρα

η δική σου. Εκτίμησε,

κρίνε, επέλεξε τους άξι-

ους. Έχεις ΜΝΗΜΗ. Κοί-

ταξε στο μέλλον. Ψήφισε υπεύθυνους και

ευαίσθητους εκπροσώπους για τη Μάνη για

την ανάδειξή της την ιστορία και τον πολιτι-

σμό της. Συνδημότη ξεπέρασε τον ατομισμό

σου. Μη ζητάς ρουσφέτι. Μη οπισθοχωρήσεις

στις ψεύτικες σειρήνες και τις υποσχέσεις.

Μόνο με την ανάπτυξη του τόπου θα λυθούν

τα προβλήματά μας. Μόνο με τις ικανότητες

εκείνων που μπορούν να εκπονήσουν προγράμ-

ματα. Μόνο με ευαίσθητους και ειδήμονες που

βλέπουν το μέλλον. Μόνο με ανθρώπους που

έχουν αποδείξει στη πράξη ότι θέλουν και μπο-

ρούν θα αναπτύξουν τη Μάνη. Αντιστάσου

στην υποβάθμιση, ύψωσε το ανάστημά σου

αυτό που σε δίδαξε η ιστορία και ο πολιτισμός

της Μάνης. Εσύ πάντα εκπλήρωνες το χρέος

σου με την ίδια τη ζωή σου σε δυσκολότερους

καιρούς. Έτσι θα κάνεις και τώρα, το χρέος σου.

● Για το τώρα και τις επόμενες γενιές.

● Για τον πολιτισμό και τη παράδοση

● Για την προστασία της άγριας φύσης και

των βουνών μας.

● Για τη δουλειά και τις ανθρώπινες αξίες.

● Για να αλλάξει το πρόσωπο των χωριών

μας να αναβαθμιστούν να μην ερημώσουν,

● Για να γεμίσουν τα χωριά μας πάλι παιδικά

χαμόγελα!

Η ΜΑΝΗ ψηφίζει με λογική και κρίση αλλά

έχει και μνήμη, ψηφίζει τους καλύτερους.

Για μια άλλη Ευρώπη, για μια άλλη τοπική κοινωνία

Του ΝΙΚΟΛΑ
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ

Το Γύθειο... θα αποφασίσει! Η νεολαία θα πάρει την τύχη στα χέρια της

Η ΜΑΝΗ ψηφίζει με λογική και κρίση

αλλά έχει και μνήμη, ψηφίζει

τους καλύτερους.

«Το αληθινό και το δίκαιο έχουν από

τη φύση τους μεγαλύτερη δύναμη

από το ψέμα και το άδικο» 

Αριστοτέλης
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Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 27

δημοτικούς συμβούλους, Ειδικότερα: 

—14 στο Δήμο Γυθείου. 

—7 στο πρ. Δημο. Οιτύλου.

—3 στο Σμήνους 

—3 στο πρ. Δήμο  Ανατ. Μάνης

Α Σενάριο
Τα πιθανά αποτελέσματα των εκλογών είναι:

45%  εκλέγει 12 Δημοτικούς Συμβούλους

30%  εκλέγει   8  Δημ. Συμβ

20%  εκλέγει  5   Δημ. Συμβ.

5%   εκλέγ.   2-3 οι υπόλοιποι που ο 1 θα αφαι-

ρεθεί από τη πλειοψηφία αν είναι 3.

———————————-

100%       27 Δημ. Σύμβουλοι

Με αυτά τα αποτελέσματα για να λειτουργήσει ο

δήμος πρέπει να συνεργαστούν τουλάχιστον δύο η

τρεις συνδυασμοί. 

-Με την προεκλογική καμπάνια που γίνεται μέχρις

τώρα έχουν εναντιωθεί όλοι οι συνδυασμοί με την

υπάρχουσα δημοτική αρχή. Αυτό δημιουργεί  μεγάλη

δυσκολία συνεργασίας  με τον σημερινό δήμαρχο κο

Πέτρο Ανδρεάκο. Για να προκύψει συνεργασία της

υπάρχουσας δημοτικής αρχής με άλλον συνδυασμό

για συνδιοίκηση η μισή μισή δημαρχία είναι εκδοχές

που θα βλάψουν τη Μάνη και δεν θα γίνουν στη βάση

προγραμμάτων και αρχών ( π.χ. Ανεμογεννήτριες, κό-

στος της ύδρευσης , φόρος στα Νεκροταφεία , πεζο-

δρόμηση Γυθείου, έλεγχος των έργωνκ.λ.π)

Άρα η συναίνεση που μπορεί να προκύψει είναι των

δημοτικών συμβούλων

εναντίον της σημερινής δη-

μοτικής αρχής . Και αυτή η

εκδοχή δεν είναι εύκολη και

απαιτούνται διοικητικές ικα-

νότητες , να συμφωνηθεί

ένα κοινό πρόγραμμα , δια-

φάνεια και αξιοκρατία και

όχι μοίρασμα πίτας. Εδώ

πλέον θα κριθούν οι εκλεγ-

μένοι μας σε πιο βαθμό  εν-

διαφέρονται για τη Μάνη η

για τα όποια οφίτσια ( θέ-

σεις, οικονομικά κ,λ,π).

Β Σενάριο
Τα πιθανά αποτελέσματα

των εκλογών είναι:

52% εκλέγει 14 Δημοτικούς Συμβούλους

29% εκλέγει   8 Δημοτικούς Συμβούλους

15% εκλέγει   4 Δημοτικούς Συμβούλους

4% εκλέγει   1 Δημοτικό     Σύμβουλο.

——————————————————————

100%              27  Δημοτικοί  Σύμβουλοι 

Οριακή πλειοψηφία  με εκβιασμούς και διαφωνίες(

άλλωστε στο προηγούμενο  δημοτικό συμβούλιο δια-

φώνησαν και αντιτάχθηκαν 7 από την πλειοψηφεία)

Η συνεργασία θα γίνει μεταξύ πρώτου και δεύτερου

συνδυασμού 14+8=22 η πρώτου και τρίτου

14+4=18 

Εδώ δημιουργούνται

πολλά ερωτήματα της

Ηθικής τάξης. Αν στη

σύμπραξη αυτή είναι η

παλιά δημοτική αρχή ση-

μαίνει πως η συμφωνία

είναι υπό κρίση γιατί

έχουν αυτοί οι συνδυα-

σμοί αντιτιθέμενους σκο-

πούς , προγράμματα και

αρχές. Εδώ προβληματι-

ζόμαστε αν η συμφωνία

γίνεται για μοίρασμα της

πίτας -οφίτσια τα οποία

σύντομα θα δούμε το Ντε-

λάλη να τα διαλαλεί.  Σε

αυτή την περίπτωση  οι  πι-

θανοί υποψήφιοι  που θα

συνεργαστούν με την σημερινή δημοτική αρχή μας δη-

μιουργούν πολλές αμφιβολίες για το σκοπό που ζητούν

την ψήφο των Μανιατών, και μάλλον έχει δόλο και

προσωπικό όφελος  και βέβαια θα συνεχιστεί η κατα-

στροφική πορεία της Μάνης.

Γ Σενάριο
Όποια να είναι τα ποσοστά των συνδυασμών ένα

είναι βέβαιο. Το ρεύμα της αλλαγής είναι χιονόμ-

παλα που αυξάνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών

εναντίον της σημερινής δημοτικής αρχής. Όλα

δείχνούν αν πάρουμε το δυσμενέστερο σενάριο αν

πλειοψηφήσει η σημερινή δημοτική αρχή δε θα

μπορεί να λειτουργήσει το δήμο. Η ανάγκη της Αλ-

λαγής είναι ξεκάθαρη. Μια βουβή πλειοψηφία

ζητά να ανασάνει και να ακουστεί η φωνή της. ΟΙ

επαγγελματίες, οι μορφωμένοι πολίτες της Μάνης,  οι

συνταξιούχοι οι οποίοι οι περισσότεροι έχουν υπηρε-

τήσει σε υψηλές θέσεις στη κοινωνία, η νεολαία  όλοι

ασφυκτιούν ζητούν να αλλάξει η σημερινή δημαρχία.

-21 χρόνια διοίκησης είναι πάρα πολλά ότι είχε

να δώσει το έδωσε. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο

δήμος με τις παλιές νοοτροπίες  της αδιαφάνειας, των

ημετέρων, του ηγεμονισμού, απαιτείται άλλη νοοτρο-

πία και αντίληψη να διοικείς, άλλες προτεραιότητες

άλλη οργάνωση του δήμου ώστε να σταματήσει η κα-

ταστροφή της Μάνης για να πορευτεί προς το μέλλον. 

Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την ψήφο της κάθε Μα-

νιάτισσας και Μανιάτη  να απαιτήσει Αλλαγή και Μέλ-

λον, η Μάνη για όλους και όχι για λίγους. Η Μάνη να

ζήσει και όχι να σβήσει. 

Σελίδα 10 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Ο... Βιολογικός Γυθείου εκχειλίζει από τα φρεάτια και πέφτει και στον Ξηριά

Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΜΑΝΗ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΗ
ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ  ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(ΔΗΜΟΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ & ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,

ΝΙΚΑΙΑΣ & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)

Φέρνουμε την Ελπίδα και τη

Σιγουριά στους κατοίκους

της, πώς η Ανάπτυξη θα

έρθει μέσα από έργα πνοής,

αλλά και με φροντίδα για

την καθημερινότητά τους!

✔ Γεννήθηκα στον Πειραιά στις 12 Φεβρουαρίου 1962.

✔ Είμαι παντρεμένος με τη Γιαννοπούλου Σταυρούλα, Δημοτική Υπάλληλο και έχουμε 2

παιδιά. Την Ελένη 27 ετών, Μηχανολόγο Μηχανικό του Πολυτεχνείου, που εργάζεται στο

Ναυτιλιακό χώρο και τον Παναγιώτη 22 ετών, φοιτητή στο Φυσικό Αθήνας. 

✔ Είμαι Απόστρατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, στο οποίο υπηρέτησα επί 29

έτη και αποστρατεύτηκα με το βαθμό του Αντιπλοιάρχου.

✔ Παράλληλα, υπήρξα και ενεργός συνδικαλιστής, εκλεγόμενος για τρεις θητείες στο Δ.Σ.

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος. 

✔ Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Αντιδήμαρχος Πειραιά παρέλαβα το 2016 στη

Ρόδο το βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ» για το έργο πρασίνου της

Διεύθυνσης που προίσταμαι πολιτικά. 

✔ Υπό την εποπτεία μου, επίσης, αναπλάστηκαν και πιστοποιήθηκαν 24 παιδικές χαρές

της πόλης.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η ΜΑΝΗ» Χώρος πρασίνου στην Πηγάδα

Παιδική Χαρά στην Πηγάδα

Νίκος Βλαχάκος
Υποψήφιος Δήμαρχος 

ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
το γένος ΚΑΨΟΚΟΛΗ 

Οικονομολόγος - Διεθνολόγος

MBA (MSc in TQM International

- ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

του τμήματος Διεθνών &

Ευρωπαϊκών Σπουδών

Συνδημότισσες και συνδημότες, ας συμπορευ-

θούμε!

Στις 26 Μαΐου καλούμαστε να στηρίξουμε την αλ-

λαγή πορείας του Δήμου μας στα επόμενα πέντε

χρόνια. 

Γνωρίζω ότι για τον καθένα μας ο Πειραιάς είναι

το προσωπικό του λιμάνι. Ταυτόχρονα όμως, είναι

και το μεγαλύτερο και ομορφότερο της χώρας.

Έχει, επομένως, εγγενή πλεονεκτήματα τα οποία

επέτρεψαν σε κάποιους να εφησυχάσουν. 

Με λυπεί βαθύτατα να είμαστε στα 2019 και να

αναδεικνύουμε στις γειτονιές μας, ως σημαντικό-

τερα θέματα προς επίλυση, την καθαριότητα, κυ-

κλοφοριακό και την εγκληματικότητα. Αυτά στις

ανεπτυγμένες πόλεις έχουν λυθεί από χρόνια. 

Πρώτη προτεραιότητα μου και της παράταξης μας

είναι να κερδίσουμε το στοίχημα της βελτίωσης της

καθημερινότητας για τους Πειραιώτες.  

Συνδημότισσες και συνδημότες, ας αναλογι-

στούμε πού θέλουμε να φτάσουμε!

Ο τουρισμός αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Αποτελούμε την πύλη για τα νησιά, αλλά δεν αρκεί

να είμαστε η «αναγκαία στάση», πριν και μετά τις

διακοπές. Ενισχύοντας το τουριστικό προφίλ μας,

αξιοποιώντας τους αρχαιολογικούς μας χώρους,

αναδεικνύοντας χώρους πρασίνου και δραστηριο-

τήτων, την ιστορία και τις παραδόσεις μας, μπο-

ρούμε να γίνουμε ένα αυτόνομο ελκυστικό

τουριστικό κέντρο. 

Η πολυετής ενασχόλησή μου με την εφαρμογή ανα-

πτυξιακών προγραμμάτων και την επίλυση προβλη-

μάτων, έχουν ενισχύσει την πεποίθησή μου ότι όπου

συναντάς το τρίπτυχο ειλικρίνεια -  τεχνογνωσία – διά-

θεση για δράση, εκεί συναντάς και τις λύσεις. 

Συνδημότισσες και συνδημότες, με τη δική σας

στήριξη, δεσμεύομαι να συμβάλλω με όλες τις δυ-

νάμεις μου στην αναγέννηση του Πειραιά σε Πόλη

–  Πρότυπο.

Τηλ.: 6971-615049 ● E-mail: m.logotheti@yahoo.gr ● Facebook: Μαρία Λογοθέτη/Maria Logotheti

Ας γνωριστούμε
Η Μαρία Λογοθέτη γεννήθηκε το 1970 στον Πειραιά, τον οποίο και δεν εγ-
κατέλειψε έως σήμερα. Έλκει την καταγωγή της από την Κίμωλο και την
Μάνη. Γονείς της είναι ο Σοφοκλής Λογοθέτης και η Μεταξία Καψοκόλη,
κόρη του Ιερέως Δικαίου Καψοκόλη, που αναγράφεται στο βιβλίο Εκτελε-
σθέντες και Μαρτυρήσαντες κληρικοί “Πιστοί άχρι Θανάτου”. 
Είναι παντρεμένη με τον Ανδρέα Δίντση (Ναυτικός στο επάγγελμα) με κα-
ταγωγή από την Νάουσα Ημαθίας και έχουν μια κόρη 8 ετών την Έλενα. 
Απόφοιτη της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, είναι κάτοχος Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος MBA (MSc in TQM International - ΠΜΣ στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιά και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δος.
Από το 1990 εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (τέως
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) στους τομείς Εκτέλεσης Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Αξιολόγησης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων, ενώ από σύστασής τους είναι εγγεγραμμένη στα Εθνικά Μητρώα
Αξιολογητών και Ελεγκτών. 
Κατά τη διάρκεια της μακράς επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, διετέλεσε
εισηγήτρια θεμάτων που άπτονται των θέσεων της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ
(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης). Εργάστηκε ως συν-
τονίστρια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 σε πανελλαδικό επίπεδο,
ως υπεύθυνη υποστήριξης και κατάρτισης Τεχνικών Δελτίων Ένταξης
Έργων και Υποέργων, αλλά και ως επικεφαλής παρακολούθησης όλων
των απαιτούμενων διαδικασιών για την ένταξη επενδύσεων στο Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητας» του Ε Π Α Ν. Ως εισηγήτρια, πραγματοποίησε σεμι-
νάρια εκπαίδευσης όλων των περιφερειών της Χώρας στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). 
Το χρονικό διάστημα 2004 – 2006 διετέλεσε επιστημονική συνεργάτης στο
γραφείο του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστου Φώλια. 
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Σελίδα 12 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Τ
ο κτηματολόγιο αποτελεί ίσως το
μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό
έργο της Χώρας τα τελευταία

έτη δήλωσε ο Γ. Δημαράς, καθώς αυτή
την περίοδο κτηματογραφείται σχεδόν
ολόκληρη η Επικράτεια. Ότι δεν έγινε τις
προηγούμενες δεκαετίες γίνεται τώρα με
ταχύτατους ρυθμούς, πρόσθεσε ο Υφυ-
πουργός και ο στόχος μας είναι η διαδικα-
σία να ολοκληρωθεί στο σύνολό της μέχρι
το 2021.

Είναι δεδομένο, τόνισε ο Υφυπουργός, ότι
οι πολίτες υπόκεινται σε ορισμένες περι-
πτώσεις σε ταλαιπωρία καθώς τα προ-
βλήματα είναι πολλά, ιδίως στην επαρχία
όπου πολλές φορές δεν υπάρχουν καθό-
λου τίτλοι ιδιοκτησίας. Όμως, πρόσθεσε ο
Γ. Δημαράς οι πολίτες πρέπει να συνειδη-
τοποιήσουν ότι είναι ευκαιρία να τακτο-
ποιηθούν επιτέλους οι ιδιοκτησίες
τους. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε
άλλο τα παιδιά μας να ταλαιπωρούνται
ψάχνοντας τίτλους ιδιοκτησίας των γο-
νιών τους ή να κληρονομούν με τη διαδι-
κασία της χρησικτησίας».
Για τη διευκόλυνση των πολιτών, έχουμε
φροντίσει, τόνισε ο Γ. Δημαράς, η διαδικα-
σία να πραγματοποιείται και με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, όπως
επίσης έχουμε δημιουργήσει Γραφεία
Κτηματογράφησης στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη για την εξυπηρέτηση των
πολιτών που κατέχουν ιδιοκτησίες στην
επαρχία. Είναι συνεπώς αναγκαίο, κανέ-
νας πολίτης να μην αμελήσει να κάνει εγ-
καίρως τη δήλωση της ιδιοκτησίας
του στο Κτηματολόγιο καθώς, όπως δή-

λωσε επιπλέον ο Γ. Δημαράς, οι παρατά-
σεις σύντομα θα τελειώσουν.
Τέλος, ο Υφυπουργός έκανε μία ανα-
φορά στις επικείμενες ευρωεκλογές και
την αυτόνομη κάθοδο των Οικολόγων
Πράσινων. Το κόμμα των Οικολόγων
Πράσινων τόνισε ο Γ. Δημαράς «θα προ-
σπαθήσει μέσα από την αυτόνομη κάθοδο,
την παρουσία του στο Ευρωκοινοβούλιο
και την εκπροσώπηση της Χώρας στην
ομάδα των Ευρωπαίων Πράσινων». 

«Το Κτηματολόγιο αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο μεταρρυθμι-

στικό έργο της Χώρας. Είναι ευκαιρία για τους πολίτες να τα-

κτοποιήσουν επιτέλους τις ιδιοκτησίες τους»

Δήλωση του Οικολόγου Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Δημαρά

Κατοχυρώστε τις ιδιοκτησίες σας!

ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ

Μ
εγάλη κινητικότητα και αξιοσημείωτη

δραστηριότητα παρουσιάζει η γνω-

στή πολιτευτής Ευγενία Μπαρμπα-

γιάννη, με το πλούσιο κοινωνικό έργο, η οποία

είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Πει-

ραιά με την ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ του

Γιώργου Πατούλη.

Η Ευγενία κινείται με τον τρόπο που μας έχει συ-

νηθίσει. Νυχθημερόν "σκουπίζει" όλη την Α και Β

Πειραιά, συζητώντας με πολίτες και φορείς, κα-

ταγράφει προβλήματα και ακούει απόψεις. Ήδη

έχει διατυπώσει πολλές ριζοσπαστικές προτάσεις

για το πρόγραμμα της ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ.

Ακόμα και οι αντίπαλοι της αναγνωρίζουν ότι "η Ευγενία ήταν και είναι πάντα παρούσα"!

Δεν είναι τυχαίο ότι είναι σταθερά η πρώτη γυναίκα σε προτιμήσεις των ψηφοφόρων σε

όλον τον Πειραιά και από τις πιο δημοφιλείς της ΝΔ στην Ελλάδα.

Η δυναμική της άλλωστε φαίνεται από την επιτυχία που παρουσιάζουν οι εκδηλώσεις της. Κα-

τάφερε να γεμίσει την τεράστια αίθουσα  Καχραμάνογλου μόνο με γυναίκες στην εκδήλωση της

για την γιορτή της γυναίκας στην οποία τραγούδησε η Ελένη Ροδά και τίμησαν με την παρουσία

τους οι Γιώργος Πατούλης και Ιωάννης Τραγάκης.

Η αεικίνητη Ευγενία ετοιμάζει νέα ΔΩΡΕΑΝ μεγάλη θεματική εκδήλωση με θέμα ¨Αφιέρωμα

στην Μάνα" την Κυριακή 12  Μαΐου 2019 ώρα 7.00 μ.μ. στον Πειραϊκό Σύνδεσμο στο κέντρο

του Πειραιά και υπόσχεται πλούσιο θέαμα με εκπλήξεις.

Στο πρόσωπο της Ευγενίας Μπαρμπαγιάννη ο Πειραιάς έχει βρει έναν άξιο εκπρόσωπο

που ξέρει να παράγει έργο. Για αυτό προβάλει σαν το ακλόνητο φαβορί για την πρωτιά

στις περιφερειακές εκλογές!

Ουρανία

Μπούρτζινου
Υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος

στον Δήμο Αν. Μάνης

με τον Τζανέτο Φιλιππάκο

Βραβευμένη λογοτέχνης

- ποιήτρια
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Ε
νώνω τη φωνή και τις δυνάμεις μου με τον Κυριάκο

Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Μοιραζόμαστε

το ίδιο όραμα για μια Ελλάδα σύγχρονη, που ευημε-

ρεί σε μια περισσότερο δίκαιη αλλά και περισσότερο αλλη-

λέγγυα Ευρώπη.

Προτεραιότητά μου θα είναι:

● Η ανάπτυξη περισσοτέρων επενδυτικών ευκαιριών για τη χρημα-

τοδότηση

● Των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

● Της έρευνας και τη τεχνολογίας για την ενίσχυση της καινοτομίας

των επιχειρήσεων

● Της νέας επιχειρηματικότητας

● Η δημιουργία ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου για τις νέες τεχνο-

λογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η διαχείριση δεδομένων. Για

να είναι όλες στην υπηρεσία όλων

● Η υλοποίηση ενός βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου για την Ευρώπη

και την Ελλάδα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης για την κλιματική αλλαγή.

● Η συγκροτημένη αντιμετώπιση το δημογραφικού προβλήματος με

κοινές ευρωπαϊκές υποστηρικτικές πολιτικές

● Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών ελευ-

θεριών και της κοινωνικής δικαιοσύνης

ΒΙΟΓΡAΦΙΚΟ

Γεννήθηκα στην Αθήνα και

η καταγωγή μου είναι από

την Μάνη Λακωνίας. 

Είμαι δικηγόρος Αθηνών

(παρ’ Αρείω Πάγω) και

Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., Δι-

δάκτωρ Νομικής του Πα-

νεπιστημίου της Νέας

Υόρκης και πρώην Αντι-

πρόεδρος της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς.

Σπούδασα νομικά αρχικά στην Αθήνα και στη συνέχεια στην Νέα

Υόρκη, όπου και ξεκίνησα την επαγγελματική πορεία μου.

Ως δικηγόρος έχω εμπειρία σε θέματα εμπορικού και χρηματιστηρια-

κού δικαίου, καθώς εργάζομαι για περισσότερα από 20 χρόνια σε αυ-

τούς τους τομείς. Ήμουν εταίρος (Partner) καθώς και επικεφαλής του

τμήματος χρηματοπιστωτικού δικαίου σε μεγάλες ελληνικές δικηγορικές

εταιρείες διεθνούς κύρους και απέκτησα βαθιά γνώση σε διεθνείς εμ-

πορικές συναλλαγές, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Από το Σεπτέμβριο του 2012 έως και το τέλος του 2015, υπηρέτησα

ως Αντιπρόεδρος Α’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διαχειρίστηκα

αποτελεσματικά θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, τόσο στην Ελ-

λάδα όσο και στην Ευρώπη. Ως επικεφαλής μάλιστα της Ομάδας Ερ-

γασίας του Συμβουλίου έκλεισα των πρώτη «πολιτική συμφωνία»

της Ελληνικής Προεδρίας το 2014.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αρκαδίου 7, Αγ. Παρασκευή, 15341 Αττική

Τ: 2108068853

Κ: 6943635552

Ε: vassiliki@lazarakou.com

www.lazarakou.com

Σελίδα 13Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Βασιλική Λαζαράκου
Υποψήφια Ευρωβουλευτής με την Νέα Δημοκρατία

Η Υποψήφια Ευρωβουλευτής Β. Λαζαράκου

με τον πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Η Υποψήφια Ευρωβουλευτής Β. Λαζαράκου

με τη ΝΟΔΕ Λακωνίας και τον βουλευτή Θανάση Δαβάκη

Η Υποψήφια Ευρωβουλευτής

Β. Λαζαράκου με την Μαρέβα Μητσοτάκη
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Βενζινάδικο, 4ο χλμ.

Επαρχιακής Οδού Γυθείου

Αρεοπόλεως (Μαυροβούνι)

Τηλ.: 210-6002645

Κιν.: 6992-776238

Μαλιδέρου Μαίρη
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Σελίδα 15Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

«Μετά την 25ετή επιχειρηματική δράση στο Κερατσίνι,
και ξέροντας τα προβλήματα των δημοτών, αποφάσισα
να συμμετέχω στις Δημοτικές Εκλογές με το Συνδυασμό
«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» με επικεφαλής τον Παντελή Καμά»

«Συμμετέχω έχοντας εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και
στο Πρόγραμμα του Συνδυασμού»

«Με τη δική σας στήριξη ελπίζω στην Αλλαγή της Δη-
μοτικής Αρχής για την υλοποίηση αυτού του Προγράμ-
ματος»

Η Δήμητρα Γιάνναρου είναι:
Mέλος του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Συλλόγου Μα-
νιατών & Φίλων «Η ΜΑΝΗ»
Μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατσινίου «ΘΥ-
ΜΑΙΤΑΔΑΙ»

Μελάς Δημήτριος
Υποψήφιος

Ευρωβουλευτής Ν.Δ.

Ο Δημήτρης Μελάς είναι ένας

από τους 42 επίλεκτους του

αρχηγού της Νέας Δημοκρα-

τίας, Κυριάκου Μητσοτάκη,

για το ψηφοδέλτιο των Ευ-

ρωεκλογών 2019.

Έχει διατελέσει Υπηρεσιακός Υπουργός και Γενικός Γραμ-

ματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών

Πόρων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων. Είναι κτηνίατρος με ειδίκευση στην υγιεινή τροφίμων. 

Κατάγεται από την Κοκκάλα της Μάνης και έχει μεγα-

λώσει στον Πειραιά.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ισχυροποίηση Ευρωπαϊκού

Λαϊκού Κόμματος, μέσα στους κόλπους του οποίου λει-

τουργεί η Νέα Δημοκρατία.

Είναι ένας μανιάτης, άξιος να εκπροσωπήσει τους Έλ-

ληνες στην Ευρώπη, γιατί γνωρίζει εκ βαθέων τα ζητή-

ματα που απασχολούν την καθημερινότητα των

πολιτών της χώρας μας και ειδικότερα, της ελληνικής

περιφέρειας.

Γιάνναρου Δήμητρα

Ελεύθερη Επαγγελματίας

Υποψήφια

δημοτική σύμβουλος

Κερατσινίου Δραπετσώνας

τηλ.: 6936571990

dimgiannarou@gmail.com
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Καλλυντικά - Εποχιακά - Παιχνίδια -
Οικιακής χρήσης - Υποδήματα - Ενδύματα

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μαυρομιχάλη 11, Αρεόπολη (δίπλα στο ταχυδρομείο)
Τηλ.: 2733051001, Κιν.: 6936879053

Τηλ.: 210-9351449

Κιν.: 6945-322523

email: oirizes@otenet.gr
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ΧΩΡΙΚΗΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
από το 1850

Λειτουργεί με μυλόπετρες

ΝΥΦΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΤΗΛ.: 6977-758403 - 27330-24914

Σας αποστέλλουμε Μανιάτικο λάδι και στην Αθήνα

Έ
να έμπειρο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Σγουρού,

στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττι-

κής. Πρόκειται για τον Χρήστο Καλαποθαράκο, επιτυ-

χημένο επιχειρηματία και πρωταθλητή Ελλάδος, επί

σειρά ετών, στα αγωνίσματα της πυγμαχίας, τουkick

boxing  και του Tang Soo Do.

Ο Χρήστος Καλαποθαράκος είχε εκλεγεί το 2006 Νο-

μαρχιακός Σύμβουλος στην Ανατολική Αττική, ενώ το

2010 ήταν πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος

στο Δήμο Πεντέλης, έχει διατελέσει βουλευτής με το

ΛΑΟΣ στο υπόλοιπο Αττικής, ενώ είναι αντιπρόεδρος

του Πανελλήνιου Συνδέσμου Μανιατών «Πατρίς».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
-Αγαπητοί μου συνδημότες, Φίλες και Φίλοι!

Όλα τα τελευταία είκοσι παρίπου χρόνια με επιλέγετε και με στηρίζατε με την ψήφο

σας ως Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου μας. Αισθάνομαι την ανάγκη και υποχρέωση

να σας ενημερώσω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος τις επόμενες εκλογές της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ότι, στο μέτρο του δυνατού, ανταποκρίθηκα μέχρι σήμερα-

στις προσδοκίες σας και επιβεβαίωσα την επιλογή σας.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους από τα βάθη της καρδιάς μου για την εμ-

πιστοσύνη που μου δείξατε, ως εκπρόσωπό σας στο Δημοτικό Συμβούλιοτου Δήμου

μας, διαβεβαιώνοντας καθένα χωριστά ότι γνώμονας και σκοπός μου, υπήρξε πάντοτε

και αποκλειστικά το συμφέρον του Τόπου μας. Αποχωρώ  με την πεποίθηση ότι υπη-

ρέτησα τον τόπο μας με εντιμότητα, ειλικρίνεια, πάθος, ανιδιοτέλεια και με σεβασμό

στις αξίες μας.

Τέλος σας διαβεβαιώνω ότι θα παραμείνω αρωγός και συμπαραστάτη σας σε όλα τα θέ-

ματα που απασχολούν τον τόπο μας, κάτι που άλλωστε έκανα τόσο πριν μπω ενεργά στη

Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο και κατά την διάρκεια της ενεργού συμμετοχής μου σε αυτήν.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας υγεία χαρά και ευημερία.

Με πολλή- πολλή αγάπη και βαθειά συγκίνηση.                                                                    

Ανδρεϊκος Δημήτριος 
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ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

του Άγγελου

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
«ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΜΕ ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(ΔΗΜΟΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ & ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΝΙΚΑΙΑΣ

& ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)

Γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στον
Πειραιά. Είμαι 36 ετών, έχω κατα-
γωγή από τη Μάνη και είμαι κόρη
του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή
της Προοδευτικής Άγγελου Αντω-
νάκου. 
Ήμουν αθλήτρια της υδατοσφαίρι-
σης με αγωνιστικό βιογραφικό που
μετράει 18 χρόνια διαδρομής, με
σπουδαίες διακρίσεις και τίτλους σε
πανελλαδικό και παγκόσμιο επί-
πεδο. Είμαι Ολυμπιονίκης (Πεκίνο
2008), Παγκόσμια Πρωταθλήτρια
(2011), 2 φορές ασημένια Πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης, 2 χάλκινα μετάλ-
λια σε Παγκόσμια Κύπελλα. Είμαι
πρώτη σκόρερ όλων των εποχών στην Α1 των Γυναικών, έχω 280 συμ-
μετοχές στην Εθνική Ομάδα Γυναικών, Αρχηγός του Ολυμπιακού Πει-
ραιώς, Αρχηγός του Εθνικού Πειραιώς. 
Στις Δημοτικές Εκλογές του Μαίου 2014 εξελέγην Δημοτική Σύμβου-
λος με το Συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» του Δημάρχου Πειραιά κ.
Γιάννη Μώραλη. 
Διετέλεσα Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά. 
Είμαι εθελόντρια σε ΜΚΟ  για την προστασία των ζώων.
Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 εκλέχτηκα πρώτη φορά Βου-
λευτής στην εκλογική Περιφέρεια της Α’ Πειραιά και Νήσων.
Διετέλεσα Γραμματέας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών
και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου, καθώς και Μέλος στη Διαρκή Επιτροπή Μορ-
φωτικών Υποθέσεων και στην Υποεπιτροπή για τα θέματα των
Ατόμων με Αναπηρία στη Βουλή των Ελλήνων.
Σήμερα, είμαι Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού
Αθλητισμού Νεολαίας» (ΟΠΑΝ) του Δήμου Πειραιά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6939-018459
E-mail: antonakous@gmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 με καταγωγή από τη Μάνη. Κατοικεί στον
Άγιο Δημήτριο με την σύζυγο του οδοντίατρο Ειρήνη Νούτσου και τα δύο
παιδιά τους, τον Χρήστο (Περιβαλλοντολόγο με εξειδίκευση στην βιώσιμη
ανάπτυξη) και την Ιόπη (Χημικό-Οδοντίατρο). 
Είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός απόφοιτος του Πολυτεχνείου Μιλά-
νου Ιταλίας. Στα χρόνια των σπουδών του συμμετείχε ενεργά στον
σύλλογο φοιτητών Αρχιτεκτονικής Σχολής, καθώς και στον σύλλογο
φοιτητών Ιταλίας με πολύπλευρη δράση.
Τα τελευταία 25 χρόνια συμμετέχει ενεργά στα δημοτικά δρώμενα και
εκλέγεται ανελλιπώς Δημοτικός Σύμβουλος και από το 2010 έως και σή-
μερα συνεχίζει ως Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργική
Ενότητα για Ανθρώπινη Πόλη» μαζί με τους εκλεγμένους Δημοτικούς
Συμβούλους, καταβάλλοντας προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθη-
κών διαβίωσης των Δημοτών του Αγίου Δημητρίου. 
Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και αντιδήμαρ-
χος Περιβάλλοντος. Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνικού Προγράμμα-
τος, βοήθησε τις εντάξεις περιοχών στο σχέδιο πόλης και την
επέκταση της κάλυψης περιοχών με αποχέτευση κ.α.
Αναπληρωτής του Δημάρχου επί εξαετία σε διάφορες επιτροπές ως
εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ.
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ), της Ένω-
σης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχο-
λών (ΕΜΔΥΔΑΣ). Πιστεύει στο Διάλογο, στη Συνεργασία και στη
σύνθεση Απόψεων και Ιδεών.
Υποψήφιος στο Νότιο Τομέα (Δήμους Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Αρ-
γυρούπολης & Ελληνικού, Γλυφάδας, Καλλιθέας, Μοσχάτου & Ταύ-
ρου, Ν. Σμύρνης, Π. Φαλήρου).
Τηλ. Επικοινωνίας: 6937 236500 email: th.ikonomakos@gmail.com
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Άνοιξη

Έπαιξες και πάλι με τα ψάθινα
καπέλα που πλέκεις

Έβαλες σε ένα μια βιολετί δαντέλα
στο άλλο ένα χρυσόψαρο

και στο τρίτο έπλεξες
την καρδιά μου σ’ ένα δίχτυ.

Αιμορροούσα να τρέχουν οι σταγόνες
στα άσπρα δάχτυλά σου

Τότε πήρες ένα πενάκι και έγραψες
από το αίμα της καρδιάς μας

εγώ είμαι εδώ
μα εσύ μου φεύγεις
χρόνια σε αναζητώ.

Σε αγαπώ γι’ αυτό που είσαι
ό,τι δεν μπόρεσες να μου δώσεις

για όλα όσα μου χάρισες
γι’ αυτά που έχω να σου δώσω

Έίναι η γενιά μας

διπρόσωπη

και ωραία

Μια δίδυμη ερωτική παρέα

είναι ανάλαφρη

και μας γελά

Είναι ο Ήλιος

η Πούλια

και η Δύση

Αυτή ποτέ δεν 

μας ανήκει

Η Γενιά μας

Ποίηματα της Ξένιας Καλαποθαράκου - Μερτζιώτη Ο κύριος Ηλ. Πατρικουνάκος είναι
φιλόλογος - θεολόγος, τέως διευ-
θυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Σέβεται τον εαυτό του και
τους συμπολίτες μας, επιδιώκει να
είναι χρήσιμος και ωφέλιμος στον
τόπο μας που γνωρίζει τους αν-
θρώπους και τα προβλήματα της
Μάνης. Είναι επιτακτική η ανάγκη
για αλλαγή αντιλήψεων, νοοτρο-
πίας, αρχών και πρακτικών για να
πάει μπροστά ο τόπος μας.

Ηλίας Παν. Πατρικουνάκος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Ανατολικής Μάνης

Κανέλα Κυρ. Κολοκούρη
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Ανατολικής Μάνης

Η πασίγνωστη Κανέλα Κολοκούρη επιχειρη-
ματίας και πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλ-
λόγου του Διρού «Το Ταίναρον». Η έντονη
προσωπικότητά της, η δεινή επικοινωνιακή
της ικανότητα, αλλά και η ντομπροσύνη της
καθιστούν πολύ αναγκαία την παρουσία της
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αν. Μάνης.

Μαριόλης Β.  Ιωάννης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόεδρος Δημοτικών

Παιδικών Σταθμών

Είναι υποψήφιος της Ανεξάρτητης

Δημοτικής Κίνησης Αγαπώ τον

Άλιμο με επικεφαλής τον σημερινό

Δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη.

Τηλ.: 210-9836648, 6977-205626

giannis-mariolis@hotmail.com
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Στη Μάνη: Πωλείται Οικία 2 ορόφων

Οικία δύο ορόφων ανεξαρτήτων, 190 τ.μ.
Επιπλωμένες με το κλειδί στο χέρι. Εντός οικοπέδου

4.700 τ.μ., 2000 μέτρα από την θάλασσα και 3000 μέτρα
από την Αρεόπολη. Στη διασταύρωση ΣΤΑΥΡΟΣ-ΒΑΧΟΥ.

Τιμή 130.000 ευρώ.
Τηλ.: 6944-225276 & 6977-550078
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Ο
Παναγιώτης Λάσκαρης
του Πέτρου γεννήθηκε
στον Βαχώ Λακωνίας.

Σπούδασε Μηχανικός Αξιωματι-
κός του Εμπορικού Ναυτικού και
με ταχύ ρυθμό έγινε Α’ Μηχανι-
κός. Ομιλεί Αγγλικά, Ισπανικά και
Ρώσικα. 
Έγινε Επιθεωρητής Μηχανών
εσωτερικής καύσεως μεγάλων

πλοιων. Συμμετέχει σε πολλούς
Συλλόγους με έντονη οικολογική
και πολιτιστική δράση στην Λα-
κωνία και στη Μάνη.
Έγινε Γενικός Γραμματέας Πανελ-
λαδικής Ομοσπονδίας Αξιωματ-
κών Εμπορικού Ναυτικού.
Πρόεδρος εξελεκτικής επιτροπής
πλοιάρχων - ΝΑΥΣΙΚΟ.
Τηλ.: 6944-225276

Παναγιώτης Λάσκαρης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Λακωνίας

«Πελοπόννησος Πράσινη - Οικολογική»

με επικεφαλής την Δήμητρα Λυμπεροπούλου

Η Ένωση τίμησε την Επανάσταση της Μάνης στις εορταστικές εκδήλωσεις που πραγ-

ματοποιήθηκαν στο Γύθειο και στην Αρεόπολη στις 17 Μαρτίου 2019. Στο φωτογρα-

φικό στιγμιότυπο ο πρόεδρος Σταύρος Βοϊδονικόλας κατά την κατάθεση στεφάνου

στο Μνημείο Ηρώων στο Γύθειο

Υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος
στον Δήμο Αν. Μάνης με τον

Τζανέτο Φιλιππάκο
Ξενοδόχος: Πύργος Πετροπουλάκη
Βιοκαλλιεργητής λαδιού & ελιών

Εξαγωγέας στην Ιταλία
Τηλ.: 6944-692622

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
στον Δήμο Αν. Μάνης με τον

Τζανέτο Φιλιππάκο
Γενεαλογικά δένδρα, τεκμηρίωση

αρχειακών πηγών, έρευνες, μελέτες
Τηλ.: 6945-322523

Πουλημενάκος

Άρης

Απόφαση Ευθύνης
από τον υποψήφιο

δήμαρχο Ανατολικής

Μάνης Νικόλαο Τραγάκη

του Συνδυασμού

«Δύναμη Ελπίδας»

Συνεργάστηκε και εντάχθηκε στον
Συνδυασμό «Ενωτική Κίνηση Μάνης»
με υποψήφιο δήμαρχο Τζανέτο Φι-
λιππάκο για τις προσεχής Δημοτικές
Εκλογές.
Στην απόφαση αυτή κατέληξε ο κύριος Τραγάκης, όπως δή-
λωσε, λαμβάνοντας υπόψη την άποψη των συνδημοτών μας
για συνεργασία, σύμπραξη και ένωση στις επόμενες Δημοτικές
Εκλογές. Εκτός απ’ αυτό, μας οδήγησε και η βαθιά μας πίστη
πως η Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να είναι χώρος προσωπικών
φιλοδοξιών, αντιπαραθέσεων και καθεστωτικών συμπεριφο-
ρών, αλλά χρειάζεται να είναι χώρος δημοκρατικής και δημι-
ουργικής συνεργασίας προς όφελος του τόπου. 

Τσετσάκου -

Πετροπουλάκη

Παναγιώτα

Δήμητρα Λυμπεροπούλου

Υποψήφια Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 

«Πελοπόννησος Πράσινη - Οικολογική»
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Ό
λοι έχουμε αντιληφθεί τα σκαψίματα στο

δρόμο Αρεόπολης-Γυθείου που ο κίνδυ-

νος είναι μεγάλος να γίνει σύγκρουση

οχημάτων η να πέσεις μέσα ( προ ημερών συνέβη

ατύχημα στο Σταυρό). Οι προδιαγραφές υποχρε-

ώνουν τις εταιρείες κατασκευής, το χαντάκι που

θα περάσουν τα καλώδια να έχει βάθος από το

βουνό έως τον υποσταθμό στο Βαχώ 1,20 του μέ-

τρου και από το Βαχώ μέσω Γυθείου στη Σκάλα

επειδή γίνεται ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗ τάση σε βάθος

1,60  του μέτρου. (κατά πληροφορίες).

Οι φωτογραφίες που πήραμε φαίνονται καθαρά

ότι δεν τηρούνται αυτά τα βάθη. Οι μέγιστες επι-

πτώσεις στην υγεία των κατοίκων θα είναι στους

Βαχιώτες οι οποίοι ζούνε σε μια διαρκή επιρροή

αλλά και σε όλους τους κατοίκους που ζουν κοντά

στις γραμμές των καλωδίων ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ

τάσης. ΟΙ φωτογραφίες είναι αυτόπτεις μάρτυρες

π αν τηρούνται  οι προδιαγραφές και  ποιες είναι

οι πραγματικές προδιαγραφές. Επίσης πληροφο-

ρηθήκαμε πως θα περάσουν τα καλώδια  ΥΠΕΡ-

ΥΨΗΛΗΣ  ΤΑΣΗΣ μέσα από το Γύθειο και

μάλιστα από τοποθεσίες των αρχαιοτήτων του Γυ-

θείου. Καλούμε την αρχαιολογία

να κάνει το καθήκον της αλλά και

τους κατοίκους του Γυθείου να

προβληματιστούν για  τη διέλευση

των καλωδίων σε κατοικημένη πε-

ριοχή.

Η έρευνα που έχει γίνει είναι

μέχρις τώρα μόνο για τα ενα-

έρια καλώδια

της ΔΕΗ και αναφέρει:

Επιδημιολογική έρευνα Βρετανών

επιστημόνων, που παρουσίασε ο

καθηγητής Γενετικής του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου, Κώστας

Τριανταφυλλίδης, έδειξε ότι ο κίν-

δυνος παιδικής λευχαιμίας είναι

αυξημένος κατά 69% σε παιδιά

ηλικίας κάτω 15 ετών που ζουν σε

αποστάσεις ώς 200 μέτρα από

γραμμές υψηλής τάσης, σε σύγκριση με παιδιά

που ζουν σε αποστάσεις πάνω

από 600 μέτρα. Ανέφερε

ακόμη πως ενήλικοι που ζού-

σαν τα πρώτα πέντε χρόνια της

ζωής τους σε αποστάσεις ώς

300 μέτρα από αγωγούς μετα-

φοράς υπερυψηλής τάσης,

είχαν κατά 1,3 φορές μεγαλύ-

τερη πιθανότητα ν’ αναπτύξουν

καρκίνο σε σχέση με αυτούς

που ζούσαν σε αποστάσεις

άνω των 600 μέτρων. 

Κανείς δεν μπορεί να  αγνοή-

σει  τις επιπτώσεις   στην υγεία

μας και στην υπόγεια καλω-

δίωση . Ο δήμος που είναι η

κεντρική αρχή προστασίας των

συμπολιτών οφείλει να ελέγξει

την πλήρη τήρηση των προδια-

γραφών για να προστατεύσει

την υγεία μας.

Ανεμογεννήτριες: Αυξημένος κίνδυνος Λευχαιμίας και Καρκίνου
από τα Καλώδια Υπερ-Υψηλής Τάσης 150000 ΒΟΛΤ
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