
21ο €

Αύριο συμπληρώνονται 197 χρόνια από την τυπική

έναρξη της επανάστασης του 1821. Κι αντί για

έπαρση, για υπερηφάνεια, με κυριεύει θλίψη και

οργή. Ναι, ΟΡΓΗ!!

Γιατί γνωρίζω. Κι όσο γνωρίζω, οργίζομαι. Κι ας μην

τα γνωρίζω όλα... Κι ας ξέρω λίγα!

Εκείνο που ξέρω είναι πως η εξουσιολαγνία, η αρ-

χομανία, σ’ ένα

κράμα απληστίας

και πλουτο-φιλίας,

κυρίως των πολιτι-

κών, αλλά και κάποιων

οπλαρχηγών, καπετα-

ναίων και 

καραβοκυραίων, 

νόθευσαν, εξέτρεψαν και

κατέστρεψαν την επανά-

σταση του γένους. 

Και απόγονοι πολλών

από δαύτους – φυσικοί ή

πνευματικοί – όπως και τα κόμματα – αγγλικό,

γαλλικό, ρωσικό... με άλλα ονόματα και κανόνες πα-

ραμένουν τα ίδια.

Δεν θα μιλήσω, τώρα, για ονόματα. Τι να πω τώρα,

για τον Μαυροκορδάτο, που μας έδεσε στο άρμα

της Αγγλίας, για να παίξουμε τα «παιχνίδια» της κο-

σμοκρατορίας της και της οικονομικής πλουτολα-

τρείας της. Είναι γνωστή η ιστορία

των δανείων, που τ’ ανακρούσματά

τους – τα αντιμάμαλα – ακόμα πλη-

ρώνουμε και θα πληρώνουμε.

Τι να πω, τι να θαυμάσω και για τι να

καμαρώσω; Για τα ηρωικά κατορθώ-

ματα; Ναι! Για τους μπουρλοτιέρη-

δες, που άλλοι γινήκαν Υπουργοί

και άλλοι ψωμοζήτουλες και κάποιοι

αξιοπρεπώς πεινώντες...

Για κάποιους «αγωνιστές» Ρωμιούς ή «φιλέλλη-

νες», που βρήκαν ευκαιρία πλουτισμού την ώρα –

τότε και τώρα – που η πατρίδα και οι συμπατριώτες

είχαν χρείαν και το ένα γρόσι;

Ή για τους λιπόψυχους – «φωτιά και τσεκούρι» του

«Γέρου» για να τους συνετίσει. 

του Κώστα 
Βενετσάνου

197 Χρόνια

κουτσή επανάσταση

αλλά ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

“Νερό και Πολιτισμός”
Ημέρα περισυλλογής

Σελίδα 10

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ

Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 πρωί, η οικογένεια

Αμπελά θα πραγματοποιήσει επιμνημόσυνη

δέηση στον Αγιο Αντρέα του Κοιμητηρίου, στο

Πανόραμα Βούλας.  Σελίδα 12

«Οι διχοστασίες είναι κατα-
στροφή για ένα λαό που έχει
μπροστά του να αντιμετωπίσει
κρίσιμα ζητήματα».

Ηλίας Μηνιάτης (1669-1714)

Ρήτορας & Μέγας Διδάσκαλος

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Κοινή εκπροσώπηση αποφάσισαν 
οι 13 Δήμοι της Ανατ. Αττικής

στο προσεχές Αναπτυξιακό Συνέδριο

Ακτές δημόσιες,  σύγχρονες 
και λειτουργικές

Σελίδες 12,13

Πολύχρυσος, στην κορυφή 
ο Πετρούνιας!

Σελίδες 22

«Το συνέδριο είναι μια

ευκαιρία να ορθώσουμε

το ανάστημά μας και να

δείξουμε ότι η Αυτοδιοί-

κηση είναι εδώ. Οι Δήμοι,

που καλούνται καθημε-

ρινά να μπουν μπροστά

να διαχειριστούν όλα τα

προβλήματα, δεν μπο-

ρούν να έχουν ρόλο κομ-

πάρσου».
Σελίδα 3

Δημοσθένης Δόγκας:

Συνέχεια στη σελ. 2
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ή για τους Νενέκους που προσκύνησαν τον Ιμπραήμ

για κτήματα κι ένα κονάκι κι άλογο... ή για την πο-

λιορκίαν του φρουρίου των Πατρινών με τους πολιορ-

κητές χριστιανούς να την «κοπανάνε» την Κυριακή

των Βαΐων, ενώ ήταν έτοιμο να πέσει κι οι Τούρκοι να

παραδοθούν, γιατί «οι οπλοφόροι χωρικοί, όλοι απει-
ροπόλεμοι, αφιλότιμοι και κωφεύοντες εις τας πα-

τριωτικάς φωνάς των αρχηγών, έφυγαν αισχρώς
απέμπροσθεν του εχθρού, αφήσαντες και την πόλιν
και τα κανόνια και αυτά τα πολεμοφόδια (που τόσο

είχαμε ανάγκη) εις χείρας του (εχθρού)»1.

Κι άλλα πολλά και παντού και στα ηρωικά Ψαρά και

την Κάσο κι αλλού, όχι από έλλειψη «ψυχής», όσο

από έλλειψη στρατηγικής τέχνης, οργάνωσης, πει-

θαρχίας, «πονηριάς της αλεπούς», γνώσης και κυ-

ρίως, από έλλειψη ηγεσίας! Τί μου θυμίζει τούτο το

τελευταίο; Γιατί την ιστορία μπορεί να τη γράφουν οι

λαοί, κι έτσι είναι, αλλά καθοδηγούμενοι από άξιες,

μέτριες ή ανάξιες ηγεσίες.

Έχει αλλοιωθεί η φύση του Έλληνα, σιγά - σιγά, από

τον Αλέξανδρο και δώθε. Κι όσο εκείνος ζούσε και

θριάμβευε και μεγαλουργούσε, το πράγμα δεν φαι-

νότανε. Από τους επιγόνους του όμως και μετά και

τις φαγωμάρες τους, τα πράγματα άρχισαν καταφα-

νώς ν’ αλλάζουν. Ήρθε κι ο χριστιανισμός με την πα-

θητικότητα, τη μοιρολατρία και το φανατισμό, άλλαξε

κι ο λαός φιλοσοφικές κατευθύνσεις και διαθέσεις.

Το «Εμείς», έγινε «εγώ». Ο σώζων εαυτόν σωθείτω!
Κι αν από ηθικής πλευράς μπορεί να είναι ολίγον έτσι,

από κοινωνικής και πολιτικής δεν είναι καθόλου έτσι.

Κανένας δεν σώζεται μόνος του, γιατί δεν ζει μόνος

του.

Κι αυτό ισχύει, ακόμα κι εκεί που πρέπει να στηρίζεται

κανείς (κράτος, οντότητα, ομάδα) στις δικές του ιδίως

δυνάμεις. Κατά πως λέει ο Μακιαβέλλι κι επιβεβαι-

ώνει ο Ναπολέων στα σχόλιά του, «...τα ξένα όπλα ή
φεύγουν από πάνω σου, ή σε βαραίνουν, ή σε πνί-
γουν»2.

Κάνουμε αυτή την αναφορά για τον επιπλέον λόγο

ότι ο Ναπολέων ήταν σύγχρονος της ελληνικής επα-

νάστασης. Ο ελληνικός λαός πίστευε και δυστυχώς

πιστεύει ακόμη και σήμερα, στην έλευση ή την συμ-

παράσταση σύγχρονου «Μεσία». Είτε αυτός είναι το

ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ, είτε η Ε.Ε., είτε ο Πούτιν ή οποι-

οσδήποτε άλλος. Τότε, στην επανάσταση, ήταν ο

Τσάρος. Για άλλους, ανάλογα με τις προσωπικές σχέ-

σεις που είχαν αναπτύξει, - εμπορικές, επιχειρηματι-

κές, μορφωτικές, πολιτισμικές ή προσωπικές

καθαρώς -, οι Αγγλοι και οι Γάλλοι κυρίως. Γι’ αυτό και

οι «φιλικοί», ως παραφυάς, αρχικά της «φιλομούσου

εταιρείας» που δεν είχε κανέναν επαναστατικό

σκοπό, αλλά πολιτιστικό, και προστάτη της είχε τον

Ι. Καποδίστρια, Υπουργό του Τσάρου (αυτοκράτορα)

της Ρωσίας, Αλέξανδρου, άφηνε να διαρρέει ότι επι-

κεφαλής της, ως ‘υπερτάτη Αρχή» ευρίσκετο ο Τσά-

ρος. Και καλά έκαναν οι φιλικοί, γιατί «θρησκευτική
ομοδοξία και άσπονδον μίσος προς τους Τούρκους
συνέδεαν πάντοτε Έλληνας και Ρώσους»3. Κι έκαναν

καλά οι «φιλικοί», όπως επισημαίνει και ο Σπ. Τρικού-

πης (1788 – 1873), για τους Έλληνες: «...εύκαμπτοι
και ύπουλοι, ως εκ της πολιτικής θέσεώς των, προσε-
κτικοί και επιτήδειοι να ωφελούνται εκ των συμπι-
πτουσών περιστάσεων...»4

Αλλά, βέβαια, «δεν ήταν δυνατόν να φανώσι διόλου
ανάξιοι της λαμπράς καταγωγής των»4 και 

...Εκαναν το θαύμα

Έκαναν το θαύμα χάρη στη φυσική τάση, ιδιαίτερα

της κατηγορίας εκείνης των Ελλήνων, που θεωρούν

υπέρτατο και αναγκαίο αγαθό την ελευθερία, «προ-
τιμώντες παντός άλλου καλού την απόλαυσιν της
ελευθερίας αν και αγρίας και ακανονίστου, απαρ-
νούνται οικειοθελώς πάσαν συμβίωσιν μετά των
ομοίων (υποδούλων), κι έτσι, αφ’ ης η Ελλάς υπεδου-
λώθη, δημιουργήθηκε μια νέα τάξη ανθρώπων, των
κλεπτών. Η αντιστασιακή και συνακόλουθα αντικοι-

νωνική στάση των κλεπτών δημιούργησε την ανάγκη

στον κατακτητή να φτιάξει μια τάξη «χωροφυλάκων»

εκ των «ιθαγενών», των αρματωλών, που άλλαζαν

συχνά θέση με τους κλέφτες και τούμπαλιν και οι δυο

μαζί κράτησαν μια τάξη οπλοφόρων και μια τάση πο-

λεμική κι αξιόμαχη. 

Αυτή ήταν η «μαγιά» και η ψυχή της επανάστασης,

μαζί με το πνεύμα της που αποτελούσε η αστική

τάξη, μαζί με τη διανόηση, που τις ζωογόνησαν οι

ιδέες της γαλλικής επανάστασης.

Το δίδαγμα όμως της ελληνικής επανάστασης, που

δεν το πήραμε γιατί δεν το διδαχθήκαμε και γιατί δεν

φροντίσαμε να το αυτοδιδαχθούμε, είναι πως «οι
συμμαχικοί στρατοί (κάποιων ισχυρών κρατών), είναι
ωφέλιμοι και καλοί για τους ίδιους, αλλά γι’ αυτόν
που τους καλεί, είναι σχεδόν πάντα επιζήμιοι. Γιατί
αν νικηθούν καταστρέφεται κι αυτός που τους κά-
λεσε, και αν νικήσουν, γίνεται αιχμάλωτός τους»5.

Το έχουμε υποστεί επανειλημμένα, αλλά δεν μας

έχει γίνει μάθημα. Και συνεχίζουμε και ΣΗΜΕΡΑ.

Μ’ όλα ταύτα και παρ’ όλα ταύτα, για τις μεγάλες

συμφορές του ιερού αγώνα υπέρ της ελευθερίας του

Έθνους, και αναστάσεως της πατρίδας μα, και τα με-

γάλα και ηρωικά ανδραγαθήματα των κοντινών προ-

γόνων μας, όλες οι επερχόμενες γενιές οφείλουν

ευγνωμοσύνη, τιμή και ανάλογο χρέος.

――――――――
1. Σπυρίδωνος Τρικούπη: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΝΑΑΣΤΑ-
ΣΕΩΣ», τομ.1ος, κεφ. Ε., σελ. 65.

2. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ – σχολιάζει ο Μέγας ΝΑΠΟ-
ΛΕΩΝ», εκδ. Σκαραβαίος, κεφ. 13.

3. Σπ. Τρικούπη, ως σημ. 1, κεφ. Α.

4. Αυτόθι: Προίμιον.

5. Ν. Μακιαβέλλι, όπως σημ. 2, κεφ. 13.

Συνδιάσκεψη Ενωσης Γονέων Μαθη-
τών του Δήμου Σαρωνικού Σελ. 6

Διαλογή απορριμμάτων στην πηγή,
ενημερώσεις του Δήμου 3Β Σελ. 7

Yeni ceri, Γενίτσαροι
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Βοός Πόρος!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Νερό και Πολιτισμός”
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

“Το θέατρο και οι θρησκόληπτοι
Πάνος Σκουρολιάκος Σελ. 11

Αδίδακτες “Διδαχές” περί “Φθόνου”
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Ξεκίνησαν Σχολές Γονέων στο Δήμο
Παλλήνης Σελ. 16

Παρέμβαση στην Ε.Ε. για τον ΧΥΤΑ
Φυλής Σελ. 17

Ανακλήθηκαν προϊόνταν από τον
ΕΦΕΤ Σελ. 18

XTERRA Greece Championship στο
Δήμο 3Β Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Ο ΔΗΜΟΣ 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Στην 5η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνε-

δρίαση καλεί ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-

μένης, την 26η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα

19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα

της ημερήσιας διάταξης.

197 Χρόνια

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
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ΕΒΔΟΜΗ: Τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση, 2017

Σε μια κατάμεστη αίθουσα με Δημάρχους

και εργαζόμενους της αυτοδιοίκησης από

την Αττική και πολλές περιφέρειες της Ελ-

λάδας, (Κρήτη, Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα)

πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα που οργανώ-

θηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων

Αττικής (ΠΕΔΑ) με θέμα τον νέο Ευρω-

παϊκό Κανονισμό για την προστασία των

προσωπικών δεδομένων.

Ομιλητές ήταν τέσσερις επιστήμονες: Βα-

σίλης Χατζηγιαννάκης, Παναγιώτης Οικο-

νόμου, Νικόλαος Σφυρής και Γιώργος

Βιτσάκης, εξειδικευμένοι στα θέματα προ-

σωπικών δεδομένων και γνώστες του Ευ-

ρωπαϊκού Κανονισμού, οι οποίοι και

απάντησαν σε μεγάλο αριθμό ερωτήσεων

εκ μέρους εκπροσώπων  των διοικητικών,

οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών των

Δήμων.

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος της Περιφερει-

ακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Γιώργος Ιωα-

κειμίδης στη χρησιμότητα που είχε για τους

Δήμους του λεκανοπεδίου η σημερινή Ημε-

ρίδα επικαλέστηκε την παρουσία των περί-

που 200 αυτοδιοικητικών, αιρετών και

υπαλλήλων, «γεγονός που δείχνει ότι συ-
ναισθάνονται όλοι τις αυ-
ξημένες ευθύνες τους
έναντι του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού που θα αρχί-
σει να εφαρμόζεται  από
τις 25 Μαΐου 2018 τόσο
στην Ελλάδα όσο και σε
όλη την Ευρώπη.»

H προστασία προσωπικών

δεδομένων, βέβαια, είναι

το θέμα των ημερών, μετά

τη δημοσιοποίηση της διαρροής προσωπι-

κών δεδομένων. Γιατί μην κρυβόμαστε

πίσω από το δάχτυλό μας. Τα προσωπικά

μας δεδομένα τα έχουν κάνει χαρτοπό-

λεμο.

Απλά, τώρα, βγήκαν στο φως της δημοσιό-

τητας και «βγήκαμε από τα ρούχα μας!!!»
Ακούσαμε τον ιδρυτή του facebook να ζη-

τάει συγνώμη για τη διαρροή 50 εκατομμυ-

ρίων χρηστών που τα προσωπικά τους δε-

δομένα έγιναν ...φειγ-βολαν... και

χρησιμοποιήθηκαν για αλότριους σκοπούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Facebook η

εταιρία δηλώνει «σοκαρισμένη που εξαπα-
τήθηκε» γα τη χρήση προσωπικών δεδομέ-

νων των χρηστών της από την Cambridge

Analytica, και τονίζει ότι «κατανοεί τη σοβα-

ρότητα του προβλήματος».
Να ‘τανε μόνο το Facebook που διαχειρίζε-

ται προσωπικό μας δεδομένα, καλά θα

ήταν... Δυστυχώς, τα κινητά, τα τάμπλετς,

τα P.C., οι τράπεζες και ένα ατελείωτο και,

έχουν μετατρέψει τα προσωπικά μας δεδο-

μένα, κοινά, κοινότατα που τα χρησιμοποι-

ούν, όπου τους εξυπηρετεί και τους

βολεύει...

Και οι δεκατρείς Δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής συ-

ναντήθηκαν στην Παλλήνη, μετά από πρόσκληση του

Δημάρχου Παλλήνης Αθ. Ζούτσoυ προκειμένου να απο-

φασίσουν την από κοινού εκπροσώπησή τους στο Ανα-

πτυξιακό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί 30 & 31

Μαρτίου.

Η συνάντηση έγινε την Τετάρτη 21/3 και όλοι οι δήμαρ-

χοι συμφώνησαν να έχουν κοινή εκπροσώπηση κατά

τη διάρκεια του συνεδρίου ώστε να τεθούν τα σημαν-

τικά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δήμαρχοι: Βάρη – Βούλα

– Βουλιαγμένη Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Διονύσου

Διονύσης Ζαμάνης, Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης,

Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας Σωτήρης Μεθενίτης, Παιανίας Δημήτρης Στάμου,

Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος, Ραφήνας Πικερμίου Βαγ-

γέλης Μπουρνούς, Σαρωνικού Γιώργος Σοφρώνης,

Σπάτων – Αρτέμιδας Δημήτρης Μάρκου,  Ωρωπού

Θωμάς Ρούσσης.

Οι Δήμοι Αχαρνών και Μαραθώνα εκπροσωπήθηκαν από

τους Γενικούς Γραμματείς τους, Θανάση Κατσιγιάννη

και Πηνελόπη Μικελοπούλου.

Το παρών έδωσε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) Γιώργος Ιωακειμίδης.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γ.

Σωφρόνης αναφέρθηκε στην ανάγκη ουσιαστικής πα-

ρουσίας και συμμετοχής της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοί-

κησης στο συνέδριο, προτείνοντας συγκεκριμένα να

υπάρξει εκπρόσωπος των Δημάρχων, ο οποίος θα λάβει

το λόγο και θα παρουσιάσει τα σημαντικότερα θέματα

και προβλήματα της περιοχής. Έθεσε επίσης το ζήτημα

του εκλογικού νόμου που προωθείται για την Αυτοδιοί-

κηση, επισημαίνοντας τα προβλήματα που θα δημιουρ-

γήσει το σύστημα της απλής αναλογικής στην

κυβερνησιμότητα των Δήμων και στη δυνατότητά τους

να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγική

ανασυγκρότηση της περιοχής.

«Το συνέδριο είναι μια ευκαιρία να ορθώσουμε το ανά-
στημά μας και να δείξουμε ότι η Αυτοδιοίκηση είναι
εδώ. Οι Δήμοι, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να
μπουν μπροστά και να διαχειριστούν όλα τα προβλή-
ματα, δεν μπορούν στο θέμα αυτό να έχουν το ρόλο
του κομπάρσου και του απλού χειροκροτητή», κατέληξε

ο κ. Σωφρόνης. 

Με ομόφωνη απόφασή τους όρισαν εκπρόσωπο για την

παρουσίαση των θέσεών τους  στο Συνέδριο το Δή-

μαρχο Παλλήνης Θανάση Ζούτσο, ο οποίος θα συλλέ-

ξει όλα τα αιτήματα των Δήμων της Ανατολικής Αττικής

προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν και να ιεραρχη-

θούν. Συμφωνήθηκε, επίσης, να γίνει αναφορά στον

εκλογικό νόμο.  

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα επαναληφθεί η συ-

νάντηση την προσεχή Τετάρτη 28 Μαρτίου, στις 2:00

μμ στο Δημαρχείο Παλλήνης πάλι, ώστε  συλλογικά να

πάρουν αποφάσεις και να εγκρίνουν τις τελικές τους

θέσεις για τα θέματα που θα παρουσιάσουν στο συνέ-

δριο. 

Κοινή εκπροσώπηση αποφάσισαν οι 13 Δήμοι της Ανατ. Αττικής
στο προσεχές Αναπτυξιακό Συνέδριο

Συνάντηση Δημάρχων για τον Nέο Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων
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«Κυκλαδικά στιγμιότυπα,
από τα μνημεία 

και τους ανθρώπους τους»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, στο πλαίσιο της

έκθεσης «Κυκλαδικά στιγμιότυπα, από τα μνημεία και

τους ανθρώπους τους», που συνδιοργανώνει με το Βυ-

ζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και την Γαλλική

Σχολή Αθηνών, προσκαλεί το Σάββατο 24-3-2018 και

ώρα 12.00, στο αμφιθέατρο του Βυζαντινού και Χρι-

στιανικού Μουσείου, στην προβολή του ντοκυμαντέρ

“Φύλακες του Χρόνου”,  της Μαργαρίτας Μαντά

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα.

Θα προηγηθεί, στις 10.00 π.μ., ξενάγηση στην έκθεση

"Κυκλαδικά στιγμιότυπα, από τα μνημεία και τους αν-

θρώπους τους"  από αρχαιολόγους της Εφορείας Αρ-

χαιοτήτων Κυκλάδων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σωτήρης Ι. Με-

θενίτης και το Δημοτικό Συμβούλιο, καλούν να τιμήσετε

με την παρουσία σας, τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου

στην πόλη μας, την Κυριακή 25η Μαρτίου 2018.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ:

• Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης μας,

στις 9.45 π.μ.

• Τελετή στο Μνημείο Ηρώων της πόλης.

• Παρέλαση.

Στο πρόγραμμα της παράστασης οι θε-

ατές θα απολαύσουν τα διάσημα pas

de deux, και αποσπάσματα από τις πα-

ραστάσεις: H λίμνη των κύκνων, Η
Ωραία Κοιμωμένη, Ζιζέλ, Δον Κιχώ-
της, Συλφίδες, Ρωμαίος και Ιουλιέτα,
Κάρμεν, Ραϋμόντα, Μπαγιαντέρα, Ο
θρύλος της αγάπης, Κουρσάρος, Σε-
χραζάντ.
12 χορευτές που θα μιλήσουν με το

σώμα τους και με τη διεθνή γλώσσα

του κλασικού μπαλέτου θα αναφωνή-

σουν «Ο χορός είναι η ζωή μου..»
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα

Τριάντη, 20, 21, 22 Απριλίου 2018, ώρα

έναρξης 8μ.μ. (21/4, ώρα 6μ.μ.)

Από το θέατρο Μπολσόι το ζευγάρι

Μαρία Αλεξάντροβα και Βλαντισλάβ

Λαντραντόφ. Και οι δύο είναι πρώτοι

χορευτές του διάσημου μπαλέτου της

Μόσχας.  

Ένα άλλο ζευγάρι από το θέατρο

Μπολσόι αποτελείται από τον πρώτο

χορευτή Αλεξάντρ Βολτσκόφ και τη

σολίστ Αναστασία Γκοριάτσεβα. Ο

Βολτσκόφ συμμετείχε ως βασικός χο-

ρευτής στις παραστάσεις του Καρυο-

θραύστη του Γιούρι Γκριγκορόβιτς τον

περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα.  

Το τρίτο ζευγάρι  είναι ο πρώτος χο-

ρευτής Ρουσλάν Σκβορτσκόφ και η

σολίστ Ξένια Ζιγκάνσινα. Ο Σκβορ-

τσκόφ είναι από τους βασικούς σολίστ

του Μπολσόι, με σπουδαίες ερμηνείες

σε μεγάλους πρωταγωνιστικούς ρό-

λους. Η Ζιγκάνσινα είναι ένα από τα

νέα αστέρια του διάσημου θεάτρου.

Από το διάσημο θέατρο Μαριίνσκι

(πρώην Κίροφ) το ζευγάρι αποτελείται

από τους πρώτους σολίστ Φίλιπ Στέ-

πιν και Εκατερίνα Οσμόλκινα. Ο Στέ-

πιν αποτελεί βασικό σολίστ του

Μαριίνσκι στις περιοδείες του διάση-

μου μπαλέτου. Η Οσμόλκινα έχει κερ-

δίσει σπουδαία βραβεία σε διεθνείς

διαγωνισμούς χορού.

Το ζευγάρι σολιστ Κονσταντίν Σβέρεφ

και Κριστίνα Σαπράν. Ο Σβέρεφ έχει

κερδίσει αρκετά πρώτα βραβεία και ακο-

λουθεί το μπαλέτο σε περιοδείες από

την Αμερική μέχρι την Ασία. Η Σαπράν,

ένα από τα νέα αστέρια του διάσημου

μπαλέτου της Αγίας Πετρούπολης.

Ο χορευτής Τιμούρ Ασκέροβ και η σο-

λίστ Οξάνα Μποντάρεβα είναι το άλλο

ζευγάρι. Ο Ασκέροβ είναι πρώτος χο-

ρευτής  με βραβεία σε διαγωνισμούς

χορού σε όλο τον κόσμο. Η Μποντά-

ρεβα, από νέα αστέρια του μπαλέτου,

έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο στον

διεθνή διαγωνισμό νέων ταλέντων του

μπαλέτου 2008, αλλά και σε μεγάλους

διαγωνισμούς χορού σε όλο τον κόσμο.  

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Εκδοτήρια:

Βασ.Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Ομήρου 8, Αθήνα, Tηλ 210 7282333

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τηλ 210 7282367

Εορτή 25ης Μαρτίου 1821

στο Δήμο Σαρωνικού

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου

της 25ης Μαρτίου 1821, θα πραγματοποιηθούν την

Κυριακή 25 Μαρτίου, στις Δημοτικές Κοινότητες του

Δήμου Σαρωνικού.

Κοινότητα Αναβύσσου Δοξολογία 10.00

– Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων

Ώρα 10.30 – Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο

Ηρώων στην κεντρική πλατεία

Ώρα 11.00 – Παρέλαση

Κοινότητα Καλυβίων Δοξολογία  Ώρα 9.45 

Κοινότητα Κουβαρά Δοξολογία Ώρα 11.00  

Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας Δοξολογία  Ώρα 09.45 

Κοινότητα Σαρωνίδας Δοξολογία Ώρα 09.45 

Μετά την δοξολογία θα ακολουθήσει κατάθεση στε-

φάνων και παρέλαση σε κάθε κοινότητα χωριστά.

"33.333 - Η Οδύσσεια 
του Νίκου Καζαντζάκη"

Το Σάββατο 24 Μαρτίου και ώρα 19:00, η Κινηματογραφική

Λέσχη Παλλήνης  παρουσιάζει την προβολή του ντοκιμαν-

τέρ του Μένιου Καραγιάννη "33.333 - Η Οδύσσεια του
Νίκου Καζαντζάκη"
Ο Καζαντζάκης, έχοντας ο ίδιος ζήσει περιόδους μεγάλων

κρίσεων και φτώχειας, τονίζει την ανάγκη να διατηρήσουμε

την ανθρωπιά μας και την ευθύνη απέναντι σε όσους το

έχουν ανάγκη. Όπως γράφει στην «Ασκητική», «Να λες:
Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε
σωθεί,́ εγώ φταίω… η αλληλεγγύη με τους ανθρώπους δεν
είναι τρυφερόκαρδη πολυτέλεια παρά βαθιά αυτοσυντή-
ρηση κι ανάγκη…»
Η ταινία, με επίσημη συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ

Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2016, απέσπασε ιδιαίτερα θερ-

μές αντιδράσεις κοινού και κριτικών.

Θα μιλήσει ο σκηνοθέτης Μένιος Καραγιάννης και η φιλό-

λογος Έφη Σακαρέλλου.

Σκηνοθεσία: Μένιος Καραγιάννης - Διάρκεια: 90

                   Είσοδος-Εισφορά 3€  

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ- Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ

Γκαλά Μπαλέτου στο Μέγαρο Μουσικής

Στη Βούλα η παρέλαση 
της 25ης Μαρτίου

Θα ακολουθήσει εκδήλωση με παρα
δοσιακούς χορούς

Στη Δημοτική Ενότητα Βούλας, επί της Λεωφό
ρυο Βασ. Παύλου έμπροσθεν Πάρκου Ηρώων
Πολυτεχνείο., θα πραγματοποιηθεί ο ενιαίος
εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρ
τίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

10.15 Δοξολογία στην Παναγίτσα.
Ώρα 11:30 Έναρξη Παρέλασης 
Ώρα 12:30
Εκδήλωση Ελληνικών παραδοσιακών χορών στο
χώρο έμπροσθεν του μνημείου.
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«Σέρλοκ Ζουμπόμπς»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει σε Α΄ Προβολή την ταινία κινουμένων σχε-

δίων «Σέρλοκ Ζουμπόμπς» και τις βραβευμένες ταινίες

«Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι»

(9.15μ.μ._ και «Μαζί ή Τίποτα» (ώρα 7 μ.μ.),  έως και την

Τετάρτη, 28 Μαρτίου.

«Σέρλοκ Ζουμπόμπς» 5.30 μ.μ. 

Μετάφραση: Ελένη Κουβοπούλου

Σκηνοθετική Επιμέλεια: Μαρία Πλακίδη

Όταν ο Ζουμπαίος και η Ιουλιέτα φτάνουν στην πόλη, παρέα

με τους φίλους και την οικογένειά τους, η μεγαλύτερή τους

ανησυχία είναι να προλάβουν να ετοιμάσουν το νέο τους κήπο

για την άνοιξη. Γρήγορα, όμως, συνειδητοποιούν πως κάποι-

ους απάγει νάνους του κήπου και η μόνη λύση ακούει στο

όνομα Σέρλοκ Ζουμπόμς. Ο διάσημος ντετέκτιβ και ορκισμέ-

νος προστάτης των νάνων, που ζουν στους κήπους του Λον-

δίνου, παρέα με τον πιστό του συνεργάτη Γουάτσον, αναλαμ-

βάνουν να λύσουν το μυστήριο και τίποτα στο Λονδίνο δεν

πρόκειται να μείνει στη θέση του.

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Η Ιερά Μητρόπολης  Μεσογαίας & Λαυ-

ρεωτικής  & η  Μονάδα Ανακουφιστικής

Φροντίδας « ΓΑΛΙΛΑΙΑ»  προσκαλούν

στο: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ «ψαλῶ τῷ
Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω» την Παρασκευή

30 Μαρτίου στις 7.30 μμ  στο αμφιθέατρο

του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Παλ-

λήνης.

Ένα πολυθέαμα με εικόνες, σχόλια και

κατανυκτικούς Ύμνους  της Μεγάλης

Τεσσαρακοστής. Συμμετέχουν χορωδοί

και η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου

Μαρκοπούλου

Σύνθεση - Ενορχήστρωση & Ερμηνεία:

Βασίλης Χατζηνικολάου

Σχολιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Αγγελής.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρου-

σία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος 

Είσοδος ελεύθερη

Η σύνθεση, ενορχήστρωση και ερμηνεία

των Ύμνων είναι του Ιεροψάλτη Βασίλη

Χατζηνικολάου και αποτελούν επιλογές

από τους ψηφιακούς του δίσκους.  Στην

πολυμορφία αυτή της οικουμενικής

υμνωδίας του Ορατορίου, συμμετέχει και

η παιδική χορωδία του Ιερού Ναού Αγ. Νι-

κολάου Μαρκοπούλου.  

Παράλληλα η σκηνοθετική σύλληψη που

γεφυρώνει την Βυζαντινή μελωδία με τον

ηλεκτρονικό ήχο του 21ου αιώνα και τον

πατερικό λόγο με εικόνες και ντοκου-

μέντα σπάνιας ομορφιάς σε γιγαντοο-

θόνη, μας προσκαλούν να

συμπορευθούμε μαζί Του, αναβαίνοντας

εις Ιεροσόλυμα …

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ
«ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω»

Tο Εθνικό Αρχαιολογικό Mουσείο προσκα-

λεί τους μικρούς επισκέπτες να πάρουν

μέρος στις ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευ-

τικές του δράσεις για τις πασχαλινές δια-

κοπές. 

Με τις δράσεις αυτές, τα παιδιά θα αξιοποι-

ήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, ενεργο-

ποιώντας τη φαντασία τους και

αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους. 

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν:

Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πο-
τήρι, ποτηράκι μου… σε βρίσκω στο Μου-
σείο» συνοδευόμενο από εικαστικό

εργαστήρι.

Τα παιδιά θα μάθουν για τα αγγεία του

ποτού των αρχαίων και με την καθοδήγηση

αρχαιολόγου του Μουσείου, θα αναζητή-

σουν τα σχετικά εκθέματα στη Συλλογή Αγ-

γείων. Θα συλλέξουν πληροφορίες γι’ αυτά

και θα αγγίξουν αντίγραφα αρχαίων αγ-

γείων. Θα συμμετάσχουν σε εικαστικό ερ-

γαστήρι με την καθοδήγηση της ζωγράφου

του Μουσείου δημιουργώντας το δικό τους

χάρτινο αγγείο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλι-

κίας 6 έως 8 ετών.

Ώρα διεξαγωγής: 11:00 – 12:30

Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου
Εκπαιδευτική περιήγηση με τίτλο «Πνέουν
άνεμοι… στο Μουσείο» και εικαστικό ερ-

γαστήρι.

Τα παιδιά, με την καθοδήγηση αρχαιολό-

γου, θα περιηγηθούν στις μόνιμες Συλλο-

γές και θα γνωρίσουν αντιπροσωπευτικά

εκθέματα που έχουν σχέση με το φυσικό

στοιχείο του Αέρα. Επίσης, θα συμμετά-

σχουν σε εικαστικό εργαστήρι δημιουργών-

τας τον δικό τους Πήγασο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλι-

κίας 9 έως 12 ετών.

Ώρα διεξαγωγής: 11:00 – 12:30

Η εκπαιδευτική δράση παρέχεται δωρεάν

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής,

Τηλ: 213214 4856/-4858

Έναρξη δηλώσεων: 27 Μαρτίου 2018

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44

Τηλ: 213214 4856/-4858/-4866/-4893 & 213

2144837

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13:00-20:00,

Τρίτη-Κυριακή 08:00-20:00

Email: eam@culture.gr, www.namuseum.gr

3ήμερη εκδρομή
με τη Χορωδία 
Βουλιαγμένης

3ήμερη εκδρομή οργανώνει η Χορωδία

Βουλιαγμένης, από 29 έως 31 Μαρ-

τίου, για Βυτίνα, Πύλο, Μεθώνη,

Σπάρτη, Μυστρά. 

Περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις στο

“Akti Taygetos Resort” και θα συνο-

δεύεται από αρχηγό.

Πληροφ. 6985848888, 6974261512.

Πασχαλινό Bazaar
“Αγάπη & Ελπίδα”

Ο Σύλλογος ΑΜΕΑ “Αγάπη και Ελ-

πίδα” οργανώνει Πασχαλινό παζάρι

στο χώρο του, (Χ.Ε. Ντούνη 36 Κο-

ρωπί), το Σάββατο 31 Μαρτίου από

ώρα 10.00 έως 16.00 και την Κυ-

ριακή 1η Απριλίου από 10.00 έως

15.00.

Πληροφορίες: 212 1023961, 697

6780576

ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ενδιαφέρουσες δράσεις χωρίς εισιτήριο

“Ζωγραφικοί πίνακες των
παθών από το Εθνικό

Μουσείο Capo di Monte”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφά-

δας   προσκαλεί την  Πέμπτη 29η ΜΑΡ-

ΤΙΟΥ 2018  στην εκδήλωση με θέμα:

“Ζωγραφικοί πίνακες των παθών από το
Εθνικό Μουσείο Capo di Monte”, με ομι-

λητή τον Γιάννη Κορναράκη του Μάνθου,

στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL

APARTEMENTS” Λ. Ποσειδώνος 27, Γλυ-

φάδα, (Τηλ. 2108941662, 2108940495). Ώρα

προσέλευσης 7μμ. Έναρξη 7.30 μμ. - Λήξη

9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδο-

χείου 5€ ανα άτομο. Διατίθενται καφές,

τσάϊ, αναψυκτικά.
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«Ενέργεια: Γεωπολιτική και
Διπλωματία»

O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργανώνει

ημερίδα με θέμα: «Ενέργεια: Γεωπολιτική και Διπλω-
ματία», το Σάββατο 31 Μαρτίου στις 10.00 π.μ.,

στην αίθουσα «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα) σε συνεργασία με καθηγητές των Πανεπι-

στημίων Πειραιώς και Αθήνας. 

Σημαντικοί εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και διπλω-

ματικού κόσμου θα αναπτύξουν όλες τις πτυχές του

θέματος, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση, όπου οι

ομιλητές θα δεχτούν ερωτήσεις από το κοινό.

Θέματα που θα αναπτυχθούν:
- Η Πολιτική Οικονομία των Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων

- Η Πολιτική Οικονομία των Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων

- Τουρκία: Στρατηγική και Ενέργεια

- Οι ελληνορωσικές Σχέσεις στην Εποχή της Γεωπολι-

τικής Αβεβαιότητας

- Αμερικανο – ρωσσικοί ενεργειακοί ανταγωνισμοί στα Βαλ-

κάνια και στη Μεσόγειο: κριτική στην ορθολογικότητα 

- Ενεργειακά παίγνια και η γεωπολιτική της Τουρκίας

ανάμεσα στις αμερικανορωσικές Συμπληγάδες

- Ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Αγορών Ενέργειας (Tar-

get Model) : Προοπτικές και Εξελίξεις 

- Ενεργειακή Πολιτική & Αγορές στην Νοτιοανατολική

Ευρώπη & την Ανατολική Μεσόγειο

- Ενεργειακή Πολιτική & Αγορές στην Νοτιοανατολική

Ευρώπη & την Ανατολική Μεσόγειο

- Ηλεκτρικά Λεωφορεία: Δυνατότητες, Οφέλη και Προ-

οπτικές

Παρουσία του Δημάρχου Σαρωνικού,

Γιώργου Σωφρόνη, πραγματοποιήθηκε

την Δευτέρα 19 Μαρτίου η συνδιάσκεψη

που διοργάνωσε η Ένωση Γονέων Μαθη-

τών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού, με

τη συμμετοχή εκπροσώπων των Διοικη-

τικών Συμβουλίων των Ενώσεων Γονέων

των 13 Δήμων της Περιφέρειας Ανατ.Ατ-

τικής. 

Σκοπός της συνδιάσκεψης ήταν η ανταλ-

λαγή απόψεων και προτάσεων των Ενώ-

σεων Γονέων, ενόψει του Περιφερειακού

Συνεδρίου για την ανασυγκρότηση της

Ανατολικής Αττικής, καθώς και η κατα-

γραφή προβλημάτων που αφορούν τα

σχολεία της Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας

Εκπαίδευσης, στους Δήμους της Ανατο-

λικής Αττικής. 

O δήμαρχος Σαρωνικού  Γ. Σωφρόνης

αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία του

Δήμου με την Ενωση και τους Συλλόγους

Γονέων καθώς στον τρόπο με τον οποίο

οι οριζόντιες περικοπές πόρων από την

κεντρική εξουσία, έχουν επηρεάσει ση-

μαντικούς τομείς όπως είναι η Παιδεία.

«Πλέον πρέπει να στηριζόμαστε στις
καλές προθέσεις, στο φιλότιμο και στη
μεταξύ μας συνεργασία, για να διασφα-
λίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
μάθησης για τα παιδιά μας», τόνισε χαρα-

κτηριστικά. 

Ενημέρωσε δε, τους παρευρισκόμενους

για τη συνάντηση που είχε με τους Δη-

μάρχους Κρωπίας, Μαρκοπούλου και

Λαυρεωτικής, με σκοπό τη δημιουργία

ενός ενιαίου μετώπου διεκδικήσεων,

ενόψει του αναπτυξιακού συνεδρίου της

Ανατολικής Αττικής. 

Στη συνδιάσκεψη της Ένωσης Γονέων

συμμετείχαν επίσης οι πρόεδροι της

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχο-

λικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού,

Ηλίας Μπουκουβάλας και Μανώλης Χαρί-

τος. 

Εν όψει της νέας πανελλή-

νια εθελοντικής πρωτοβου-

λίας περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης Let’s Do

It Greece 2018, η Δημοτική

Αρχή του Δήμου Σαρωνι-

κού και οι φορείς προετοι-

μάζονται ούτως ώστε να

συμμετάσχουν και εφέτος. 

Έτσι πραγματοποιήθηκε

την Δευτέρα, 19 Μαρτίου,

ενημερωτική συνάντηση

φορέων και συλλόγων με

πρωτοβουλία του Δήμου,

προκειμένου να προγραμ-

ματιστούν τοπικές δράσεις

ενόψει της Κυριακής 29

Απριλίου, που έχει οριστεί

ως ημέρα διεξαγωγής της

εκστρατείας.  

Στη συνάντηση έλαβαν

μέρος πολλοί φορείς και

σύλλογοι του Δήμου, οι

οποίοι ενημερώθηκαν και

δήλωσαν συμμετοχή στις

εθελοντικές δράσεις. 

Ο Συντονιστής της Εκστρα-

τείας Αναστάσης Σταμά-

της και το μέλος της

Οργανωτικής Ομάδας του

Let’s Do It Greece Πάνος

Μπόμπας,  παρουσίασαν το

Όραμα της Εκστρατείας. Οι

Εκπρόσωποι της Ομάδας

Συντονισμού του Let’s Do It

Greece-Σαρωνικός  Πολί-

δου Μιρέλλα και  Ιωαννίδη

Αναστασία έκαναν την πα-

ρουσίαση με ιδέες και κα-

τευθύνσεις για τις δράσεις.

Στη συνέχεια προβλήθηκε

το βίντεο απολογισμού του

Δήμου Σαρωνικού για το

Let’s Do It Greece, που έχει

επιμεληθεί ο Αγαμέμνων

Ξυγκάκης. 

«Η εκστρατεία Let’s Do it
Greece είναι μια μέρα
χαράς και γιορτής για τους
ανθρώπους που διαθέτουν
υψηλό αίσθημα προσφοράς
στο σύνολο. Είμαστε υπε-
ρήφανοι, γιατί στο Δήμο
Σαρωνικού το στοιχείο του
εθελοντισμού είναι ιδιαί-
τερα έντονο, με περισσότε-
ρους από 50 φορείς, οι
οποίοι λειτουργούν καθη-
μερινά ως πυρήνες εθελον-
τικής δράσης», σημείωσε

μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος

Σαρωνικού Γιώργος Σω-

φρόνης.

Let’s Do It Greece 2018

Ενημερωτική συνάντηση φορέων και συλλόγων

του Δήμου Σαρωνικού

Συνδιάσκεψη Ένωσης Γονέων Μαθητών

του Δήμου Σαρωνικού 

με συμμετοχή εκπροσώπων των 13 Δήμων της Ανατ. Αττικής

Με την οριστική απόκτηση του ακινή-

του 16 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο

Αττικής, άνοιξε ο δρόμος για την δη-

μιουργία του Καταφυγίου αδέσποτων

ζώων από τον Σύνδεσμο για την Βιώ-

σιμη Ανάπτυξη.

Η θετική αυτή εξέλιξη, τελεσφόρησε

μετά από κοπιώδεις γραφειοκρατικές

διαδικασίες, δύο και πλέον χρόνων,

αφού μετά και από τον τελικό έλεγχο

από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καταβλή-

θηκε εξ ολοκλήρου το τίμημα των

135.000 ευρώ, για την αγορά του οι-

κοπέδου, σύμφωνα και με τις ομόφω-

νες αποφάσεις του Δ.Σ. του Σ.Β.ΑΠ.

Ήδη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Φιλοθέης-Ψυχικού προωθεί τις διαδι-

κασίες του διαγωνισμού για την εκπό-

νηση της οριστικής μελέτης και την

έκδοση οικοδομικής άδειας για το κα-

ταφύγιο, βάσει και της Προγραμματι-

κής Σύμβασης ΣΒΑΠ-Δήμου που

αφορά στην τεχνική υποστήριξη, του

όλου εγχειρήματος από τον Δήμο Φι-

λοθέης-Ψυχικού.

Να υπογραμμισθεί ότι η θέση του οικο-

πέδου, εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες

του Καταφυγίου, αφού, όπως είχε προ-

διαγραφεί στην σχετική οικονομοτε-

χνική μελέτη, που έχει συνταχθεί από

τον Σύνδεσμο, βρίσκεται κοντά στην

Αττική Οδό και εκτός κατοικημένης πε-

ριοχής, με σχετική επιτρεπόμενη

χρήση για την δημιουργία του.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου,  Σωτ. Με-

θενίτης, έχει αγκαλιάσει την προσπά-

θεια αυτή του Συνδέσμου, αφού εκτός

των άλλων, αντιμετωπίζει και ο Δήμος

του, σοβαρότατα προβλήματα με τα

αδέσποτα ζώα.

Στόχος του Συνδέσμου είναι το Κατα-

φύγιο, να έχει ολοκληρωθεί εντός του

2019.

Διαδημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 
To πρώτο βήμα έγινε...



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  24  MAΡΤΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Στο πλαίσιο της διαλογής στην

πηγή, όσον αφορά τα απορρίμματα,

ο Δήμος 3Β, ξεκίνησε πριν μία εβδο-

μάδα, την αποκομιδή των καφέ

κάδων που έχει πιλοτικά τοποθετή-

σει σε επιχειρήσεις μαζικής εστία-

σης, ξενοδοχεία και υπεραγορές

τροφίμων του Δήμου.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πιλοτικό

στάδιο,  έχουν τοποθετηθεί ειδικοί

καφέ κάδοι για τη συλλογή υπολειμ-

μάτων τροφών (όπως φρούτα, λα-

χανικά, μαγειρεμένο φαγητό κά.)

σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδια-

φέροντος του Δήμου. Το υλικό συλ-

λέγεται με ειδικό όχημα και

οδηγείται σε μονάδα κομποστοποί-

ησης για την παραγωγή εδαφοβελ-

τιωτικού υψηλής ποιότητας, το

οποίο παράγει ήδη ο Δήμος με καλά

αποτελέσματα από τα κλαδιά.

Ο Δήμος σημειώνοντας στο δελτίο

τύπου επισημαίνει: «Ξεκινώντας ένα
νέο και απαιτητικό σύστημα διαλο-
γής στην πηγή, ζητάμε τη δική σας
συνεργασία ως προϋπόθεση για να
πετύχουμε. Οι απόψεις και οι προτά-
σεις σας είναι σημαντικές για την
επιτυχία του προγράμματος το

οποίο είναι ένα από τα βασικά βή-
ματα ώστε να πετύχουμε όλοι μαζί
διαλογή των απορριμμάτων της
πόλης στην πηγή και να μειώσουμε
θεαματικά τον συνολικό όγκο που
οδηγείται σε ταφή».

Ενημερώσεις στα Σχολεία

Επίσης, προκειμένου να γίνει πλα-

τιά ενημέρωση ο Δήμος έχει ξεκι-

νήσει παρουσιάσεις στα σχολεία.

Έτσι στις 15 Μαρτίου ομάδα συ-

νεργατών του μαζί με το δήμαρχο

παραβρέθηκαν στο, 2ο Δημ. Βού-

λας και 1ο Δημοτικό Βάρης, όπου

μίλησαν για την ανακύκλωση υλι-

κών στους μαθητές, αλλά και την

παραγωγή εδαφοβελτιωτικού

(κομποστοποίηση). 

Εξήγησαν τις αρνητικές επιπτώ-

σεις στο περιβάλλον που έχει η

ταφή των οικιακών απορριμμάτων

σε ΧΥΤΑ και το ρόλο που θα πρέ-

πει να αναλάβουμε όλοι προς τη

σωστή κατεύθυνση.

Δεν απαντήθηκαν 
οι ερωτήσεις

από το Δήμαρχο των 3Β 

για τη μονάδα διαχείρισης

απορριμμάτων

Την  Πέμπτη 15 Μαρτίου και ώρα 17:30, πραγματοποι-

ήθηκε ενημερωτική εκδήλωση από τον Δήμαρχο των

3Β σχετικά με το σχέδιο κατασκευής Μονάδας Επε-

ξεργασίας Απορριμμάτων στη Σχολή Ευελπίδων.

Παρά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση (μόλις 2η μέρες

νωρίτερα) και το ακατάλληλο της ώρας και της ημέ-

ρας, καταφέραμε να κινητοποιήσουμε έστω και την

τελευταία στιγμή αρκετό κόσμο. Σε διαφορετική πε-

ρίπτωση το ακροατήριο θα ήταν πολύ μικρότερο.

Υπήρξαν πολλές ερωτήσεις, απόψεις και τοποθετή-

σεις. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν ελάχιστες.

Πολλά φλέγοντα ζητήματα, όπως η εξασφάλισης της

υγείας και ποιότητας ζωής των κατοίκων, η πιθανό-

τητα δημιουργίας μονάδων και από άλλους Δήμους

στο συγκεκριμένο χώρο, κατά πόσο θα γίνονται οι κα-

τάλληλοι έλεγχοι από αρμόδιες Υπηρεσίες και το

πόσες στρατιωτικές μονάδες και κρατικές Υπηρεσίες

θα εξυπηρετούνται, δεν απαντήθηκαν επαρκώς. 

Επίσης μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος τόνισε ότι θα προ-

χωρήσει στη Διαλογή στην Πηγή κάτι που ωστόσο έρ-

χεται σε αντίθεση με τον σχεδιασμό Μονάδας

Επεξεργασίας Απορριμμάτων, όπου θα γίνεται μηχα-

νική διαλογή σύμμεικτων στερεών αποβλήτων. Είναι

εντελώς παράλογο να κατασκευαστεί μία πολυδά-

πανη Μονάδα (και μάλιστα στον Υμηττό), προκειμέ-

νου να διαχειρίζεται ένα μικρό ποσοστό μη

ανακυκλώσιμων υλικών (όπως pampers κ.α.). 

Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστούν διαφορετικά

συστήματα διαχείρισης που απαιτούν διαφορετική με-

λέτη εξαρχής. Εξάλλου η διαχείριση του υπολείμμα-

τος εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας. 

Τέλος, παρότι δεν έχουμε καμία διάθεση προσωπικής

διαμάχης με το Δήμαρχο, δεν μπορούμε να αφήσουμε

αναπάντητο το απαράδεκτο σχόλιό του περί «υφαρπα-
γής υπογραφών με ψευδές κείμενο». Αποτελεί τραγική

ειρωνεία το ότι η απροκάλυπτη αυτή υποτίμηση του

κριτηρίου ενός σημαντικού αριθμού πολιτών που εναν-

τιώνονται στο καταστροφικό αυτό σχέδιο, προέρχεται

από έναν άνθρωπο ο οποίος επανειλημμένα ανατρέπει

τα ίδια τα λεγόμενά του σε δημόσιες τοποθετήσεις

του. (Ευτυχώς που υπάρχουν και τα βίντεο…). 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ 3Β

Διαλογή απορριμμάτων στην πηγή στα 3Β!
Ενημερώσεις σε σχολεία και φορείς

Ηλεκτρονικό διάλογο έχει ξεκινήσει ο Δήμος 3Β,  για

τη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων που προωθεί

να δημιουργήσει μέσα στη Σχολή Ευελπίδων.

Στόχος της  είναι να συμμετέχουν όσο το δυνατόν

περισσότεροι πολίτες στον ανοιχτό διάλογο, για το

λόγο αυτό, υιοθετήθηκε η νέα τεχνολογία των Chat-

bots. 

Ήδη, έχουν αρχίσει να κάνουν χρήση οι πολίτες εκ-

φράζοντας την άποψή τους για το σημαντικό αυτό

θέμα μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος ψη-

φιακής συνομιλίας που λειτουργεί μέσω του facebook

messenger. 

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του

κοινωνικού δικτύου να λάβουν μέρος στον διάλογο

λέγοντας με απλό και φυσικό τρόπο την γνώμη τους.

«Δεν πρόκειται για δημοσκόπηση, αλλά για ένα ερ-
γαλείο που μας παρέχει η τεχνολογία για να καθιε-

ρωθεί μια διαρκής και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ
της Δημοτικής Αρχής και των πολιτών για όλα τα σο-
βαρά θέματα που αφορούν την πόλη», σημειώνει στο

δ.τ. ο Δήμος.

Θυμίζουμε πως η εφαρμογή της εταιρείας Novoville,

η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες

της να ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου για

όλα τα προβλήματα που εμφανίζονται στην πόλη,

χρησιμοποιείται από  το Δήμο ήδη δύο χρόνια με με-

γάλη επιτυχία. 

Ακολουθώντας το σύνδεσμο http://m.me/novoville

μπορείτε να συμμετάσχετε στον ψηφιακό διάλογο. 

Η τεχνολογία στο διάλογο

για την υπό συζήτηση 

μονάδα ολικής διαχείρισης

απορριμμάτων στο Δήμο 3Β

Συναντήσεις 

κάθε μήνα

Ο Δήμαρχος των 3Β ανακοίνωσε

ότι την πρώτη Τετάρτη κάθε

μήνα, στις 18.00, όσο διαρκεί η

διαδικασία διερεύνησης του θέ-

ματος, θα πραγματοποιείται συ-

νάντηση στην αίθουσα του

Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δη-

μαρχείο της Βούλας (Λεωφ. Κ.

Καραμανλή 18, Βούλα) για να

ενημερώνονται, όσοι το επιθυ-

μούν, για τις εξελίξεις σχετικά με

το θέμα.



8 ΣΕΛΙΔΑ - 24  MAΡΤΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                       ΕΒΔΟΜΗ

Για το τουρκικό κράτος   το στράτευμα ανέκαθεν  απο-

τελούσε την στηρικτική ενότητα του έθνους,  αλλά και

της συνοχής του απολυταρχικά πολιτικού συστήματος.

Και η ιστορική του προέλευση ανάγεται στο

σώμα των γενιτσάρων.

Η σύσταση  των γενιτσάρων ως θεσμός του

οθωμανικού κράτους αρχίζει να γράφεται το

1327 επί σουλτάνου Ορχάν  (1324- 1360). 

Το νέο αυτό  στρατιωτικό σώμα,   το ‘’yeni

ceri’’, σε πρώτη φάση  επανδρώθηκε  από

αιχμαλώτους, όπου  σύμφωνα με το Κοράνι

το πέμπτο της λείας πολέμου περιέρχεται

στα χέρια του χαλίφη.  Αυτοί πάλι κατά

βάση και  κατά τον πρώτο καιρό, αποτελού-

σαν την προσωπική φρουρά του σουλτάνου.

Με τον καιρό όμως τα πράγματα άλλαξαν

και ιδιαίτερα όταν μπήκε στο πρόγραμμα  η

βίαιη  στρατολόγηση, δηλαδή  το άρπαγμα

παιδιών  ανηλίκων,   το έκτοτε ως γνωστό

“παιδομάζωμα”, που έπληττε κατά κύριο

λόγο  τις υπόδουλες χριστιανικές κοινότη-

τες. 

Η ένταξη δε αυτή του δια παιδομαζώματος

σύστασης γενιτσαρικού στρατού, με τον

καιρό  εδραιώθηκε  σαν υποχρεωτική στρα-

τολόγηση. 

Οι χριστιανοί προεστοί και προύχοντες υπο-

χρεώθηκαν να προετοιμάζουν εκείνο τον επονείδιστο

κατάλογο των προγραφών,  τον  οποίο θα παρέδιδαν

σε πρώτη ζήτηση στον γενίτσαρο αξιωματικό, τον

“μπουμπασίρη”,  που θα έκανε ως  μπόγιας, πράξη νό-

μιμη την παιδοαρπαγή.  

Διαβάζω επιλεκτικά από το σχετικό φιρμάνι. του σουλ-

τάνου Μεχμέτ Γ’  που  το 1601 εστάλη στον επικεφα-

λής μπέη της Ρούμελης και τους διοικητές του

σώματος των γενιτσάρων.

«Αμα τη λήψει του παρόντος αυτοκρατορικού φιρμανίου
μου, καθίσταται γνωστόν ότι από της συστάσεως του με-
γάλου Οσμανικού κράτους… είθισται όπως δια την σύ-
στασιν και οργάνωσιν των γενναίων γενιτσαρικών μου
σωμάτων, στρατεύονται και αποστέλλονται εις τα “οτζά-
κια” των γενιτσάρων οι από του 15ου έως 20ου έτους καλ-
λίκορμοι αρτιμελείς και προς πόλεμον κατάλληλοι νέοι
των “απίστων”.
…. Γνωρίσατε επίσης ότι… όταν τις εκ των απίστων γο-
νέων ή άλλος τις αντιστή εις την παράδοσιν του γενιτσά-
ρου υιού του, θα απαγχονίζεται ευθύς εις το ανώφλιον της
θύρας του, του αίματός του θεωρουμένου ως άνευ αξίας»

Η τραγική στιγμή που αρπάζουν τα παιδιά από την αγ-

καλιά της μάνας περιγράφει ένα δημοτικό τραγούδι της

Ηπείρου:

“Ανάθεμά σε, βασιλιά, και τρις ανάθεμά σε,
με το κακό οπόκαμες, και το κακό που κάνεις.
Στέλνεις, δένεις τους γέρουντας, τους πρώτους, 

τους παπάδες,
να μάσεις παιδομάζωμα, να κάμεις γενιτσάρους.
Κλαίν οι γοναίοι τα παιδά, κι οι αδελφές τ’ αδέλφια,
κλαίγω κι εγώ και καίγομαι και όσο θα ζω θα κλαίγω.
Πέρσι πήραν το γιόκα μου, φέτο τον αδελφό μου”.

Σε πρώτη επιλογή  γράφεται πως επλήττοντο  οι γόνοι

των ευγενών οικογενειών, πράγμα υπο συζήτηση αν

δεχθεί κανείς την ιστορικά διατυμπανιζομένη αρμονι-

κότητα των σχέσεων  και διαπλοκής, που διατηρούσαν

ένιοι των χριστιανών αρχόντων με τον κατακτητή. 

Τέλος πάντων  τα παιδιά έπρεπε ακόμη να χαίρουν

απόλυτης υγείας και καλής σωματικής διάπλασης και

γενικά όλα αυτά κα άλλα πολλά που θα πρέπει να προ-

σέχει κανείς όταν αγοράζει κάποιο ζώο ή άλλο τι  προς

οικιακή κατανάλωση.

Οι ανήλικοι  και άπειροι “ατζεμ ογλάν” αρπαγμένοι από

τα σπίτια τους, τα παιδιά αυτά  που πλησίαζαν  την

εφηβεία τους, κλείνονταν  σε ειδικό στρατόπεδο στην

Κωνσταντινούπολη   κατά   συντροφικές  ομάδες, “ορ-

τάδες”  όπως τις  λέγανε, όπου η θρησκευτική μύηση

κάτω από το άγρυπνο μάτι του ‘“γενιτσάρ –αγασί”, δη-

λαδή   γενικού  διοικητή έφερνε την αυτοκάθαρση και

αποστασιοποίηση από κάθε χριστιανικό “πιστεύω”.

Και  μάλιστα προς μια   φανατική μουσουλμανική με-

τάλλαξη, όπου η μηχανοποιημένη ψυχοσωματική αλ-

λοτρίωση έφερνε τον έφηβο στο να λειτουργεί χωρίς

μνήμη ως άβουλο πιόνι και  άθυρμα στις όσες πολεμι-

κές και ανόσιες ορέξεις  του Σουλτάνου. 

Από την άλλη μεριά αυτή  η υποχρεωτική ειδική στρα-

τολόγηση, δηλαδή αυτό άρπαγμα παιδιών, όλο ηλικιακά

και κατέβαινε και έφτανε στα 4 χρόνια με τις ομάδες

των “ιτς –ογλάν”, όπου η διαστρέβλωση παντός ηθικού,

εθνικού  και θρησκευτικού  ιδεώδους, προέγραφε για

τον υποψήφιο στρατιωτικό  μέλλον λαμπρό που  όχι

μόνο δεν περνούσε γενικώς απαρατήρητο αλλά και ει-

δικώς για τους μουσουλμάνους γόνους ηχούσε γοη-

τευτικά και προκαλεστικά. Τόσο που άρχισαν και αυτοί

εθελοντικά πλέον να εντάσσονται στο εν λόγω σώμα. 

Και βέβαια έφτασε κάποια στιγμή που οι αναλογίες οι

ποσοστιαίες των αρπαγμένων και μη γενιτσάρων να

γέρνουν υπέρ των της μουσουλμανικής καταγωγής και

προέλευσης, με σημαντικές απαιτήσεις δημιουργώντας

σοβαρά προβλήματα κατά της Πύλης, και αυτό όσο και

η εξουσία τους αυξανόταν. 

Στα χρόνια του σουλτάνου του Σουλεϊμάν Δ’  του με-

γαλοπρεπούς  (1520 -1566) αναφέρεται ο αριθμός  των

γενιτσάρων να φτάνει τις 40 χιλιάδες, αργότερα τις

100 χιλιάδες, και  όταν  με τις διεκδικήσεις τους άρχι-

σαν να γίνονται  επικίνδυνοι για την Πύλη, να μειώνεται

στις 25 χιλιάδες. 

Τα χρόνια 1789 -1807 ο σουλτάνος Σελήμ  Γ΄ όταν απο-

φασίζει τον εκσυγχρονισμό του Οθωμανικού κράτους

και την αναδιοργάνωση των γενιτσαρικών σωμάτων

προσέκρουσε στη δυναμική και λυσ-

σώδη τους αντίσταση, επειδή προσέ-

βλεπε στην αποδύνάμωσή τους.  

Οι γενίτσαροι  αντέδρασαν και με τη

βοήθεια  του  πασά του Βιδινίου  Πα-

σβάνογλου  στράφηκαν με επανά-

σταση κατά της Πύλης. 

Επι σουλτάνου Μαχμούτ Β΄ (1808 -

1836)  οι γενίτσαροι περιορίζονται

αριθμητικά, αντιδρούν άσχημα και το

1826 αποφασίζεται η εξόντωσή

τους. 

Το “Ευοίωνον Γεγονός”

Ο Βεζύρης Χουσεϊν με εντολή του

σουλτάνου, τους εγκλωβίζει  στο

στρατόπεδο Ατ   Μεϊντάν, εισβάλλει

με τον τακτικό στρατό, βάζει φωτιά

παντού και κατασφάζει 10,  ενώ

άλλοι γράφουν 15 χιλιάδες από αυ-

τούς, πράξη την οποία ο σουλτάνος

ονόμασε “Ευοίωνον Γεγονός”!

Από την ημέρα εκείνη μια δράση γενιτσάρων πέντε αι-

ώνων  σβήνει και γράφεται απλά στη μνήμη της ιστο-

ρίας. 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Υeni ceri, Γενίτσαροι

«Ό, παιδιά μου, ορφανεμένα ….!»

ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 

Το Αφρίν βρίσκεται στη Συρία. 

Η Τουρκία εισέβαλε σε ξένη χώρα. Στο Αφρίν

υπάρχει καταπάτηση του καταστατικού χάρτη

των Ηνωμένων Εθνών και σαφής καταπάτηση

(του άρθρου 3) της Συνθήκης της Λωζάνης όπου

καθορίζονται τα σύνορα της Τουρκίας με τη

Συρία και το Ιράκ.

Μιλάει κανείς;;;

Γκρεμίστηκαν σύμβολα ενός αρχέγονου λαού,

που παλεύει για την ελευθερία του, λεηλατήθη-

καν περιουσίες. Ακούει κανείς;;;

της έκδοσης
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Την εποχή που οι περιοχές της Μεσογείου κατοικούνταν,

από τους Πελασγούς, τους προγόνους των Ελλήνων, τους

πρωτοπόρους αλλά και αρχαιότερους πολιτισμένους ανθρώ-

πους,  που μετέδωσαν τα φώτα της γνώσης στην ανθρωπό-

τητα, ακραία γεωλογικά φαινόμενα δημιούργησαν ένα

κατακλυσμό στην Αττικοβοιωτία, επί βασιλείας του Ωγύγιου

ή Ωγύγου και διασώθηκαν όσοι κατέφυγαν στις ψηλές κορυ-

φές των βουνών!!  Τότε πλημμύρισε  και ο ποταμός Ίναχος

στο Άργος, ο οποίος είχε το όνομα του βασιλιά και πατέρα

του Φορωνέα, που ίδρυσε την πρώτη πόλη του κόσμου, της

οποίας έδωσαν το όνομα Φορωνικό Άστυ. Η πόλη αυτή  δέ-

χτηκε τους Πελασγούς που είχαν διαφύγει στα βουνά και

μετονομάστηκε αργότερα σε  Άργος,  που σημαίνει «το λαμ-

πρό και αργυρό φως»!!! 

Τότε γράφτηκε το πρώτο ελληνικό έπος με το όνομα Φορω-

νίς, που δεν σώζεται αλλά αποσπάσματά του  περιέχονται

σε διάφορα σωζόμενα ελληνικά συγγράμματα!! Η αδελφή

του Φορωνέα, η Ιώ ήταν ιέρεια της Ήρας, αλλά την είχε ερω-

τευθεί ο Δίας,  και τη μεταμόρφωσε σε αγελάδα. Η αγελάδα

ήταν  ιερό ζώο το οποίο συμβόλιζε την γυναίκα και την μάνα

Γη.  Τη συναντάμε συχνά στην ελληνική μυθολογία και από

τους Έλληνες. Την έκαναν ιερό ζώο  και οι Ινδοί, όταν εκπο-

λιτίστηκαν από τον Διόνυσο και τον Ηρακλή!!! Η Ήρα για να

βασανίσει την Ιώ, της έστειλε μια αλογόμυγα (οίστρο) να την

τσιμπάει και η Ιώ έτρεχε αλλάζοντας  περιοχές,  για να απαλ-

λαγεί από το μαρτύριό της!   

Από την Πελοπόννησο πέρασε το Ιόνιο πέλαγος, που πήρε

το όνομά της, διέσχισε τις ακατοίκητες περιοχές, που μετά

χιλιετίες έγιναν ξεχωριστά ελληνικά βασίλεια, όπως το βα-

σίλειο των Μολοσσών, των Ιλλυριών, των Παιόνων, των Μα-

κεδόνων, των Ιππομάχων (Πομάχων), των Θρακών και

πέρασε στην Ασία, από τα θαλάσσια στενά που τα έλεγαν

κυανές πέτρες ή Συμπληγάδες πέτρες και από τότε ονομά-

στηκαν «ΒΟΣΠΟΡΟΣ» (= βοός πόρος)  δηλαδή πέρασμα βο-

διού!!  

Όταν διαπίστωσε ότι ήταν έγκυος από τον Δία, κατευθύν-

θηκε στην ελληνική αποικία την Υπτίως του Αιγαίου, την Αί-

γυπτο,  «Αιγαίο» και «υπτίως», = «κάτω  από το Αιγαίο

(Στράβων, 64 π.Χ. - 24 μ.Χ., γεωγράφος, φιλόσοφος και ιστο-

ρικός), και δέχτηκε την φιλοξενία του Έλληνα βασιλιά  Τη-

λέγονου, που το όνομά του σημαίνει «ο γόνος» (ελληνικός)

που βρίσκεται «τήλε», δηλαδή μακριά!!!  Η Ιώ ονόμασε το γιο

της  Έπαφο, γιατί η σύλληψή του έγινε μόνο δια της επα-

φής!!!  Ο ΄Επαφος νυμφεύτηκε την Μέμφιδα και γέννησαν

την Λιβύη ή κατ’ άλλη εκδοχή νυμφεύτηκε την Λιβύη και γέν-

νησε δίδυμα αγόρια, τον Αγήνορα  και τον Βήλο!!  Ο Αγήνο-

ρας ίδρυσε ελληνική αποικία μεταξύ Τύρου και Σιδώνας στη

περιοχή της Κολπίτιδας, που βασίλεψε ο γιος του Φοίνικας

και ονομάστηκε Φοινίκη,  ενώ ο γιος του Κίλικας ίδρυσε την

Κιλικία, ο Θάσος την Θάσο, ο Κάδμος την Θήβα της Βοιωτίας

προς ανάμνηση της Θήβας της Αιγύπτου, και νυμφεύτηκε

την αδελφή του Δάρδανου, ιδρυτή της Τροίας. Η κόρη του

Σεμέλη συνέλαβε από τον Δία και γέννησε τον Θεό Διόνυσο,

όπου το έμβρυο κυοφόρησε στο μηρό του ο Δίας, μετά τον

ξαφνικό θάνατο της!!  Η κόρη του Αγήνορα «η Ευρώπη»,  χά-

ρισε το όνομά της στην ήπειρο Ευρώπη και την πήρε ο Δίας,

μεταμορφωμένος σε λευκό Ταύρου και την πήγε στη Γόρ-

τυνα της Κρήτης και από την θεϊκή ένωση γεννήθηκε ο πρώ-

τος γιος τους ο  Μίνωας ο τρισέγγονος της Ιούς,  που έγινε

ο ιδρυτής του Μινωικού πολιτισμού!!! 

Ο αδελφός του Αγήνορα, ο Βήλος, απέκτησε δίδυμα αγόρια,

τον Αίγυπτο, που έγινε βασιλιάς της Αιγύπτου και τον

Δαναό, ο οποίος γύρισε στη πατρίδα της προγιαγιάς του, της

Ιούς, στο Άργος και βοήθησε την ανάσταση του ελληνικού

γένους  από την καταστροφή του,  μετά τον δεύτερο κατα-

κλυσμό με το όνομα Δευκαλίωνα, και  μετέφερε πάμπολλα

πολιτιστικά στοιχεία και υπηκόους του, που ονομάστηκαν

«Δαναοί» και έγινε όνομα συνώνυμο με τους Έλληνες!!  Δα-

ναός σημαίνει ο ερχόμενος από το νερό, αφού ήρθε από την

Αίγυπτο, γι’ αυτό και πολλά μεγάλα ποτάμια αρχίζουν από

το γράμμα Δ όπως Δνείπερος, Δούναβης κ.α. αλλά και οι εκ-

βολές των ποταμών ονομάζονται ΔΕΛΤΑ και  οι νύμφες Δα-

ναϊδες κ.α!

Στην Αίγυπτο ο Βήλος θεοποιήθηκε από το μετέπειτα δημι-

ουργημένο  γένος των Αιγυπτίων από μαύρες γυναίκες, όταν

η σχηματισθείσα  Μεσόγειος Θάλασσα εμπόδιζε τα ταξίδια

στην μητροπολιτική Ελλάδα και λατρεύτηκε σαν ισάξιος του

Δία επειδή ήταν Έλληνας, ακόμα και από μεσοποτάμιους

λαούς, με το όνομα Βάαλ, ο ναός του βρίσκεται στην Παλ-

μύρα και δεν μπόρεσαν να τον ανατινάξουν οι Τσιχαντιστές

πρόσφατα!!!

Η αλήθεια του μύθου είναι, ότι η Ιώ απεικόνιζε τους Πελασ-

γούς, που για να σωθούν από τον κατακλυσμό του Ώγυγου

γύριζαν πανικόβλητοι και ίδρυαν αποικίες σε όλες τις περιο-

χές της Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Μ.Ασίας και της Αι-

γύπτου και ότι όλοι οι Έλληνες από τότε μέχρι σήμερα,

ανήκουν στην ίδια οικογένεια, είναι γηγενείς, έχουν τον ίδιο

πολιτισμό, τις ίδιες ιδεοληψίες, την ίδια ζωντανή και συνε-

χιζόμενη με τις αναγκαίες ζυμώσεις γλώσσα, με τα πολλά

αλφάβητα που μοίρασαν και στους λαούς που εκπολίτισαν!!!   

Οι ανθρωπομορφικές εκφράσεις του Ενός Θεού,  με πολλά

πρόσωπα, με υπερβολές, μεταμορφώσεις και πολλά «παρά

– φυσικά»  φαινόμενα, καλύπτουν επιστημονικές αλήθειες,

τις οποίες μόνο οι μυημένοι Έλληνες στα ιερά μυστήρια τις

γνώριζαν, ενώ οι αμύητοι ή οι αμόρφωτοι τα θεωρούν μέχρι

σήμερα παραμύθια,  γιατί δεν γνωρίζουν το νόημα των λέ-

ξεων «μύθος» και «παραμύθι» και στερούνται μόρφωσης!!

Στα Ασιατικά παράλια του Βοσπόρου,  Έλληνες Μεγαρείς με

βασιλιά τον Βύζαντα είχαν ιδρύσει ελληνική αποικία με πρω-

τεύουσα το Βυζάντιο και επί Ρωμαϊκής κατοχής ο Κωνσταν-

τίνος, έχτισε  πάνω στην πόλη των Μεγαρέων, την Νέα

Ρώμη,  που την έκανε πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊ-

κής Αυτοκρατορίας και τη στόλισε με τα λεηλατημένα ελλη-

νικά αριστουργήματα, όσα γλύτωσαν από την καταστροφική

μανία των Ρωμαίων και πολύ αργότερα την ονόμασαν Κων-

σταντινούπολη, και έμελλε να γνωρίσει προόδους και κατα-

στροφές, δόξες και υποταγές, γιορτές και αιματοχυσίες,

αλλά και πολλούς κατακτητές!!! 

Ο Βόσπορος  σήμερα δεν ανήκει στους γηγενείς κατοίκους

του, τους Έλληνες και  βρίσκεται σε ξένα χέρια, αλλά γνω-

ρίζουμε ότι ο καιρός έχει πολλά γυρίσματα,  ότι οι βουλές

του Θεού είναι άγνωστες και ότι η ιστορία παραμένει πάν-

τοτε απρόβλεπτη!!

Πριν δυο χρόνια (Αύγουστο του 2016) ενώθηκαν τα στενά

του Βοσπόρου, με τρίτη  εναέρια γέφυρα, που της δόθηκε

το όνομα του 9ου Σουλτάνου «Γιαβούζ Σελίμ» (1470-1520),

το  οποίο προκάλεσε ξεσηκωμό αντιδράσεων από τα

25.000.000  των Αλεβιτών, γιατί   ήταν ο διώκτης τους και

είχε σφάξει τουλάχιστον 40.000 Αλεβίτες!!

Οι Αλεβίτες ή Αλεβίδες  της Τουρκίας «διεκδικούν αυτονο-

μία» και μαζί με τα 18-20.000.000 των Κούρδων μάχονται χι-

λιάδες χρόνια για να αποκτήσουν την ιερή ελευθερία τους!

Οι Αλεβίτες  δεν είναι μωαμεθανοί, δεν πηγαίνουν στα τζα-

μιά, έχουν δικούς τους λατρευτικούς χώρους με μουσική και

τραγούδια, μαζί με τις ισάξιες γυναίκες τους  που δεν φο-

ρούν μαντίλες!!  Δεν νηστεύουν στο Ραμαζάνι και δεν γιορ-

τάζουν το Μπαϊράμι, στις γιορτές τους κυριαρχούν

αρχαιοελληνικά και Διονυσιακά έθιμα, ενώ παραδέχονται

πολλά Χριστιανικά έθιμα και δοξασίες!!!  Δεν κάνουν περι-

τομή και είναι μονογαμικοί!!!  Καταπιέζονται σκληρά από το

κρατικό καθεστώς, αλλά το πείσμα τους είναι δυνατότερο

και ακολουθούν δοξασίες των Σιιτών Μωαμεθανών και όχι

των Σουνιτών!!

Αποτελούνται από τα κατάλοιπα των Γενητσάρων, που προ-

έρχονταν από αρπαγμένα Ελληνόπουλα,  επίσης από τους

Ζεϊμπέκους, [Ζευς και μπέκος (ψωμί, σώμα)],  που ήταν τα

απομεινάρια του στρατού του Μ. Αλεξάνδρου, αλλά και από

τα πολλά εκατομμύρια Ελλήνων, που δια «πυρός και σιδή-

ρου» εξισλαμίστηκαν!!!

Το αφηνιασμένο βόδι πέρασε το Βόσπορο, αλλά  εγκλωβί-

στηκε στην κοιτίδα του αιώνιου ελληνικού πολιτισμού και

βρυχάται επικίνδυνα,  μεταμορφωμένο για να μην αναγνω-

ριστεί από τους διώχτες του, παρέα με τα ελληνικά οστά των

εκατομμυρίων αφανών ηρώων και είναι η αόρατη αλλά και

αθάνατη Ελληνίδα βασίλισσα ΙΩ,  η προστάτιδα της ένδοξης

ελληνικής ΙΩΝΙΚΗΣ ΓΗΣ, περιμένοντας τον Απολλώνιο ελ-

ληνικό Ήλιο της δικαιοσύνης να εμφανιστεί!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Εργαζόμενοι δύο κατηγοριών!

Στην Ελλάδα πάντα είχαμε εργαζόμενους δύο κατη-

γοριών και ο διαχωρισμός παραμένει και επιτείνεται.

Αλλος είναι ο εργαζόμενος του δημοσίου και άλλο

του ιδιωτικού τομέα, του σκληρού εργασιακού τομέα.

Και αντί να προστατεύεται αυτός ο εργαζόμενος,

προστατεύεται ο δημόσιος, εκείνος δηλαδή που δεν

κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του, είναι χαλαρός

στον εργασιακό του χώρο και μόνιμος! 

Φτάσαμε δε και στα χειρότερα. Χαμηλοσυνταξιούχος

του ιδιωτικού τομέα, των 400 €, που θα εργαστεί με-

ρικώς για να συμπληρώσει τα προς το ζην θα χάνει

το 60% της μίζερης σύνταξής του.

Απ’ την άλλη συνταξιούχος εργαζόμενος του δημο-

σίου, που θα συνεχίσει να εργάζεται, θα παίρνει ολό-

κληρη τη σύνταξή του, γιατί θα πληρώνεται σαν

έξοδα παράστασης και όχι εργασίας!!! 

«Πρωταθλήτρια» στη μείωση μισθών την περίοδο

2010-2017 η Ελλάδα σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία

Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Οι εργαζόμενοι σε 9 χώρες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κέρδισαν λιγότερα το 2017

από το 2010, με αρνητική πρωτιά για τη χώρα μας

στην οποία καταγράφηκε πτώση 19,1% σε σχέση με

το 2010.

Απλή αναλογική τώρα!

Ναι στην απλή αναλογική είναι η πλειοψηφία του κό-

σμου στην Τ.Α. Είναι τώρα η ώρα να ξεκινήσει η προ-

σπάθεια συνεργασιών. Και πρέπει να ξεκινήσει από

τα κατώτερα όργανα όπως είναι οι Δήμοι. Βέβαια οι

περισσότεροι δήμαρχοι αντιδρούν, γιατί θα χάσουν

τις απόλυτα ελεγχόμενες ψήφους των δημοτικών

συμβούλων και έτσι χάνουν τον “ηγεμονισμό”.

Βοός Πόρος!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

«Νερό και Πολιτισμός» είναι το θέμα της φετινής

Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό, που “γιορτάστηκε”

την Πέμπτη 22 Μαρτίου.

Και γράφουμε, γιορτάστηκε με εισαγωγικά, γιατί το

νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό της φύσης, που δυστυ-

χώς σήμερα προσπαθούν να το μετατρέψουν σε εμ-

πορικό χρυσό, που θα το εκμεταλλεύονται  οι ισχυροί.

Ήδη έχει γίνει προσπάθεια και στη χώρα μας να με-

τατρέψουν τη διαχείριση του νερού σε εμπόρευμα,

όπως έγινε σε άλλες χώρες (Βολιβία, Βενεζουέλα),

σε τέτοιο βαθμό που σφράγισαν τα πηγάδια και απα-

γόρευσαν ακόμη και τα κουβαδάκια για συλλογή

νερού την ώρα της βροχής!!!

Αλλά και εμείς οι πολίτες δεν το έχουμε εκτιμήσει,

όσο θα έπρεπε, γιατί νομίζουμε ότι η βρύση του σπι-

τιού μας θα τρέχει αέναα! Μόνο αν έχεις ζήσει στις

Κυκλάδες, που συλλέγουν το νερό της βροχής ή σε

κάποια χωριά που υπάρχει έλλειψη νερού θα αισθαν-

θείς, τι σημαίνει να τρέχει η βρύση σου νερό! 

Νερό που δεν θα το πληρώνεις για χρυσό, αν και είναι 

“ο διάφανος χρυσός” όπως πολύ ωραία γράφει στο

μήνυμά του, ο δήμαρχος Σαρωνικού.

Σε άλλες χώρες όμως στερούνται το νερό ή είναι σε

έλλειψη ή δεν είναι καθαρό και πόσιμο. 

Ας δούμε μερικά στοιχεία όπως τα έδωσε το Πανελ-

λήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.)  και

ας προβληματιστούμε, ώστε να αλλάξουμε τον τρόπο

που το προστατεύουμε και το διαχειριζόμαστε.

4 1 στους 7 κατοίκους του πλανήτη δεν έχουν πρό-

σβαση σε καθαρό νερό. 

4 Το 80% των ασθενειών στις αναπτυσσόμενες

χώρες συνδέονται με το βρώμικο νερό και τις συνθή-

κες υγιεινής. 

4 To 1/3 της ανθρωπότητας είναι μόνιμα άρρωστο,

εξαιτίας του ακάθαρτου νερού και δέκα εκατομμύρια

άνθρωποι πεθαίνουν το χρόνο από το νερό που πί-

νουν.   

Κι όμως η συνολική ποσότητα νερού που μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των ανθρώπινων

αναγκών είναι μικρότερη από 200.000 km3, ποσοστό

χαμηλότερο του 1% των συνολικών αποθεμάτων. 

Σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων Εθνών, απαι-

τούνται 20-50lt καθαρού νερού ημερησίως για την

κάλυψη των βασικών αναγκών (πόσιμο, μαγείρεμα,

καθάρισμα) κάθε ανθρώπου. Η ημερήσια ανάγκη σε

πόσιμο νερό είναι 2-4 λίτρα ανά άτομο. 

Η κατανάλωση νερού όμως αναμένεται να αυξηθεί

κατά 60% μέχρι το 2025 στις αναπτυσσόμενες χώρες

και κατά 22% στις αναπτυγμένες χώρες. 

4 Το 2025 εκτιμάται ότι τα 2/3 του παγκόσμιου πλη-

θυσμού θα υποφέρει από έλλειψη νερού ικανού για

ασφαλή κατανάλωση. 

4 Οι μισοί υγροβιότοποι του πλανήτη έχουν εξαφα-

νισθεί από το 1900. 

4 Μεταξύ 1991 και 2010 περισσότεροι από 870.000

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φυσικές κατα-

στροφές, εκ των οποίων το 90% συνδεόταν με το

νερό. 

Πωλείται το νερό!!!

Η οδηγία 2000/60 δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές

για την εμπορευματοποίηση του νερού, απελευθερώ-

νοντας το από την κρατική προστασία των περιβαλ-

λοντικών υπηρεσιών.. Μόνο το 2012 ο τζίρος στην

παγκόσμια αγορά των υδάτινων πόρων ξεπερνούσε

τα 120 δις δολάρια, ενώ το 2015 ξεπέρασε το 1,5

τρις, όπου το 92% εκπροσωπούν 10 μονοπωλιακοί

όμιλοι (στοιχεία ΠΑΚΟΕ).

ΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

4 2 εκατομμύρια Έλλη-

νες πίνουν επικίνδυνο νερό

για την υγεία τους. Έρευνες

του ΠΑΚΟΕ και άλλων φορέων

έδειξαν ότι το αρσενικό, το αν-

τιμόνιο, το εξασθενές χρώμιο,

παράγωγα χλωρίου, σίδηρος,

αμμώνιο, νιτρώδη άλατα και

άλλα επικίνδυνα χημικά συστα-

τικά βρίσκονται στο νερό «αν-

θρώπινης κατανάλωσης»

πολλών Δήμων. 

4 Τα ποτάμια της χώρας βρί-

σκονται από μέτρια ως κακή κατάσταση σε

ποσοστό 64% 

4 18% της επικράτειας έχει χωριστεί σε ζώνες νιτρορύ-

πανσης (Κάμπος Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Θεσ-

σαλικός Κάμπος, Κωπαΐδα, λεκάνη Στρυμόνα, Έβρος) και

ήδη επιβάλλονται πρόστιμα γι’ αυτήν. 

Πέρα όμως από τα επικίνδυνα συστατικά που φτάνουν

στον υδροφόρο ορίζοντα εξαιτίας βιομηχανικών και αγρο-

τικών χρήσεων, στην Ελλάδα υπάρχει εντονότατο πρό-

βλημα με το - σε μεγάλο βαθμό - κατεστραμμένο και

πεπαλαιωμένο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Οι σωλήνες είναι κα-

τασκευασμένοι από αμίαντο, ενός υλικού απαγορευμένου

πια και κατηγορούμενο για καρκινογενέσεις. 

Πέρα από τη χημική ρύπανση υπάρχει και η μικροβιακή

μόλυνση. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, οι μικροβια-

κές αναλύσεις είναι περίπου 10000 το χρόνο (το 2016-

2017 έπεσαν στις 8000), που είναι πολύ λίγες για το

συνολικά διανεμόμενο νερό (360 εκατομμύρια κυβικά

μέτρα). 

4 Aμφιβόλου ποιότητας είναι και τα εμφιαλωμένα νερά,

εμφανίζοντας πολλές φορές επικίνδυνα, με υψηλές συγ-

κεντρώσεις μικροβίων και κολοβακτηριδίων, όταν η έκ-

θεσή τους σε ακατάλληλες συνθήκες είναι έντονη. 

4 Σχεδόν 2.400 κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο αναλο-

γούν στην κατανάλωση κάθε κατοίκου της Ελλάδας, όταν

ο αντίστοιχος παγκόσμιος μέσος όρος είναι 1.240 κ. μ.  

4 2η η Ελλάδα παγκοσμίως στην κατανάλωση πόσιμο

νερού.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ορθολογική χρήση του
νερού είναι μείζονος σημασίας για το μέλλον του πλανήτη
μας, λέμε κι εμείς, όπως και η ΕΥΔΑΠ σημειώνει για την

ημέρα του νερού.

Το νερό όμως δεν πωλείται. 
Ας το συνειδητοποιήσουμε όλοι, να το προστατεύσουμε

και να το κρατήσουμε δημόσιο αγαθό.

«Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα,
αλλά και ένας αναντικατάστατος 

φυσικός πόρος»

«Η 22 Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. ως Παγ-

κόσμια Ημέρα Νερού, με στόχο την ευαισθητοποίηση

του κόσμου αλλά και των αρχών. Το νερό, ο διάφανος

χρυσός, είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Είναι

προϋπόθεση της ανθρώπινης ύπαρξης, αναπόπαστο

στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού, αλλά και σημαν-

τικό οικονομικό αγαθό. 

Παρά τη σημασία του, το νερό στο μεγαλύτερο μέρος

του κόσμου σπαταλάται, την ώρα που πολλές περιοχές

και ολόκληροι πληθυσμοί υποφέρουν από την λειψυδρία.

Παγκοσμίως, η πρόσβαση στο νερό γίνεται όλο και πιο

δύσκολη, ενώ η ποιότητά του υποβαθμίζεται όλο και πε-

ρισσότερο. Σήμερα, πάνω από 1 δισ. άνθρωποι στον πλα-

νήτη μας δεν έχουν πρόσβαση σε υδάτινες πηγές και

χιλιάδες άτομα, τα περισσότερα παιδιά, πεθαίνουν κάθε

μέρα από ασθένειες που σχετίζονται με μολυσμένα

ύδατα. 

Ο τόπος μας είναι από τους τυχερούς, που έχουν ευλο-

γηθεί με άφθονο και καλής ποιότητας πόσιμο νερό.

Ωστόσο, χρειάζεται προσπάθεια και υπεύθυνη διαχείριση

για να μη μας λείψει ποτέ και συνεχίσει να είναι αναπό-

σπαστο μέρος της ζωής μας. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι μια ευκαιρία να αντιλη-

φθούμε ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και

ένας αναντικατάστατος φυσικός πόρος, τον οποίο οφεί-

λουμε να διαφυλάξουμε: με ορθολογική κατανάλωση, με

αποτελεσματική προστασία των ποταμών, των λιμνών

και των υδροφόρων οριζόντων, με αίσθημα ευθύνης απέ-

ναντι στις επόμενες γενιές». 

Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης

«Νερό και Πολιτισμός»
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Με αφορμή την έξαρση της εγκληματικότη-

τας το τελευταίο διάστημα στο Δήμο Παλ-

λήνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης

Νεκτάριος Καλαντζής σε τοποθέτησή του

στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Μαρτίου

2018 ανέφερε την ανάγκη επανασύστασης

και επαναλειτουργίας και την συγκρότηση

ως σώμα του Τοπικού Συμβουλίου Πρόλη-

ψης Παραβατικότητας του Δήμου Παλλή-

νης, όπως ορίζει ο “Καλλικράτης” και αφορά

το θέμα της πρόληψης της εγκληματικότη-

τας στο δήμο και την ασφάλεια του πολίτη. 

Η ανάγκη επανασύστασης, μιας και λει-

τούργησε μόνο σε μια συνεδρίαση το 2011,

παρουσία των διοικητών των Α.Τ Παλλήνης

και Γέρακα, Εισαγγελέως καθώς και εκπρο-

σώπων από το Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται

σε μια εποχή που συγχωνεύθηκαν τα Α.Τ.

Γέρακα και Παλλήνης σε ένα, με αποτέλε-

σμα την έξαρση της εγκληματικότητας στην

περιοχή, κλοπών και διαρρήξεων, που επι-

τείνει το αίσθημα ανασφάλειας στους κα-

τοίκους του Γέρακα, της Παλλήνης, της Αν-

θούσας και της Κάντζας.

Ο Νεκτάριος Καλαντζής τόνισε στο Δημο-

τικό Συμβούλιο την μείωση των δυνάμεων

της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή, που μόνο

δύο μηχανές καλύπτουν ανα βάρδια, μια πε-

ριοχή από Σταυρό ως Ραφήνα, όπου πολλές

φορές απουσιάζει πλήρως από τα διοικητικά

όρια του Δήμου Παλλήνης.

Σε συνομιλία που είχε με μέλη της ΔΙΑΣ ο

Ν. Καλαντζής, πληροφορήθηκε την έλλειψη

ανταλλακτικών στις μηχανές, την αγορά

αλεξίσφαιρων με προσωπιικά έξοδα των

αστυνομικών, καθώς και τις “τρύπες” που

υπάρχουν στην ενδοεπικοινωνία μεταξύ

τους, με αποτέλεσμα τις συνομιλίες να τις

ακούν και να τις παρακολουθούν οι ίδιοι οι

κακοποιοί!

«Ο μεγαλύτερος δήμος της Ανατολικής Ατ-

τικής, της διοικητικής πρωτεύουσας του
νομού και της πόλης των 70.000 κατοίκων,
επιβάλλεται να έχει αστυνόμευση για τα κα-
ταστήματα και για τις απομακρυσμένες πε-
ριοχές του Γέρακα, της Παλλήνης και της
Ανθούσας και θα πρέπει να απαιτήσουμε ο
δήμος Παλλήνης να έχει δύο  αστυνομικά
τμήματα, όπου και στοιχειοθετείται από: α.
την διαμερισματοποίηση, β. την έκταση και
γ. την οικιστική ανομοιογένεια των τριών
δημοτικών ενοτήτων», τόνισε ολοκληρώ-

νοντας ο Ν. Καλαντζής.

Το θέατρο και 

οι θρησκόληπτοι

Του Πάνου Σκουρολιάκου*  

Σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας, ανέβηκε το μιούζικαλ

Jesus Crist Super Star. Ένα πολύ γνωστό μιούζικαλ που παί-

ζεται σε πενήντα χώρες και στην Ελλάδα έχει ανέβει ξανά,

πριν από κάποιες δεκαετίες.

Στο γενικότερο κλίμα της έντονης παρουσίας των συντη-

ρητικών ιδεών και μιας ιδιότυπης Ακροδεξιάς και εμφυλιο-

πολεμικής δραστηριότητας, μετρημένοι στα δάχτυλα

φανατικοί θρησκόληπτοι, διαμαρτυρήθηκαν έξω από το θέ-

ατρο όπου παίζεται η παράσταση. Το θέμα απασχόλησε το

πανελλήνιο. Βεβαίως αν οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν το ανα-

δείκνυαν σε σημαντική είδηση, ούτε οι περαστικοί εκείνη

την ώρα στο σημείο διαμαρτυρίας δεν θα τους έπαιρναν

χαμπάρι.

Αλήθεια η ορθόδοξη πίστη είναι εναντίον του θεάτρου;

Έχει μήπως φιλοδοξίες θεατρικού κριτικού ή θεατρικής

αστυνομίας; Στην ιστορία του θεάτρου πράγματι υπήρξε

αποκλεισμός του θεάτρου και των θεατρίνων, μουσικών, χο-

ρευτών κ.λπ. από τη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό, πριν από

1.700 χρόνια.

Μετά από τις λαμπρές ημέρες δόξης του αρχαίου ελληνι-

κού θεάτρου, που γεννήθηκε μέσα από τις λατρευτικές τε-

λετές των Ελευσινίων Μυστηρίων, το θέατρο παρέλαβαν

οι Ρωμαίοι. Μιμήθηκαν τους αρχαίους τραγικούς μας, πιο

χοντροκομμένα, με λιγότερη είναι η αλήθεια τέχνη και έμ-

πνευση. Οι Ρωμαίοι παραδίδουν στους βυζαντινούς ένα

“Θέατρο Ποικιλιών”, όπως θα το λέγαμε σήμερα.

Χυδαία αστεία, σαλτιμπάγκοι και εταίρες στο δυναμικό του,

το είχαν καταστήσει μια διασκέδαση φτηνού γούστου για

τον “όχλο”. Η Ορθοδοξία, ως το επίσημο δόγμα στη Βυζαν-

τινή Αυτοκρατορία, στέκεται με αυστηρότητα απέναντι σε

αυτό το θέατρο παρακμής που παρέλαβε από τους Ρωμαί-

ους και το απορρίπτει. Σύμφωνα με τη Σύνοδο της Λαοδι-

κείας το 360 μ.Χ., οι ηθοποιοί γίνονται δεκτοί στην

εκκλησιαστική κοινότητα, αφού πρώτα αλλάξουν επάγ-

γελμα. Για τους παντομίμους [θεατρίνους] ισχύει το επιτίμιο

της αποχής από τη θεία μετάληψη. Υπάρχει μάλιστα και κα-

τάλογος για τους “αποβλητέους” από τη χριστιανική κοινό-

τητα: ο επί σκηνής εμφανιζόμενος ανήρ ή γυνή, ο

χοραύλης, ο κιθαριστής, ο την όρχησιν επιδεικνύμενος κ.ά.

Οι κληρικοί, οι οποίοι τελούν το μυστήριο του γάμου, θα

πρέπει να αποχωρούν πριν αρχίσουν να παίζουν μουσικά

όργανα ή να χορεύουν και μάλιστα πριν εμφανισθούν “θυ-

μελικοί” [ηθοποιοί]. Οι κληρικοί μάλιστα που θα ενέπιπταν

στο αμάρτημα να παρακολουθήσουν θεατρική παράσταση

τιμωρούνταν με καθαίρεση, ενώ για τους λαϊκούς η ποινή

ήταν αφορισμός. Έτσι λοιπόν, κατά τη Βυζαντινή περίοδο

δεν υπάρχει άξιο λόγου θέατρο.

Αργότερα, η Εκκλησία ενεθάρρυνε τη θεατρική δραστηριό-

τητα. Από τον 17ο αιώνα, έχουμε ανάπτυξη της τέχνης του

Θεάτρου, στο πλαίσιο της συνοχής των ελληνικής καταγω-

γής ή παιδείας Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη. 

Στην εφημερίδα «Κωσταντινούπολις», αρ. φ. 1175/9-2-1872

διαβάζουμε, ότι «πολλάκις (εδίδοντο) θεατρικαί παραστά-
σεις εντός του περιβόλου των εκκλησιών» και ότι «εντός
της σκηνής και επί των ευρυτάτων εξεδρών πέριξ, επί πο-
λυθρονών, ανεπαύοντο και ήκουον μετά συγκινήσεως τα
διδάγματα οι μητροπολίται, αρχιεπίσκοποι και συνοδικοί
του Πατριάρχου ημών, πηγαινοερχόμενοι με αμάξας -διά
της δευτέρας γεφύρας του Κερατίου κόλπου- από το Φα-
νάριον».

Παρ’ ότι τα παλιά επιτίμια της Συνόδου της Λαοδικείας δεν

ισχύουν πια, φανατικοί θρησκόληπτοι, πάντα εύρισκαν την

ευκαιρία να διαμαρτυρηθούν για παραστάσεις που υπονο-

μεύουν κατά τη γνώμη τους τα «χρηστά ήθη». Πρόχειρα να

αναφέρουμε τις διαμαρτυρίες στη Λάρισα, όταν κατά τη δε-

καετία του 1970, το «Θεσσαλικό Θέατρο», σε μια επιθεώ-

ρηση που είχε ανεβάσει περιέλαβε και το σύνηθες

«νούμερο» με τρεις ψαλτάδες που κατά το βυζαντινό

μέλος, σατίριζαν την επικαιρότητα. Το 2012 στο θέατρο

«Χυτήριο» όπου είχε ανέβει το έργο «Corpus Cristi», φα-

νατικοί σκοταδιστές, κρατώντας ελληνικές σημαίες και ει-

κόνες, συνεπικουρούμενοι από τρεις βουλευτές της

Χρυσής Αυγής, με ψαλμωδίες και συνθήματα εμπόδιζαν τη

διεξαγωγή της παράστασης. Αφού έσκισαν αφίσες και

έσπασαν την κλειδαριά της εισόδου, ξυλοκόπησαν δημο-

σιογράφο της Lifo που προσπάθησε να βιντεοσκοπήσει τα

όσα συνέβαιναν. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει και ήχος και εικόνα

καταγεγραμμένη από τις απειλές και τις ύβρεις των τριών

βουλευτών.

Φοβάμαι πως αυτά τα τελευταία επεισόδια δεν είναι τυ-

χαίες εξάρσεις γραφικών ταλιμπάν. Η απειλητική Ακροδε-

ξιά που φωλιάζει πια και εντός της Νέας Δημοκρατίας

κινείται βάσει σχεδίου, αξιοποιώντας συμβολισμούς όπως

η σημαία ή εικόνες που προκαλούν τα συναισθήματα του

λαού. Η σημαία ανήκει σε όλους τους Έλληνες και οι εικό-

νες έχουν θέση στην εκκλησία και όχι σε διαδηλώσεις έξω

από τα θέατρα.

Η πρόσφατη «ατραξιόν» των φανατικών θρησκόληπτων

είναι ένα ακόμη επεισόδιο μιας καλά ενορχηστρωμένης επί-

θεσης στην ελευθερία του πνεύματος. Το Θέατρο όμως θα

συνεχίσει την πορεία του. Θα εξελίσσεται, θα ανανεώνεται

και θα προσφέρει στο κοινό ψυχαγωγία και με τις δύο έν-

νοιες του όρου. Σε κάποιους θα αρέσουν και σε κάποιους

όχι οι θεματικές, αισθητικές, ιδεολογικές του επιλογές. Στη

δημοκρατία όμως γίνονται σεβαστές οι διαφορετικές από-

ψεις που γεννούν συνθέσεις και όποιος ονειρεύεται μια Ελ-

λάδα χωρίς δημοκρατία όπου ο αυταρχισμός ανθρώπων και

ομάδων που θεωρούν ότι κατέχουν τη μοναδική αλήθεια

την οποία όλοι πρέπει να αποδεχθούν, έχει παρέλθει και

δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά.

* Ο Πάνος Σκουρολιάκος είναι μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ και βου-

λευτής Περιφέρειας Αττικής

(Πηγή: ΕΦΗΜ. ΑΥΓΗ http://www.avgi.gr/article/10812/8761093/to-

theatro-kai-oi-threskoleptoi)

Eπανασύσταση του Τοπικού Συμβουλίου 
Πρόληψης Παραβατικότητας στο Δήμο Παλλήνης

Εξαρση εγκληματικότητας

«Σας είχαμε επισημάνει το πρόβλημα
που θα δημιουργηθεί με την κατάργηση
του Αστυνομικού Τμήματος της Παλλή-
νης (Αρ. Πρωτ. 2064/27.04.15, αρ. πρωτ.
25/8.10.15, αρ. πρωτ. 7866/ 01.09.16)
αλλά αδιαφορήσατε και μας επιβεβαι-
ώσατε δυστυχώς πολύ σύντομα. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά
από μια σειρά καταγγελιών, η εγκλημα-
τικότητα στην περιοχή καλπάζει και ο
φόβος έχει επιστρέψει στους κατοίκους
της Παλλήνης. 
Η αστυνομία δεν προλαβαίνει να κατα-
γράφει τις κλοπές και οι κάτοικοι έχουν
βγει στους δρόμους και συλλέγουν
υπογραφές προκειμένου να βρεθεί
λύση στο πρόβλημά τους», σημείωσε σε

ερώτησή του ο βουλευτής Βασίλης Οι-

κονόμου προς τον Υπουργό Εσωτερι-

κών.
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Εσκισαν τη νύχτα οι σειρήνες!

Ήταν μεσάνυχτα 24 προς 25 Μαρτίου του 1990 στη

Βούλα, όταν τη νύχτα, έσκισαν σειρήνες. Σειρήνες

ασθενοφόρου, σειρήνες άμεσης δράσης. Σειρήνες που

σε λίγο θα στρίγκλιζαν στο μυαλό και στην ψυχή κά-

ποιων ανθρώπων, που θα μάθαιναν το μαντάτο.

Ο σμηνίτης, που έκανε τη θητεία του, επέστρεφε με μη-

χανή μεγάλου κυβισμού στο σπίτι του στη Βούλα.

Κάπου στην παραλιακή, κοντά στο Βο, συγκρούστηκε

με Ι.Χ., πετάχτηκε μακριά και έμεινε πάνω στην

άσφαλτο.  Το ασθενοφόρο τον μετέφερε άμεσα στο

Ασκληπιείο Νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.

Ο Αστυνομικός διοικητής της Βούλας, τότε, Γ. Γκογκο-

ζώτος ειδοποίησε άμεσα τον τότε δήμαρχο Βούλας Αγ-

γελο Αποστολάτο. Φίλοι και οι δυο με τον πατέρα του

σμηνίτη... Αντρέα, επιφορτίστηκαν να μεταφέρουν το

κακό μαντάτο στον Λουκά Αμπελά.

Όλη η οικογένεια του Λουκά Αμπελά βρισκόταν στην

Κω. Η επομένη, ήταν μεγάλη ημέρα για τη μεγάλη οικο-

γένεια Αμπελά. Την 25η Μαρτίου θα εγκαινίαζαν την

καινούργια μονάδα της ΜΠΕΤΟΜΑΡ, στην Κώ. 

Αμεσα ο δήμαρχος Αγγελος Αποστολάτος μίσθωσε αε-

ροπλάνο και μαζί με τον Αστυνομικό διοικητή πήγαν

στην Κω να πουν από κοντά τα κακά νέα...

Η “δυναστεία” του Λουκά Αμπελά, η μεγάλη τότε ΜΠΕ-

ΤΟΜΑΡ δέχτηκε καίριο πλήγμα. 

Χάθηκε το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ο Αντρέας.

Μετά από δύο περίπου χρόνια χάθηκε και ο πρώτος

γιος τους ο Σωκράτης...

Οι παλιοί Βουλιώτες θα θυμούνται τη ΜΠΕΤΟΜΑΡ και

τον Λουκά Αμπελά, ο οποίος συμμετείχε στα δρώμενα

της πόλης και ήταν γνώριμος παντού. 

Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 πρωί, η οικογένεια Αμπελά

θα πραγματοποιήσει επιμνημόσυνη δέηση στον Αγιο

Αντρέα του Κοιμητηρίου, στο Πανόραμα Βούλας. Στην

εκκλησία που έχτισε η οικογένεια εις μνήμην.

Eυτυχισμένες στιγμές της οικογένειας. Ο Λουκάς Αμπε-
λάς ανάμεσα στα τρία του παιδιά.

Με αφορμή τη συζήτηση για τις αρχιτεκτο-

νικές μελέτες διαμόρφωσης της Β' πλαζ

Βούλας και του Κάμπινγκ Βούλας, έρχεται

και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της διαχεί-

ρισης των ακτών του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, αυτού του ανεκτίμητου φυ-

σικού αγαθού.

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης”

Δημοσθένης Δόγκας καταθέτει τις δικές

του θέσεις και απόψεις: 

Η διοίκηση Κωνσταντέλλου είχε τη μοναδική ευκαι-

ρία να κάνει πραγματικότητα μια αυθεντική δημοτική

διαχείριση με μόνο γνώμονα τη δημοτική βούληση

των κατοίκων και εργαλείο το δημόσιο διάλογο,

αφού μετά από αγώνες χρόνων το Δημόσιο παραχώ-

ρησε τη διαχείριση των ακτών στον Δήμο για 20 χρό-

νια. 

Δυστυχώς όμως επέλεξε το γνωστό και δοκιμα-

σμένο δρόμο. Ο Δήμος απλώς αντικατέστησε το Δη-

μόσιο (ΕΤΑΔ) στον ίδιο ρόλο: Παραχώρηση του

δημόσιου αγαθού σε ιδιώτες επενδυτές, που με τη

σειρά τους υπενοικιάζουν κομμάτια σε άλλους ιδιώ-

τες και όλοι αυτοί κυνηγούν το κέρδος, σε βάρος του

πολίτη που καλείται να πληρώσει. Το μοντέλο αυτό

όμως μας έφερε στο σημερινό αδιέξοδο. Ακολου-

θώντας αυτόν ακριβώς τον δρόμο η Β' πλαζ Βούλας

και το Κάμπινγκ Βούλας έμειναν για πάνω από δύο

δεκαετίες στο έλεος της φθοράς του χρόνου, αφού

τα επιχειρηματικά πλάνα της υπερκερδοφορίας δεν

“βγήκαν”.

H “Δημοτική Βούληση”, μέσω του επικεφαλής της,

Δημοσθένη Δόγκα, στην τοποθέτησή του στο Δημο-

τικό Συμβούλιο τόνισε ότι οι νέες χρήσεις που χω-

ροθετούνται (αθλητικοί χώροι, κινηματογράφος,

παιδικές χαρές κ.λπ.) είναι θετικά βήματα και ότι η

αναγέννηση του Κάμπινγκ περιλαμβανόταν στο προ-

εκλογικό πρόγραμμα της “Δημοτικής Βούλησης”. 

Επιπλέον, ο Δημοσθένης Δόγκας κατέθεσε μια

σειρά από λειτουργικές προτάσεις και παρατηρήσεις

με σκοπό τη βελτίωση των μελετών, όπως η πρό-

βλεψη για πρόσβαση στην παραλία από Άτομα με

Αναπηρίες, η παραχώρηση του κάμπινγκ σε ομάδες

εθελοντών τους χειμερινούς μήνες με σκοπό τη στή-

ριξη του ΠΙΚΠΑ Βούλας κ.ά. Ειδικά για το Κάμπινγκ

Βούλας τόνισε τη σημασία να έχουν όλοι οι δημότες

τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του. 

Εξέφρασε όμως τις επιφυλάξεις του για το μεγάλο

κόστος των επενδύσεων που σχεδιάζονται (το κό-

στος των έργων υπολογίζεται σε 7 εκατομμύρια

ευρώ και για τις δύο ακτές) και τη δυνατότητα αυτές

οι επενδύσεις να αποδώσουν. 

Η “Δημοτική Βούληση” από το 2014 με την κατά-

θεση του Προγράμματός της έθεσε ένα συγκεκρι-

μένο πλαίσιο προτάσεων για τη Β' πλαζ Βούλας και

το Κάμπινγκ Βούλας που παραμένει επίκαιρο.

Επισημαίνουμε:

Δημοσθένης Δόγκας:

Ακτές δημόσιες,  σύγχρονες 

και λειτουργικές



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                24  MAΡΤΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Β' πλαζ Βούλας

Συγκεκριμένα:

Η  Β' Πλαζ είναι το στολίδι της Βούλας και

εμείς θα σας το αποδείξουμε. 

Τρόπος λειτουργίας της πλαζ:

Ο τρόπος χρήσης του χώρου αυτού έχει ορισθεί εδώ και

χρόνια από τον ΕΟΤ ο οποίος ως επίσημος φορέας και

γνώστης της τουριστικής αξιοποίησης δημιούργησε τις

υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αφήνοντας σε εμάς μια

απίστευτα μεγάλη παρακαταθήκη, τις υποδομές.

Οι υποδομές χρειάζονται ανακαίνιση: Σκοπός μας είναι

να να ανακατασκευάσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τις

εγκαταστάσεις χωρίς νέες προσθήκες. Η δημιουργία

σταθμού βιολογικού καθαρισμού κρίνεται αναγκαία για

να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα των “λιμναζόν-

των νερών” της περιμετρικής τάφρου και η χρηματοδό-

τηση του έργου μέσω ΕΣΠΑ απαιτεί μόνο ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΒΟΥΛΗΣΗ.

Η απομάκρυνση των τσιμεντένιων ντόκων κρίνεται ανα-

γκαία προκειμένου να μπορέσει η παραλία να εκβαθυν-

θεί. Αυτό εκτός του ότι αναβαθμίζει το οικολογικό

αποτύπωμα και την αισθητική όλου του Δήμου μας, θα

βοηθήσει και στο να μη δημιουργηθεί ξανά το φαινόμενο

της απόθεσης της άμμου και της βαλτοποίησης. Με τον

τρόπο αυτό η παραλία μπορεί να επαναλειτουργήσει και

να μας χαρίσει έναν αληθινό παράδεισο αναψυχής.

Οι ώρες λειτουργίας του χώρου θα είναι αυστηρά από

την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου. 

Οι άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

θα είναι μόνο δύο και με μορφή αναψυκτηρίου και ετήσιο

ανοιχτό διαγωνισμό που θα απευθύνεται μόνο σε επαγ-

γελματίες Δημότες. Επίσης, θα δοθεί μια άδεια ψιλικα-

τζίδικου, χώρος για 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες

χωροθετημένες έξι τουλάχιστον μέτρα από τον αιγιαλό

και με μέγιστη ώρα χρήσης της ανά ζεύγος τις δυο

ώρες, ενώ οι έχοντες κάρτα Δημότη θα εισέρχονται δω-

ρεάν.

Η αειφορία της επένδυσης για την επαναλειτουργία της

παραλίας της Βούλας βασίζεται στη σωστή χρήση των

χώρων και των πόρων της.

Χώροι:

Κατασκευή ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ και στέγαση

μίας τοπικής ομάδας μπάσκετ μέσα στους υπάρχοντες

χώρους. Αυτό θέτει σε διαρκή χρήση τον χώρο και τα

έσοδα από τα εισιτήρια και την διατήρηση της μιας καν-

τίνας για την κάλυψη των αναγκών, μπορούν να συνει-

σφέρουν στη διατήρηση του χώρου σε καλά επίπεδα,

καθώς και στη φύλαξή του.

Η δημιουργία γηπέδων τένις, minigolf και βόλεϊ είναι κά-

ποιες από τις παροχές που μπορούν επίσης να αποδώ-

σουν ακόμα και κατά τον χειμώνα.

Οι χώροι του πάρκινγκ ανακαινίζονται και μπαίνουν σκία-

στρα, επιτρέποντας την ενοικίαση μόνιμων θέσεων

στάθμευσης για τους κατοίκους, ενοικιαζόμενων για

τους επισκέπτες και δωρεάν μέχρι 4 ώρες για τους

έχοντες κάρτα Δημότη.

Πόροι:

Βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η ανάδειξη του

αρχαίου λιμανιού, που υπάρχει βυθισμένο στον χώρο

της παραλίας και το οποίο μπορεί να γίνει “σημαία”

στην διαφημιστική εκστρατεία για την προσέλευση του

κοινού.

3 Πλήρης εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, καθώς

οι πέργκολες και οι εγκαταστάσεις κάθε οργανωμένης

παραλίας του τόπου μας μπορούν και πρέπει να λειτουρ-

γούν ως ηλιακοί φορτιστές, δείχνοντας τον δρόμο προς

την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και αφήνοντας

ταυτόχρονα σημαντικά έσοδα στη διαχείριση του Δήμου

μας.

3 Πλήρης εκμετάλλευση της θάλασσας με την εγκατά-

σταση θαλάσσιου πάρκου διασκέδασης. Τέτοια πάρκα

υπάρχουν σε όλη τη Μεσόγειο και χαίρουν μεγάλης

αποδοχής.

3 Δημιουργία Ναυτικού Πάρκου και ένταξή του στο

Εθνικό Δίκτυο Ναυτικών Πάρκων.

Ένας Δήμος όπως ο δικός μας, με μεγάλη ναυτική πα-

ράδοση, αλλά και ενεργό τροπαιοφόρο πορεία έως και

τώρα, δεν γίνεται να στερείται ενός αντίστοιχου πάρ-

κου, η επισκεψιμότητα του οποίου θα αγγίζει την πλη-

ρότητα λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της

εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Η λειτουργία και ο σχεδιασμός του χώρου θα είναι βα-

σισμένος στις αρχές της οικολογίας και της χρήσης

μόνο εναλλακτικών πηγών ενέργειας, προκειμένου να

είναι αυτάρκης και να ανεβάζει τον δείκτη του οικολο-

γικού αποτυπώματος του Δήμου μας.

Κάμπινγκ Βούλας

Το κάμπινγκ της Βούλας και η αξιοποίησή του είναι στις

άμεσες προτεραιότητές μας!

Το σχέδιο της αξιοποίησής του περιλαμβάνει την ανα-

καίνιση του χώρου, των υποδομών και την τοποθέτηση

σκηνών βαρέος τύπου, εξασφαλίσουμε την αειφορία

του χώρου και γι' αυτό θα δημιουργήσουμε δύο τουρι-

στικές εκστρατείες, μία για κάθε περίοδο.

Συγκεκριμένα, για τη χειμερινή περίοδο, η εκστρατεία

περιλαμβάνει την προσέλκυση παραθεριστών:

α) Για επίσκεψη στους ομορφότερους και πιο σημαντι-

κούς προορισμούς μας, οι οποίοι θα περιλαμβάνονται

στον ενοποιημένο χάρτη παροχών που θα προσφέρει ο

Δήμος μας και τον οποίο όλοι μαζί θα γεμίσουμε.

β) Ιατρικό και φοιτητικό τουρισμό που θα έχει να κάνει

με την εθελοντική παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της

πρακτικής τους άσκησης στο ΠΙΚΠΑ που το έχει τόσο

ανάγκη.

Κατά τη θερινή περίοδο, η εκστρατεία περιλαμβάνει:

α) Τη λειτουργία του χώρου ως αθλητικής κατασκήνω-

σης τοπικών, εθνικών και διεθνών ομάδων ποδοσφαίρου

και μπάσκετ, κάτι που θα αναβαθμίσει και θα δώσει νέα

προοπτική στις ενασχολήσεις των νέων του Δήμου μας.

β) Τη λειτουργία του χώρου ως αθλητικής εγκατάστασης

ΑΜΕΑ, λόγω της εύκολης πρόσβασης και τις σχεδόν

ανέξοδης διαμόρφωσης που θα χρειαστεί.

Ένας ανάλογος χώρος εκτός του ότι θα αποτελέσει έν-

δειξη σεβασμού και παιδείας, προβλέπεται πως θα είναι

και άκρως επικερδής.

Η λειτουργία και ο σχεδιασμός του χώρου θα είναι βα-

σισμένος στις αρχές της οικολογίας και της χρήσης

μόνο εναλλακτικών πηγών ενέργειας, προκειμένου να

είναι αυτάρκης και να ανεβάζει τον δείκτη του οικολο-

γικού αποτυπώματος του Δήμου μας.

Όλοι οι εργαζόμενοι των παραπάνω εγκαταστάσεων θα

είναι Δημότες του Δήμου μας και η είσοδος για επί-

σκεψη και χρήση των βασικών εγκαταστάσεων καθώς

και η πρόσβαση στην παραλία θα είναι ελεύθερη γι'

όσους έχουν την κάρτα του Δημότη. 
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«ὅ τε ἄπειρος ἔστιν ἅ καί πλεονάζεσθαι, διά φθόνον, εἴ τι
ὑπέρ τήν αὐτοῦ φύσιν ἀκούοι... τῷ δέ ὑπερβάλλοντι
αὐτῶν φθονοῦντες ἤδη καί ἀπιστοῦσιν».

(Θουκυδίδης, 460-399/395, “ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ”, βιβλίο Β΄, κεφ. 35).

(= όμως αυτός που δεν γνώρισε τα γεγονότα, θα σχημάτιζε

τη γνώμη πως πρόκειται για υπερβολές, επειδή νιώθει

φθόνο, αν τυχόν ακούσει κάτι που ξεπερνά τη δική του δύ-

ναμη... όμως για καθετί που ξεπερνά τη δύναμή του, κυρι-

εύεται απ’ την πρώτη στιγμή από φθόνο κι έτσι δε δίνει πίστη

/ εμπιστοσύνη σ’ αυτό).

«Φθόνος γάρ τοῖς ζῶσι πρός τό ἀντίπαλον, τό δέ μή ἐμπο-
δών ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται».

(Θουκυδίδης, 460-399/395, “ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ”, βιβλίο Β΄, κεφ. 45).

(= Γιατί οι ζωντανοί νιώθουν φθόνο για τον ανταγωνιστή

τους, αντίθετα, όποιον δεν αντισκόφτει το δρόμο τους/ αν-

τιστέκεται, τον τιμούν με αδιαφιλονίκητη εύνοια).

«Οι άνθρωποι  φθείρονται από τον Φθόνο, όπως ο σίδηρος
από τη σκουριά του» παροιμία

«Εγώ είπα έως τώρα εκείνα οπού ήξευρα να ειπώ· ας τελει-

ώση την διδαχήν ο μακάριος Παύλος. “Μή γενώμεθα κενό-
δοξοι, λέγει, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις
φθονοῦντες”· ας μη γενόμεσθεν κενόδοξοι· ας γνωρίζωμεν

ο καθείς τον εαυτόν μας· ας μη κατακρίνωμεν ένας τον

άλλον· διατί, ακολουθεί ομιλώντας μας ο αυτός Απόστολος,

αν εσείς κατατρώγετε ένας τον άλλον, βλέπετε, μήπως και

καταχαλασθήτε εις το παντελές “εἰ ἀλλήλους δάκνετε, βλέ-
πετε μή ὑπ’ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε”. Αυτή είναι προφητεία,

και επληρώθη εις ημάς· τόσον μεγαλείον του Γένους μας,

τόση δόξα της βασιλείας μας, ηξεύρετε πώς ηφανίσθη; δια-

βάσατε τας Ιστορίας μας· όχι από την δύναμιν των Περσών,

όχι από το σπαθί των Αγαρηνών, αλλά από τον φθόνον μας.

Ημείς εκαταχαλασθήκαμεν, διατί ανάμεσόν μας εκαταφα-

γωθήκαμεν· άλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλοις φθονούν-

τες. Και αν ημείς αρματωνόμασθεν ένας εναντίον του άλλου

διά να καταχαλασθώμεν, δεν έχομεν χρείαν από άλλον εχ-

θρόν, ούτε καν από τον διάβολον, λέγει ο Χρυσόστομος· “εἰ
κατ’ ἀλλήλων ὁπλιζώμεθα, οὐδέ τοῦ διαβόλου χρεία λοι-
πόν, πρός τήν ἡμετέραν ἀπώλειαν”».

Το παραπάνω απόσπασμα περιέχεται στο σχολικό βιβλίο, Α’

τεύχος, της Α’ τάξης ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, “ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕ-

ΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ” το οποίο διδάσκεται σήμερα

στους Ελληνόπαιδες. Ανήκει στον Ηλία Μηνιάτη (1669-

1714), τον σημαντικότερο Εκκλησιαστικό Ρήτορα της Τουρ-

κοκρατίας. Διετέλεσε επίσκοπος Κερνίτζης και Καλαβρύτων

κατά τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του. Η πίστη του

στον Χριστό και στον Ελληνισμό, η Ελληνορθόδοξη Παιδεία

του και η Ρητορική του Δεινότητα τον ανέδειξαν ως έναν

από τους Μεγάλους Δασκάλους του Υπόδουλου Γένους και

Αγωνιστή υπέρ των Δικαίων της Εκκλησίας και της Πατρίδας.

Ο Μάριο Βίττι, (1926), Ιταλός ερευνητής της Νέας Ελληνι-

κής Φιλολογίας, τον αποκαλεί «oratore acclamatissimo»,

ήτοι ρήτορα πολυέπαινο. Το απόσπασμα ανήκει στο έργο

του «Διδαχαί», ανατύπωση της εν Βενετία έκδοσης του

1859  από τις εκδόσεις “Στοχαστής” (Αθήνα, 1933) και απο-

τελεί απόσπασμα ομιλίας του, η οποία εκφωνήθηκε την 2η

Κυριακή των Νηστειών στο Ναύπλιο και ανήκει στην ενότητα

«Περί φθόνου».

ΣΧΟΛΙΟ: Κατά την ταπεινή μου αλλά πάντα επίμονη άποψη

το κείμενο αυτό πρέπει να διδάσκεται ως πρώτο λογοτε-

χνικό κείμενο κατά την έναρξη του σχολικού έτους στο μά-

θημα των Κ.Ν.Λ., γιατί θίγει ένα από τα πιο παθογόνα

νοσήματα του Ελληνισμού και μας διδάσκει πώς μπορούμε

να αποφύγουμε τη Διχόνοια, τον Διχασμό, τον Φθόνο.

1) Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τις αδυναμίες του

2) Να ειρηνεύσουμε με τον συνάνθρωπό μας.

3) Να ενδιαφερθούμε για το καλό του Γένους.

Βασική αιτία των εθνικών μας συμφορών αποτελεί ανέκαθεν

η Διχόνοια και η γενικότερη συγκρουσιακή αντίληψη που κυ-

ριαρχεί στα ελληνικά πολιτικά πράγματα.

ΑΔΙΔΑΚΤΕΣ “ΔΙΔΑΧΕΣ” “Περί Φθόνου”

Σήμερα, δυστυχώς, αποφεύγεται να διδάσκεται αυτό το ενω-

τικό κείμενο, γιατί θεωρείται από τους σύγχρονους φιλολό-

γους ως αναχρονιστικό, σκοταδιστικό, θρησκευτικό,

ηθικοπλαστικό και το σπουδαιότερο επειδή ο στόχος του

είναι η Προκοπή, το Μεγαλείο και ο Φωτισμός του Γένους

καθώς και η Ηθική Προαγωγή και Διαπαιδαγώγηση του

λαού. Αποτελεί Μάθημα Εθνικής Αυτογνωσίας και Ομοψυ-

χίας. Ο προτρεπτικός λόγος του φωτισμένου Αγωνιστή Ιε-

ράρχη και Μεγάλου Διαλλακτικού μάς διδάσκει πώς θα

αποφεύγουμε τα διχαστικά στοιχεία, που είναι δυνατόν να

πλήξουν την ενότητα του λαού και να χαροποιήσουν τους

εχθρούς μας. Ο φθόνος, ανταγωνισμοί, αντιδικίες, αντιπα-

λότητες καταστρέφουν τον ίδιο τον φθονερό άνθρωπο τυ-

φλώνοντάς τον (αρχαία Άτη). Η αμοιβαία εκδήλωση φθόνου

σε ομάδες ανθρώπων φέρνει τον αφανισμό τους. Είναι πια

καιρός οι Έλληνες να προφυλαχτούν από αυτό το

πάθημα/νόσημα και να ομονοήσουν. Όταν πέσει το σαράκι

της διχόνοιας, η καταστροφή του λαού είναι αναπόφευκτη.

Ιστορικά επαληθεύτηκε αυτό με θύμα πολλές φορές τον ίδιο

τούτο λαό με το θαυμαστό και ένδοξο παρελθόν του. Ο Ρή-

τορας συμπεραίνει πως ο ίδιος αυτός λαός θα γίνει ο χειρό-

τερος εχθρός του εαυτού του, αν παρόμοιες εκδηλώσεις

διχόνοιας υπάρχουν και στο παρόν. “Δεν του χρειάζεται διά-

βολος για το χαμό του”, αυτό αναφέρει ο Ι. Χρυσόστομος

(344/354-407).

Αποτέλεσμα του φθόνου είναι η αλληλοεξόντωση και ο ομα-

δικός αφανισμός. Οι διχοστασίες είναι καταστροφή για ένα

λαό που έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητή-

ματα. Αποκαλύπτουν την αδυναμία του στους ανταγωνιστές

του, και αυτοί ενθαρρύνονται να τον πλήξουν δραστικά! Αν

θεριέψει ο φθόνος τόσο πολύ στις ψυχές, διχοστασίες φυ-

σικά εκδηλώνονται, ώστε είναι αδύνατον πια να σκεπαστεί.

Ο εχθρός απολαμβάνει τέτοιες πληγές που βγαίνουν στη δη-

μοσιότητα.

Ο Εκκλησιαστικός Ηγέτης κρατάει άγρυπνη τη συνείδηση

αυτού του λαού. Καταδικάζει τις διχόνοιες και προστριβές

μεταξύ συμπατριωτών σε καιρούς που κυρίαρχοι/δυνάστες

και άλλοι ξένοι ασκούν στον τόπο μια πολύπλευρη πίεση, για

να σπάσουν ακριβώς τη συνοχή του λαού και να τον διαμε-

λίσουν. 

Ο Μηνιάτης ξανοίγει στους μακρινούς ορίζοντες των καιρών

κάποιο χάραμα, τα διάχυτα φώτα κάποιας αυγής.

Η θερμή έκκλησή του να ειρηνέψουν γίνεται ακριβώς στο

όνομα της ευτυχίας του Γένους, που αξίζει αλήθεια καλύ-

τερη τύχη.

Οι Αρχαίοι Ρήτορες επεδίωκαν να πείσουν τον ακροατή

μέσω του δρόμου της λογικής, του νου, καθοδηγώντας δηλ.

τη σκέψη του να φτάσει λογικά στη συμβουλή, την οποία

ήθελαν να δώσουν, ως συμπέρασμα των επιχειρημάτων που

πρόβαλλαν. Ο Μηνιάτης προτιμάει το δρόμο της καρδιάς, το

μήνυμά του έρχεται ως καταστάλαγμα συγκινησιακής αφο-

μοίωσης και ωρίμανσης του ανθρώπου.

Εμείς προτιμούμε και τους δυο παραπάνω δρόμους.

Ο ρήτορας διδάσκει τους συμπατριώτες ακροατές του να αι-

σθάνονται σαν άθλια κατάλοιπα μιας ένδοξης κάποτε γενιάς.

Είναι μια ιδέα που προήλθε από τους Ευρωπαίους Διαφωτι-

στές και στέριωσε σιγά σιγά με τις περιηγήσεις ξένων στην

Ελλάδα και την Εκπαίδευση των Ελλήνων στη Δύση.

Πάσχουμε όλοι μας από το “οιδιπόδειο σύμπλεγμα”, όχι με

τη γενετήσια έννοια της ψυχανάλυσης, ήτοι την ζηλότυπη

εχθρότητα του αγοριού προς τον άλλο γονιό, αλλά αυτή της

κοινωνικής παθογένειας, της έννοιας της αυτοτύφλωσης,

αυτοκαταστροφής, εθελοτυφλίας και στρουθοκαμηλισμού,

να θέλουμε να βγάζουμε τα μάτια μας, όπως ο Οιδίποδας,

με τη διαφορά ότι εμείς διαπράττουμε τα εγκλήματα εν πλή-

ρει γνώσει και συνειδήσει κατά του έθνους μας.

Δεόμεθα επειγόντως θεραπείας της τυφλότητάς μας, τόσο

της πνευματικής όσο και της ψυχοπαθολογικής, για να μη

βλέπουμε τους ανθρώπους ως “κούτσουρα”, όπως ο τυφλός

της Βησθαϊδά της Γαλιλαίας, που τον θεράπευσε ο Χριστός,

κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφ. Η΄, στίχ. 22-26. Ο τυφλός,

όπως και ο φθονερός, παραποιεί την πραγματικότητα. Στις

μέρες μας όμως, δυστυχώς και αυτοί που βλέπουν αλλά με

παραμορφωτικούς φακούς διαστρεβλώνουν την ιστορική

πραγματικότητα.

«Εμείς οι Έλληνες, αντί να δίνουμε τα χέρια τα σηκώνουμε
απειλητικά ο ένας κατά του άλλου, για να τρίβουν οι εχθροί
μας τα χέρια τους από τη χαρά τους». 

Πέτρος Ιωαννίδης

ΤΙ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ;

Να επικρατήσει επιτέλους στην πολιτική ζωή ένα “CONSEN-

SUS”, συναινετικό πνεύμα, μια διάθεση συνεργασίας, αλλη-

λεγγύης και εθνικής ομοψυχίας, “κόντρα στο ρεύμα” του

Λαϊκισμού, έτσι ώστε η χώρα να ορθοποδήσει. Πόσο καλύ-

τερα θα είχαν, αλήθεια, εξελιχθεί τα πράγματα, αν το Μάρτιο

του 2009, οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν βρει τρόπους να συνεν-

νοηθούν μεταξύ τους μπροστά στην επερχόμενη και διαφαι-

νόμενη οικονομική θύελλα και αν είχε συσταθεί μια ΕΘΝΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ για τα υπό κατάρτιση μνημό-

νια καθώς και μία ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ και

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των εφαρμοστικών νόμων.

* Ὀλυµπιάς -άδος = το ολυµπιακό ιδεώδες, πνεύµα. Οι Αξίες
του Ολυµπισµού και τα Ολυµπιακά Ιδεώδη: κάλλος, ευγένεια,
θρησκευτικότητα, αγωνιστικότητα, εκεχειρία, το “εὖ ἀγωνίζε-
σθαι” και όχι το “εὖ ἀναβολίζεσθαι” και γενικά το πνευµατικό
ήθος και η ιερότητα για την ανθρώπινη ζωή. Αλλά και οι Μού-
σες, οι θυγατέρες του αιγιόχου Διός καλούνται «Ὀλυµπιάδες»,
ραψωδία Β΄της Ιλιάδας, στιχ. 491-492. 
* Ἐµφυλιάς -άδος = από την ομηρική Ιλιάδα, Ιλιάς-άδος, τον

πρώτο εμφύλιο σπαραγμό μεταξύ των ομοφύλων Αχαιών και Τρώων.

Το πρώτο μνημείο ελληνικού ποιητικού λόγου που μας έχει διασωθεί,

το πρώτο παγκόσμιο μεγαλόπνοο έπος από 15.500 περίπου δακτυλι-

κούς εξάμετρους στίχους. Για υπόθεση έχει την “μήνιν”, ήτοι το θυμό,

την οργή, το φθόνο του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα, τον αρχηγό της

εκστρατείας, και τις φοβερές συνέπειές της.

Ο χόλος του, η οργή, η πίκρα του, ο θυμός του αναφέρεται στην ρα-

ψωδία Α της Ιλιάδας, στίχος 10 ως “νούσος κακή”.

Στη ραψωδία Ι΄ της Ιλιάδας, στίχοι 63-64 τα λόγια του ιππότη (= αρ-

ματομάχου) Νέστορα στον Διομήδη, τον γιο του Τυδέα, δεν αφήνουν

την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Τρωικός πόλεμος είναι εμφύλιος:

«ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος ὅς πολέμου ἔραται ἐπι-
δημίου ὀκρυόεντος»
(= ούτε φάρμα, ούτε νόμο, ούτε σπίτι έχει αυτός που επιθυμεί τον φρι-

καλέο, τρομερό και ψυχρό εμφύλιο πόλεμο).

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ- ΕΘΝΙΚΗ/ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ὀλυµπιάδος*

ἄρχεσθαι
&

Ἐµφυλιάδος*
παύεσθαι
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Σουηδικό, λεμφικό και shiatsu για ηρεμία και χαλά-

ρωση - Σουηδικό, shiatsu και trigger point therapy για

τους μυικούς σπασμούς και πόνους.

Ρεφλεξολογία και rejuvance. 

Θεραπευτική προσέγγιση εφ’ όλης της ύλης - Reju-

vance - Facial Manipulation για πρόσωπο με ειδικές

τεχνικές για μείωση των ρυτίδων.

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

Τηλ. 2111838001- holistic.massage.ctr@gmail.com

Η πρώτη Ανοιξιάτικη εκδρομή, πραγματοποίησε ο Εξωραϊστικός πολιτιστικός σύλ-

λογος “Ευρυάλη”,  έγινε την Κυριακή 11 Μαρτίου στο γραφικό και καταπράσινο

νησί του Αργοσαρωνικού των 5.000 κατοίκων.

Ο Πόρος από την αρχαιότητα αποτελείται από δύο νησιά, τη Σφαιρία (που πήρε

το όνομά της από τον ηνίοχο του Πέλοπα, Σφαίριο) και την Καλατρεία (καλή αύρα)

τα οποία σήμερα είναι ενωμένα με μικρή γέφυρα. Η Καλαυρεία, αρχικά αφιερω-

μένη στον θεό Απόλλωνα ο οποίος την παραχώρησε στον θεό Ποσειδώνα ως αν-

τάλλαγμα για τους Δελφούς, είναι κατάφυτη με άφθονα νερά. Η μικρότερη,

Σφαιρία είναι ένας βράχος

ηφαιστειακής  προέλευσης

όπου είναι κτισμένη η σημε-

ρινή πόλη.

Περπατήσαμε στην παραλία

με τα νεοκλασικά, στα γρα-

φικά σοκάκια, στο ιστορικό

ρολόι με την εξαιρετική θέα,

στο αρχαιολογικό μουσείο

στην πλατεία Κορυζή, είδαμε το

Μπούρτζι, που χτίστηκε από το

Βαυαρό Κ. Έιντεκ, για την προστασία

του λιμανιού, (το επισκέπτεται κα-

νείς κολυμπώντας) το οποίο έγινε ο

πρώτος ναύσταθμος που εγκαταστά-

θηκε στην Ελλάδα το 1830.

Είδαμε τον Ναό του Αγ. Γεωργίου, και

το Λεμονοδάσος (αισθητά αλλοιωμένο

με σπίτια και δρόμο).    Eφη Γαβριλάκη

Συνεστίαση αδελφότητας 
“Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός”

Πραγματοποιήθηκε και εφέτος η καθιερωμένη συνεστίαση της αδελφότητας “Αγιος

Κοσμάς ο Αιτωλός”, στις 18/2, με συμμετοχή μελών και φίλων, στο κοσμικό κέντρο

“Ρούμελη”.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος Κων/νος Χαϊδόγιαννος, τόνισε ότι η Αδελφότητα “Αγιος

Κοσμάς ο Αιτωλός” Κορωπίου, είναι Πολιτιστικό και Φιλανθρωπικό Σωματείο, μη κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικώς αναγνωρισμένο. Ανέφερε επίσης, ότι η εν λόγω

Αδελφότητα ιδρύθηκε το 2004, με κύριο στόχο και σκοπό τη δραστηριοποίηση στον

ανθρωπιστικό και κοινω-

νικό τομέα αλληλεγγύης

και αλληλοσυμπαράστα-

σης, ιδιαίτερα σε άτομα

και κοινωνικές ομάδες,

που έχουν ανάγκη βοη-

θείας, αναφέροντας συ-

νάμα και μερικές από τις

δραστηριότητές τους.

Στην εκδήλωση βραβρεύ-

θηκαν με τιμητικές πλα-

κέτες, τρία μέλη της

Αδελφότητας για το έργο τους: ο πρ. Μητροπολίτης Θηβαΐδος, κ. Πορφύριος, η ια-

τρός βιοπαθολόγος-μικροβιολόγος Πόπη Αλεξανδρή - Κωσταρέλλη και ο παθολόγος

- καρδιολόγος Ιωάννης Κωσταρέλλος.

Τις πλακέτες παρέλαβαν από τη βουλευτή Αττικής Γεωργία Μαρτίνου και το δήμαρχο

Κρωπίας Δημ. Κιούση, ο οποίος ανέφερε ότι: ο Σεβασμιότατος κ. Πορφύριος είναι
καταξιωμένη θρησκευτική προσωπικότητα, με 35ετ συνεχή εκκλησιαστική και φιλαν-
θρωπική προσφορά. Το ζεύγος Κωσταρέλλου για την ανθρωπιστική, επιστημονική και
κοινωνική τους προσφορά στο Μαρκόπουλο και την Αδελφότητα.

Μια εκδρομή στον Πόρο
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Δύο ενημερωτικές ημερίδες για τα

Σχέδια Βελτίωσης στην Ανατολική Ατ-

τική διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής

στο πλαίσιο της έκδοσης Πρόσκλησης

για το Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη σε επεν-
δύσεις για γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις» του Προγράμματος Αγροτικής

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας

2014-2020 και με στόχο την

πληρέστερη ενημέρωση των

πολιτών. 

Η ημερίδα  πραγματοποιήθηκε

(Πέμπτη 22/3)  στην αίθουσα

του Μαραθωνίου Δρόμου στον

Μαραθώνα.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Προγραμματισμού και Εφαρμο-

γών της ΔΑΚΠ Όλγα Ζαλούμη,

ενημέρωσε τους παρευρισκό-

μενους για τα Σχέδια Βελτίω-

σης και την 2η Πρόσκληση για

το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών», η γεωπόνος από το Τμήμα

Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής της

ΔΑΟΚ Ανατ. Αττικής Μαρία Γεωργι-

τσανάκου, έκανε παρουσίαση για τις

Ομάδες Παραγωγών και για το Υπομέ-

τρο 9.1 του Μέτρου 9 για τη «Σύσταση
Ομάδων και Οργανώσεων Παραγω-
γών» καθώς και άλλοι ομιλητές, όπως

ο Σωκράτης Περδικάρης, η Σοφία Μα-

στρογιάννη, ενώ στις ερωτήσεις απάν-

τησε ο Ανδρέας Μπέκας. 

Το «παρών» στην ημερίδα έδωσε και ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττι-

κής Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος στον

σύντομο χαιρετισμό του τόνισε ότι τα

νέα προγράμματα για τη στήριξη των

αγροτικών εκμεταλλεύσεων αποτε-

λούν ένα σημαντικό βήμα για τη στή-

ριξη αγροτικών καλλιεργειών και του

πρωτογενούς τομέα στην Αττική,

τομέα η αναβάθμιση και ανάπτυξη του

οποίου αποτελεί βασική προτεραι-

ότητα της Περιφερειακής Αρχής. 

Οι επενδύσεις που θα γίνουν  είναι

προϋπολογισμού 9.309.915€ και

έχουν ως στόχο τη βελτίωση της αν-

ταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωρ-

γικών εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση

του περιβαλλοντικού προφίλ των γε-

ωργικών εκμεταλλεύσεων, την άμ-

βλυνση των επιπτώσεων στην

κλιματική αλλαγή και τον πε-

ριορισμό των εκπομπών αερίων

θερμοκηπίου. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του μέ-

τρου, επιδιώκεται η βέλτιστη

και ορθολογική αξιοποίηση των

διαθέσιμων κονδυλίων και η

επιπλέον ενίσχυση των νέων

αγροτών.

Καταληκτική ημερομηνία

2 Απριλίου!!!

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί

τους δυνητικούς δικαιούχους να σπεύ-

σουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις

αιτήσεις στήριξής τους, με δεδομένο

ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων

ολοκληρώνεται στις 2 Απριλίου 2018. 
Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον ιστότοπο

της Περιφέρειας, www.patt.gov.gr → Έργα

/ Προγράμματα → Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης 2014-2020. 

«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

από την Περιφέρεια Αττικής

Βοήθεια στη Μάνδρα Ειδυλλίας

από το Δήμο Κρωπίας
Αντιπροσωπεία του Δήμου Κρωπίας με επικεφαλής τους αντιδημάρχους, Θοδωρή

Γρίβα και Ανδρέα Ντούνη που εκπροσώπησαν τον Δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτριο

Κιούση επισκέφτηκε, την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, την Μάνδρα και παρέδωσε στην Δή-

μαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ιωάννα Κριεκούκη ποσότητες κλινοσκεπασμάτων αξίας

18.268 ευρώ, για τις οι-

κογένειες που έχουν

πληγεί από τις μεγάλες

πλημμύρες του Νοεμ-

βρίου 2017. 

Η αποστολή ήταν

έτοιμη, αλλά καθυστέ-

ρησε γιατί όπως σημει-

ώνουν στο δ.τ.

«αντιμετώπισε γραφει-
οκρατικούς λόγους που
εδράζονται στην τή-
ρηση της κείμενης νο-
μοθεσίας όσο και
εγκρίσεων εκτός αρμο-
διότητας Δήμου Κρω-
πίας».
Την αποστολή του Δήμου συνέδραμε δημοτικό φορτηγό με δύο εργαζόμενους και

όχημα της πολιτικής προστασίας.

Η Δήμαρχος Ι. Κριεκούκη ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Κρωπίας και όλους τους

εμπλεκόμενους καθώς και την Εθελοντική Ομάδα του Δήμου για την έμπρακτη συμ-

παράστασή τους, αλλά και η αντιπροσωπεία του Δήμου Κρωπίας,  ευχήθηκε γρήγορη

επούλωση των πληγών που άφησε η μεγάλη πλημμύρα, εκφράζοντας για άλλη μια

φορά την οδύνη της προς τους συγγενείς των νεκρών.

Ξεκίνησαν σχολές γονέων 

στο Δήμο Παλλήνης

Πραγματοποιήθηκε, στις 1 Μαρτίου 2018 στο Δημοτικό κατάστημα Παλλήνης, η έναρξη

της Σχολής Γονέων με τίτλο:

«Οι γονείς πηγαίνουν σχολείο».
80 εγγεγραμμένοι μαθητές- γονείς προσήλθαν στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Παλλήνης, έτοιμοι να ακούσουν και να ρωτήσουν πληροφορίες για τον πολυδιά-

στατο ρόλο τους σήμερα. 

Στην εναρκτήρια συνάντηση παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος,

ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δημήτρης Μπαξεβάνης, η Αντιδήμαρχος Δημόσιας

Υγείας και Περιβάλλοντος Πόπη Ζινέλη και η Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας Γιάννα

Κάζου, οι οποίοι με τη σειρά τους καλωσόρισαν τους «μαθητές» και τόνισαν τον σπουδαίο

ρόλο των γονιών στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών και τη σπουδαιότητα ύπαρ-

ξης υποστηρικτικών θεσμών στο έργο τους, όπως είναι οι Σχολές Γονέων. 

Ξεκινά η κατασκευή του 

διοικητηρίου της Ανθούσας

Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό συνέδριο και μπαίνει

στην τελική φάση. Εξασφαλισμένοι πόροι από την

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Στο κτίριο αυτό θα στεγαστούν όλες οι διοικητικές υπη-

ρεσίες της Ανθούσας, ο χώρος συνεδριάσεων του τοπι-

κού συμβουλίου, γραφεία για όλες τις υπηρεσίες, το

ΚΑΠΗ, αίθουσες εκδηλώσεων και γενικά όλες οι λειτουρ-

γίες που είναι διάσπαρτες σε διάφορους χώρους. 

Το κτίριο θα μπορεί, ακόμα, να στεγάσει και άλλες κεν-

τρικές υπηρεσίες που θα μεταφερθούν από τα κεντρικά

γραφεία του δήμου Παλλήνης. 

Έτσι θα φύγουν από τις σημερινές εγκαταστάσεις της

Κοινότητας Ανθούσας, που είναι λυόμενες.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος,

αναφέρει ότι «σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η κατασκευή του
Διοικητηρίου της Ανθούσας, 2.200 τ.μ, προϋπολογισμού
2.500.000 €, τα οποία έχουμε εξασφαλίσει με προγραμμα-
τική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής». 
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«Παρέμβαση υπέρ των πολιτών

και της ανάπτυξης 

του Κτηματολογίου»

Οι εργαζόμενοι στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, στηρίζουμε

διαχρονικά τη μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση και στεκόμαστε

σθεναρά απέναντι σε κάθε είδους συντεχνιακά συμφέ-

ροντα, καθώς προέχει το συμφέρον του συνόλου των Ελ-

λήνων και η ανάπτυξη της χώρας.

H ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και η λειτουργία

του Κτηματολογίου από τον νεοσύστατο αυτοχρηματοδο-

τούμενο κρατικό φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», δια-

σφαλίζει με την χρήση της τεχνολογίας, τη δημόσια και

ιδιωτική περιουσία και παρέχει αξιόπιστη χωρική και νο-

μική πληροφορία, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημο-

σίου.

Κατανοούμε ότι, με αυτή την αλλαγή, κάποιοι άμισθοι υπο-

θηκοφύλακες, που στην αρμοδιότητα των γραφείων τους

έχουν περιοχές – φιλέτα, «ξεβολεύτηκαν» και ταλαιπω-

ρούν με αποχή διαρκείας την κοινωνία, επιθυμώντας τη

διατήρηση του προηγούμενου «καθεστώτος» (με ή χωρίς

εισαγωγικά).

Επειδή όλοι μας κρινόμαστε από την Κοινωνία και την

Ιστορία, θα ασκήσουμε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δη-

μοσίου και του «Ελληνικού Κτηματολογίου» και κατά

όσων άμισθων υποθηκοφυλάκων προσέφυγαν στο ΣτΕ.

Για μια τελευταία φορά, ζητούμε από όλους τους εμπλε-

κόμενους να σεβαστούν την κοινή λογική και να συμβάλ-

λουν στην ολοκλήρωση και στην λειτουργία του

Ελληνικού Κτηματολογίου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Σ.Ε.ΚΤ.)

Τα οξυμένα προβλήματα για τους εργαζόμενους και τα

λαϊκά στρώματα, αλλά και τις τεράστιες επιπτώσεις στο πε-

ριβάλλον από το ΧΥΤ«Υ» Γραμματικού και το ΧΥΤΑ Φυλής,

τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, σε

ερωτήσεις που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ευρωβουλευτής καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -

ΑΝΕΛ και η Περιφέρεια Αττικής υλοποιούν στο ακέραιο τις

αντιλαϊκές κατευθύνσεις της ΕΕ, παραδίδοντας, μεταξύ

άλλων, τη διαχείριση των αποβλήτων στους επιχειρηματι-

κούς ομίλους. Σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Με απόφασή τους, οι διοικήσεις Περιφέρειας Αττικής και

ΕΔΣΝΑ όχι μόνο δεν δρομολόγησαν το οριστικό κλείσιμο

του ΧΥΤΑ Φυλής, αλλά προχώρησαν στην παραπέρα επέ-

κτασή του στο παλιό Λατομείο Μουσαμά, στη Ζώνη Απο-

λύτου Προστασίας του Όρους Αιγάλεω και σε απόσταση

αναπνοής από κατοικίες. Το λατομείο αυτό έχει επιλεγεί

στον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων ως

«ο πλέον κατάλληλος χώρος για την ταφή μεγάλης ποσό-
τητας των υπολειμματικών αποβλήτων της Αττικής», χωρίς

να αποκλείονται και τα σύμμεικτα. 

Οι παραπάνω σχεδιασμοί βασίζονται στις αντιδραστικές κα-

τευθύνσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα

με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κυβερνητι-

κές αποφάσεις. Προβλέπουν παράδοσή της σε επιχειρημα-

τίες με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σω-

ρεία κονδυλίων για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Παραπέρα διάλυση των εργασιακών σχέσεων, και υποβάθ-

μιση του περιβάλλοντος.

Πώς τοποθετείται η Ευρ. Επιτροπή:

-στο άμεσο και οριστικό κλείσιμο της χωματερής στη Φυλή

και τη μη μετατροπή του παλιού Λατομείου Μουσαμά σε

χώρο ταφής υπολειμμάτων; 

-στο γεγονός ότι η επιχειρηματική δράση στη διαχείριση

των απορριμμάτων υπαγορεύεται από τις ανάγκες κερδο-

φορίας των ομίλων, που αποδεδειγμένα έχει σοβαρές αρ-

νητικές επιπτώσεις, στην υγεία  και στην προστασία του

περιβάλλοντος, στις εργασιακές σχέσεις καθώς και τη με-

ταφορά των βαρών στις πλάτες των δημοτών;».

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ 

Την αναγκαιότητα να υπάρξει νομοθε-

τική ρύθμιση με την οποία θα δίνεται

η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρε-

των κτισμάτων που βρίσκονται εντός

εξ’ αδιαιρέτου οικοπέδων, ανέδειξε με

επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Γεώρ-

γιος Βλάχος προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος & Ενέργειας και η οποία

συζητήθηκε (16.03.2018) στην Ολομέ-

λεια της Βουλής.

Ο Γ. Βλάχος τόνισε ότι αρκετούς

μήνες μετά την ψήφιση του

ν.4495/2017 και την κατάργηση του

άρθρου 34 του ν.4315/2014, παραμένει

ασαφές εάν μπορούν να τακτοποι-

ηθούν κτίσματα εφόσον βρίσκονται σε

εξ αδιαιρέτου οικόπεδα, αλλά και αν οι

ιδιοκτήτες οι οποίοι εντάχθηκαν στο ν.

4178/2013, σήμερα μπορούν να ενταχ-

θούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν.

4495/2017.

Για το λόγο αυτό ζήτησε από τον

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας Γιώργου Σταθάκη, να δίνεται η

δυνατότητα σε φερόμενους ιδιοκτή-

τες, οι οποίοι με διοικητικές πράξεις

μπορούν και αποδεικνύουν την κατοχή

σε συγκεκριμένο αυθαίρετο κτίσμα, να

ενταχθούν στο ν. 4495/2017, δίνοντας

λύση σε ένα ζήτημα που αφορά σε με-

γάλο αριθμό ιδιοκτητών.

Ναι μεν, αλλά να το δούμε...

Δεν υπάρχει βελτίωση, ήταν η απάν-

τηση του Υπουργού Περιβάλλοντος

και Ενέργειας Γ. Σταθάκη. «Δεν υπάρ-
χει βελτίωση. Αυτά τα κάνατε εσείς
για διάφορους λόγους, ψηφοθηρικούς
ή άλλους. Δεν μας απασχολεί αυτό.
Λοιπόν, τελείωσε.
Υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα, το

οποίο θίξατε. Το υπαρκτό πρόβλημα

ποιο είναι; Εγώ έχω κάνει μια αυθαιρε-

σία απέναντι στο κράτος, διπλή εν

προκειμένω: Έχτισα ένα αυθαίρετο και

έκανα και αυθαιρεσία απέναντι στους

συνιδιοκτήτες μου, διότι δεν τους ρώ-

τησα όταν το έχτισα το αυθαίρετο. Το

δεύτερο δεν μπορούμε να το λύσουμε.

Είναι άλυτο. Στο νομικό μας σύστημα

δεν επιτρέπεται.

Το πρώτο, όμως, είναι υπαρκτό. Διότι

εγώ σου δίνω το δικαίωμα να παρατεί-

νεις τη λειτουργία του αυθαιρέτου για

τριάντα χρόνια, αλλά σου έχω βάλει

και ένα πρόστιμο στην εφορία. Υπάρ-

χουν δηλαδή ιδιοκτήτες αυθαιρέτων οι

οποίοι έχουν πρόστιμα στην εφορία,

υψηλά πρόστιμα, και αν δεν μπορούν

να υπαχθούν στις ευεργετικές διατά-

ξεις του νόμου, υπάρχει ένα πρό-

βλημα. Διότι αυτός ο οποίος έχει την

ιδιοκτησία του αυθαιρέτου θα προσφύ-

γει στον νόμο. Έχει ένα πρόστιμο -λέω

συμβολικά- 100 ευρώ στην εφορία

λόγω του αυθαιρέτου. Θα ενταχθεί

στον νόμο, θα πληρώσει 20 ευρώ και

διαγράφεται το χρέος. Αυτός, όμως, ο

οποίος δεν έχει τακτοποιήσει τα ιδιο-

κτησιακά, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.

Αυτό είναι υπαρκτό πρόβλημα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Δεν ανοίγετε

την πόρτα δηλαδή, ανοίγετε το παρά-

θυρο. Αυτό κάνετε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Μισό λεπτό.

Εφόσον, λοιπόν, δεν μπορούμε να λύ-

σουμε το ένα εξαιτίας, επαναλαμ-

βάνω, του Συντάγματος αυτής της

χώρας, κλπ. -αυτό που σας διάβασα, η

διάταξή σας, είναι εξόχως αντισυνταγ-

ματική-, πρέπει να δούμε πώς θα ρυθ-

μίσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, για τα

πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε αυ-

θαίρετα τα οποία έχουν τη δυνατότητα

να ενταχθούν στον νόμο, εφόσον λύ-

σουν κάποια από τα θέματα αυτά, να

δούμε πώς μπορούν να γίνουν κάποιες

ρυθμίσεις που να διευκολύνουν τους

εν δυνάμει δικαιούχους να φύγουν

από αυτή τη διαρκή απειλή. Όμως

αυτό είναι ένα θέμα που θα το λύ-

σουμε με το Υπουργείο Οικονομικών. 

σ.σ.: Δηλαδή, για άλλη μια φορά θα

“θα μουτζωθεί”  ο έντιμος πολίτης, που

δεν καταπάτησε, δεν έχτισε αυθαί-

ρετα, δεν κατέλαβε δημόσια περιου-

σία. Κάθε τόσο, με “νόμους”, έρχονται

οι κυβερνήσεις και νομιμοποιούν τους

καταπατητές. Μετά θέλετε να έχει

αξιοπιστία ο πολίτης στις κυβερνή-

σεις;;;

Δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων 
Ο βουλευτής ερωτά και ο Υπουργός απαντά

Να καταργηθούν όλα τα «παράθυρα»

φοροαποφυγής των πολυεθνικών 

Μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαπο-

φυγής των πολυεθνικών πρότεινε ο Ευρωβουλευτής, Κα-

θηγητής Νότης Μαριάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (1/3/2018).

«Είναι δεδομένο ότι πρέπει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή και
η φοροαποφυγή, και αυτό μπορεί να γίνει όταν πρώτα από
όλα επιβληθεί η υποχρέωση οι πολυεθνικές να φορολο-
γούνται εκεί που πραγματικά βγάζουν τα κέρδη. Το δεύ-
τερο είναι ότι οι πολιτικές του επιθετικού φορολογικού
σχεδιασμού ουσιαστικά στηρίζονται στις ρυθμίσεις που
έχουν ήδη τα ίδια τα κράτη μέλη και επομένως αλλάζοντας
τη νομοθεσία μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτή την κα-
τάσταση
...Φυσικά πρέπει να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών αλλά
αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κλείσουμε νομοθετικά
τα διάφορα παραθυράκια που υπάρχουν προκειμένου να
φοροδιαφεύγουν και να φοροαποφεύγουν οι διάφορες πο-
λυεθνικές». 

Παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΧΥΤΑ Φυλής
Από την Ευρωβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ και τον ευρωβουλευτή Κώστα Παπαδάκη
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Ανάκληση συσκευασμένου 

ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟΥ ΤΥΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑΣ

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και συγκεκρι-

μένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας &

Θράκης, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, κατόπιν διε-

ρεύνησης σχετικής καταγγελίας, διαπίστωσε την εμπορία συ-

σκευασμένου κατσικίσιου τυριού και τυριού φέτας, σε λευκές

πλαστικές συσκευασίες των 500 γραμμαρίων σε συνθήκες

κενού αέρος, vacuum, με αλλοιώσεις των οργανοληπτικών

χαρακτηριστικών τους, γλοιώδους υφής, δυσοσμίας και ανά-

πτυξη μυκήτων.

Πρόκειται για τα προϊόντα τα οποία πωλούνται με την εμπο-

ρική ονομασία :

1. «Κατσικίσιο τυρί ΓΑΛΠΟ των 500 γραμμαρίων, σε λευκή

πλαστική συσκευασία vacuum» με : 

――――――――――――――――――――――――――――
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ             Lot number

ΑΝΑΛΩΣΗΣ               ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ                 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――

4/9/2018             4/1/2018              22/8/2017         20180904

11/9/2018          11/1/2018             15/8/2017         20180911

12/9/2018          12/1/2018             15/8/2017         20180912

15/9/2018          15/1/2018             15/8/2017         20180915

25/9/2018          25/1/2018              4/8/2017          20180925

――――――――――――――――――――――――――――

2. «Τυρί ΦΕΤΑ ΓΑΛΠΟ των 500 γραμμαρίων, σε λευκή πλα-

στική συσκευασία vacuum» με :

――――――――――――――――――――――――――――
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ             Lot number

ΑΝΑΛΩΣΗΣ               ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ                 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――

5/9/2018             5/1/2018              18/8/2017         20180905

24/9/2018          24/1/2018              3/8/2017          20180924

25/9/2018          25/1/2018              9/8/2017          20180925

23/10/2018        23/2/2018             27/8/2017         20181023

Τα προϊόντα πωλούνται στα Σούπερ Μάρκετ LIDL και πα-

ράγονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα από την ΕΒΡΟ-

ΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, 1ο χιλιόμετρο Διδυμοτείχου – Ορεστιάδας

στο Διδυμότειχο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του

συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από τα ανωτέρω

ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑ-

ΛΩΣΗ προϊόντα, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί

έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί

προϊόντα των παρτίδων των ανωτέρω προϊόντων, να μην

τα καταναλώσουν.

ΑΔΑ: 6Ρ6Λ7Λ7-ΑΡΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: : 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρο-
νικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό,
“με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης”
(άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016),
για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΛΙΟΠΟ-
ΤΑΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», συνολι-
κού προϋπολογισμού 1.853.610,00€,
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το αντικείμενο του έργου αφορά την
συμπλήρωση της αναβάθμισης του
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πε-
ριοχής Χιλιοπόταμος της παραλιακής
ζώνης Καλάμου του Δήμου Ωρωπού.
3. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετο-
χής έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ-
ΛΙΚΑ 2η τάξη και άνω και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένω-
σης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1
(ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος.
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η δια-
κήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην 117384/26-10-
2017 (ΦΕΚ Β' 3821) Κοινή Υπουργική
Απόφαση "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητη-
μάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελε-
τών, και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)".
6. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδι-
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η
19/03/2018.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών είναι η 19/03/2018,
ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υπο-
βολής των προσφορών είναι η
19/04/2018, ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγι-
σης είναι η 26/04/2018, ώρα 10:00 π.μ.
7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους

ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές
υποβάλλονται μέχρι 10-04-2018 εννέα
(9) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών (και
παρέχονται από την Υπηρεσία μέχρι και
τρεις (3) ημέρες ήτοι έως την 16-04-
2018 πριν από την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών. Τα σχετικά
αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνι-
σμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
συμμετοχής ποσού 29.896,93€. Σε πε-
ρίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα-
ξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές
υπέρ όλων των μελών της. Η εγγύηση
πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχι-
στον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος των προσφο-
ρών που ορίζεται για διάστημα εννέα
(9) μηνών, ήτοι μέχρι τις 18/02/2019.
9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΕ
9773.05.017 και το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οι-
κονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής. Προκαταβολή δεν θα χορηγη-
θεί.
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δέκα (10) μήνες και αρχίζει από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Το κείμενο της περίληψης διακή-
ρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευ-
τεί και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής:
www.patt.gov.gr στην υποενότητα: Δη-
μοπρατήσεις
Τεχνικών Έργων της ενότητας: Έργα.
12. Το συνολικό κείμενο της διακήρυ-
ξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 15-
03-2018, κωδικός
ΑΔΑΜ : 18PROC002809255

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Χρονική διάρκεια απασχόλησης :
έως 31/7/2018 από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης  με ωριαία
αποζημίωση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απο-
δεδειγμένη προϋπηρεσία, να είναι
άνεργοι και να πληρούν όλες τις προ-
ϋποθέσεις του Οργανωτικού Πλαι-
σίου Προγραμμάτων « Άθλησης για
Όλους» «Υπουργική απόφαση
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕ-
ΠΑΟ 187200/13385/1259/891 ( ΦΕΚ
1774/ΤΒ/17-6-2016)» . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-

βουν γνώση της ανακοίνωσης και να
υποβάλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 9.30-13.30 στη Γραμ-
ματεία του Αθλητικού Οργανισμού
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Βασ Παύ-
λου 108 & Φλέμινγκ Σπάτα και Αν-
θέων 21 στην Αρτέμιδα, αρμόδιες κα
Λαβδού Κων.να και κα Παππά Παρα-
σκευή, εντός δέκα ( 10 ) ημερών από
την  δημοσίευση της παρούσας  στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώ-
σεων της υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”

καλεί στην τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 27 Μαρ-

τίου, ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παιδικού

Σταθμού (Οδυσσέως και Πανός) στη Βούλα.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
Σπάτα, 19/3/2018
Αρ. Πρωτ.:328
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
“Η ΑΡΤΕΜΙΣ”,  Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ 
Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής 
Πληροφορίες : Λαβδού Κων.να 
Τηλέφ.: 210.6633290, 22940.89405   
Fαx:             210 6633290    
E-mail : athlspa1@yahoo.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπά-
των-Αρτέμιδος, ανακοινώνει την
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο
(2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών
αναγκών χρονικής διάρκειας οκτώ (8)
μηνών με ωριαία αποζημίωση από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης, για την διεξαγωγή των προγραμ-
μάτων «Άθληση για Όλους
2017-2018»:

Ειδικότητα Αριθμός Χρον. Διάρκεια
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Μία θέση Καθηγητή/τριας Φυσικής Αγωγής με 1
κύρια ειδικότητα την Kολύμβηση και δευτερεύουσα 31/7/2018
προτιμητέα Αγωνιστικός Αθλητισμός για άτομα με 
Ειδικές Ανάγκες.
β) Μία θέση Καθηγητή/τριας Φυσικής Αγωγής με κάθε 1
ειδικότητα, προτιμητέα η Άρση Βαρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κλεισθένους 403, Γέρακας, 15344
Πληροφορίες: Χ. Κύρκου
Τηλέφωνο 210 6135010
Fax: 210 6137920

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθ. 14 Ν. 998/79 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Μι-
χαήλ Στασινόπουλου, η αριθ.
1021/21540/14.3.2018 Πράξη Χαρα-
κτηρισμού της υπηρεσίας μας που
έλαβε ΑΔΑ: 6ΒΙΦΟΡΙΚ-Α2Γ και
ΚΑΔΑ: 63094, για έκταση εμβαδού
[4,85431] στρ. που βρίσκεται στη
θέση “Περατή”, Περιφέρειας Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Αττικής.

Με την πράξη αυτή, η ως άνω έκταση
που απεικονίζεται επί του φύλλου
χάρτου ΓΥΣ 6468/1 κλίμακας 1:5000
καθώς και στον Ο/Φ Κτηματολογίου
Α.Ε. έτους λήψης 2010, με μπλε πε-
ρίγραμμα και στοιχεία (0, 1, 2, 3,...,
22, 23, 0), με ενσωματωμένο πίνακα
συντεταγμένων κορυφών ΕΓΣΑ 87,
χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρα-
κτήρα έκταση κατά την έννοια των
διατάξεων της παρ. 7 του άρθρ 3 του
Ν. 998/79, όπως προστέθηκε με την
παρ. 1, αρθ. 154, Ν. 4389/2016, μη
υπαγόμενη στις διατάξεις της δασι-
κής νομοθεσίας.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρ-
ρήσεις, εντός προθεσμίας εξήντα
(60) ημερών από της επιδόσεως ή
κοινοποιήσεως, ή σε κάθε άλλη περί-
πτωση από την ανάρτηση στον ειδικό
δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής
παραβόλου ενώπιον της Τεχνικής
Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων
(Τ.Ε.Ε.Α.), Αγίου Ιωάννου 65, Αγία
Παρασκευή, κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. 

Ο Δασάρχης Πεντέλης α/α
Αθανάσιος Ρέππας

Δασολόγος

Ε.Φ.Ε.Τ. 

ΚΑΛΕΣΤΕ 11717  

mail: info@efet.gr

www.efet.gr

Παράνομο εργαστήρι 

παρασκεύαζε και διακινούσε

χρωματισμένο ελαιόλαδο!

Για την καταπολέμηση της νοθείας στα τρόφιμα οργανώ-

θηκε στο νομό Ημαθίας ευρείας κλίμακας επιχείρηση υπό

τον συντονισμό της Υπ. Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου

Ελλάδος και τη συμμετοχή αστυνομικών αρχών Ημαθίας

όσο και της Περιφερειακής Δι.νσης Κ. Μακεδονίας του

Ε.Φ.Ε.Τ. Αποτέλεσμα της επιχείρησης αυτής ήταν ο εντο-

πισμός διακινητών νοθευμένων ελαιολάδων καθώς και πα-

ράνομου εργαστηρίου παρασκευής και συσκευασίας

νοθευμένων ελαιολάδων στην περιοχή της Αλεξάνδρειας.

Ειδικότερα, στο εργαστήριο διαπιστώθηκε η ύπαρξη :

310 λίτρων συσκευασμένων νοθευμένων ελαιολάδων, τε-

χνητώς χρωματισμένων, 820 λίτρων ηλιέλαιου, μεγάλος

αριθμός υλικών συσκευασίας ελαίων (κενά δοχεία και κα-

πάκια), συσκευασίες με χρωστικές σύριγγες, μεγάλος

αριθμός αυτοκόλλητων ετικετών με διάφορες εμπορικές

ονομασίες «εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων»!!

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα

προϊόντα αυτά, να μην τα καταναλώσουν.
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20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

στα καφέ, σε φούρνους, σε Δήμους
Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Στην προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών μιας στάσης,

προκειμένου να παρακαμφθούν όλες οι γραφειοκρατικές

διαδικασίες και να επιτευχθεί η άμεση αδειοδότηση επιχει-

ρήσεων αποσκοπεί η πρωτοβουλία που ανέλαβε η ΚΕΕ, σε

συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για

την αναβάθμιση των λειτουργιών των Επιμελητηρίων της

χώρας. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

ανέλαβε το έργο για την «Αναβάθμιση Λειτουργιών της

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμε-

λητηρίων της Χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματι-

κού Περιβάλλοντος» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020. Όπως επισημαίνει ο

πρόεδρος της ΚΕΕ Μίχαλος, το έργο προβλέπει την υλο-

ποίηση μίας σειράς πολυεπίπεδων υποστηρικτικών δρά-

σεων για τη βέλτιστη διαδικασία αδειοδότησης

επιχειρήσεων, από την υποβολή της αίτησής μιας επιχείρη-

σης μέχρι και την έκδοση τελικής πράξης, με γνώμονα τη

συνεχή μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

στις 5 βαρύτερες 

φορολογούμενες

Τις αδικίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος ανα-

δεικνύει η ετήσια έρευνα του ΟΟΣΑ «Going for growth». Η

ελληνική οικογένεια είναι μία από τις πέντε βαρύτερα φο-

ρολογούμενες μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, ενώ η

επιβάρυνσή της φτάνει σε -αναλογικά- υψηλότερα επίπεδα

σε σχέση με αυτά του εργένη χωρίς παιδιά. Παρά τους

υψηλούς φορολογικούς συντελεστές (ο ανώτατος συντε-

λεστής βρίσκεται πλέον σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα

παγκοσμίως, καθώς το άθροισμα του 45% της κλίμακας

και του 10% της εισφοράς αλληλεγγύης οδηγεί στο 55%)

η αναλογία των εισπράξεων από την άμεση φορολογία

προς το σύνολο των φορολογικών εσόδων είναι μία από τις

χειρότερες στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Ο συνδυασμός των

δύο στατιστικών ευρημάτων -υψηλοί συντελεστές υπολο-

γισμού του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών ει-

σφορών από τη μία και χαμηλή απόδοση της άμεσης

φορολογίας από την άλλη- αποδεικνύει ότι η συνταγή της

υπερφορολόγησης δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτε-

λέσματα.

Boehringer Ingelheim 

στο Κορωπί
Μέσα στους προσεχείς μήνες πρόκειται να ολοκληρωθεί

και να τεθεί σε λειτουργία η νέα παραγωγική μονάδα της

γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας Boehringer Ingelheim στο

Κορωπί. Η επένδυση είναι ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ

και θα συμβάλλει στο «άνοιγμα» 50 νέων θέσεων εργασίας.  

Πρόκειται για υπερσύγχρονη μονάδα, η οποία θα καλύψει

τις αυξημένες ανάγκες τροφοδοσίας του 70% της παγκό-

σμιας αγοράς με τα αντιδιαβητικά φάρμακά της, μέσω της

παραγωγής τους στην Ελλάδα. 

ΑΑΔΕ: ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ

ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Kατάσχεσαν συντάξεις!!!

Ένας στους δύο φορολογούμενους έχει χρέη προς την

εφορία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιό-

τητα χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκει-

ται για περισσότερο από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες,

ενώ ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει τη δυνατότητα να επι-

βάλλει αναγκαστικά μέσα είσπραξης σε 1,7 εκατ. εξ αυτών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η εφορία προχώρησε σε κατασχέ-

σεις μισθών, συντάξεων και ακινήτων σε περισσότερους

από 17.500 φορολογουμένους τον Ιανουάριο του 2018. 

Παράλληλα, σε καθημερινή βάση διενεργούντo 711 κατα-

σχέσεις από τα δικαστικά τμήματα των εφοριών σε όσους

χρωστούν στο Δημόσιο ποσά άνω των 500 ευρώ. Όπως

προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τον Ιανουάριο τα λη-

ξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν στα 767 εκατ. ευρώ, εκ των

οποίων οι φόροι που δεν κατάφεραν να πληρώσουν τα νοι-

κοκυριά και οι επιχειρήσεις ανέρχονται στα 693 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή αυτές που δη-

μιουργήθηκαν τον Ιανουάριο και οι παλαιές οφειλές, έχουν

ανέλθει στο ποσό των 102,1 δισ. ευρώ.

“Σάρωσε” ο Πούτιν

Με συμπαγή το λαό και μια τεράστια πλειοψηφία,

76,65%, επανεξελέγη ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρόεδρος

της Ρωσίας.

Μετά την εκλογή του ο Ρώσος πρόεδρος βρέθηκε

στην πλατεία κάτω από τα τείχη του Κρεμλίνου για

να εκφράσει το ευχαριστώ τους σε όλους όσοι τον

ψήφισαν και να διαβεβαιώσει ότι η Ρωσία έχει ένα με-

γάλο μέλλον μπροστά της υπό την προϋπόθεση ότι

ο λαός της θα παραμείνει ενωμένος. «Σας ευχαρι-
στώ για τη στήριξή σας. Όλοι όσοι ψήφισαν σήμερα
είναι κομμάτι της μεγάλης εθνικής μας ομάδας».

Αδιαμφισβήτητα, στις ημέρες μας, είναι ίσως από τους

μοναδικούς πραγματικούς ηγέτες στον πλανήτη.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  στο  ΖΟΥΜΠΕΡΙ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ κοντά στην παραλία  - 25τμ   και

έτερο  90τμ -  επί  του κεντρικού δρόμου ΑΕΡΟ-

ΠΟΡΙΑΣ,  για οποιαδήποτε  χρήση και άδεια υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    6931955825.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ψιλιλών ειδών, εξοπλι-

σμένο, στη Βούλα. Επιχείρηση πολλών χρόνων.

Τηλ. 210 8955.620

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ι.Χ. αυτοκίνητο, σε καλή κατάσταση,

για μητέρα δύο παιδιών και τιμή από 1000 έως

4000 ευρώ. Τηλ. 210 8994.116.

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

σία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ΖΗΤΑΕΙ Κυρία ζητεί εργασία σε ηλικιωμένη κυρία

όχι κατάκοιτη για συντροφιά, περιπάτους και εξωτε-

ρική εργασία, στις περιοχές Βούλας, Βουλιαγμένης,

Βάρης, Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6949630593.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ του ΚΑΝΑΚΗ και της

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, το γένος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ, που γεν-

νήθηκε στον Πειραιά και κατοικεί στον Κορυδαλλό Ατ-

τικής  και η  ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΡΑΠΑΚΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ και

της ΣΩΤΗΡΙΑΣ το γένος ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ που γεννή-

θηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής,

θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη Βούλα.

ΓΑΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 15-3-2018   
Αρ. Πρωτ. 3918

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ»,  Ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού 59992,07€ με ΦΠΑ 24%
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης την οι-
κονομικά χαμηλότερη προσφορά  για
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης
59992,07€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με
την υπ. αριθμ. 4/2018 θεωρημένη με-
λέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο
Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, Ν. 3463/
2006, Ν.3852/2010, Ν. 4412/2016 και
τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά
εγκυκλίους.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  11η Απριλίου 2018, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 09:30 – 10:00 (πέρας
κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που κα-
τασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύον-
ται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται
σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.
4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης ελεύθερα από
την ιστοσελίδα του κεντρικού ηλε-
κτρονικού μητρώου  δημοσίων συμβά-
σεων ή εναλλακτικά από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 09:00 – 14:00 στο
τηλ 22990-20155. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9957218- 6987283111
e-mail: iwannakap@gmail.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

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, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Με οικονομική αιμορραγία έρχονται αντιμέτωποι οι νο-

σοκομειακοί γιατροί. 

Οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται στα πολύπαθα νοσοκο-

μεία έχουν στοχοποιηθεί από το υπουργείο Υγείας πα-

ρόλο που δίνουν καθημερινά μάχη με τις ελλείψεις σε

έμψυχο και άψυχο υλικό.

Τα στοιχεία που έρχονται στην δημοσιότητα από την

Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά

(ΕΙΝΑΠ) είναι σε κάθε περίπτωση αποκαλυππκά, αντα-

νακλώντας την σαρωτική πορεία των Μνημονίων ανα-

φορικά με τις μισθολογικές απολαβές των

εργαζομένων στα νοσοκομεία - όπως άλλωστε και

στους περισσότερους κλάδους τόσο στον δημόσιο όσο

και στον ιδιωτικό τομέα.

Την Ιη Ιανουαρίου του 2010 διευθυντής με τουλάχιστον

15 χρόνια προϋπηρεσία στο ΕΣΥ είχε να λαμβάνει

2.840 ευρώ τον μήνα. Οκτώ χρόνια μετά ο μισθός του

έχει διαμορφωθεί στα 1.880 ευρώ έχοντας υποστεί συ-

νολική μείωση 43%. Αντιστοίχως, ο μισθός επιμελητή

Α το 2010 ήταν 2.390 και σήμερα είναι 1.712 ευρώ (-

39%ο), ο μισθός επιμελητή Β' από 1.740 ευρώ είναι σή-

μερα 1.200 (-41%) ενώ οι ειδικευόμενοι (οι οποίοι

σημειωτέον αποτελούν την ραχοκοκαλιά του συστήμα-

τος) μετρούν απώλειες της τάξης του 30%, με αποτέ-

λεσμα οι απολαβές τους μετά βίας να ξεπερνούν τα

1.000 ευρώ τον μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι τα δημόσια νοσοκομεία υπολειτουρ-

γούν καθώς η μαύρη τρύπα των ελλείψεων σε ειδικευ-

μένους γιατρούς μετράει 6.500 κενά, ενώ χρόνο με τον

χρόνο μειώνεται δραματικά (και) το ενδιαφέρον των

αποφοίτων των ιατρικών σχολών της χώρας να ειδικευ-

τούν στο ελληνικά νοσοκομεία.

Εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Την ίδια ώρα καταγράφεται μαζική φυγή ειδικευόμενων

στον ιδιωτικό τομέα, ενώ γιγαντώνεται το ρεύμα για-

τρών (ειδικευόμενων και ειδικευμένων) που επιδιώκουν

συνθήκες εργασιακής ασφάλειας με βασικό ζητούμενο

αξιοπρεπείς μισθούς. Υπολογίζεται ότι από το 2009

έως και το περασμένο έτος, τουλάχιστον 12.400 για-

τροί έβγαλαν εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Αρκεί κανείς

να αναλογιστεί ότι η Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο ευ-

ρωπαϊκό τροφοδότη του Βρετανικού Συστήματος

Υγείας (NHS) σε γιατρούς, το 80% των οποίων έχει

σπουδάσει στην χώρα μας.

Σημειώνεται πάντως, ότι η Ομοσπονδία Ενώσεων Νο-

σοκομειακών Γιατρών Ελλάδας έχει προσφύγει στο

ΣτΕ για τις τεράστιες απώλειες που έχουν προκύψει.

Ομως, παρ' όλο που οι προσφυγές έχουν εκδικαστεί,

δεν έχει ανακοινωθεί η απόφαση εδώ και ενάμιση

χρόνο.

Ιατροι του Ελληνισμού (παράταξη ιατρών του Ι.Σ.Αθήνας.)

Επικεφαλής  Π. Κελεπούρης

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Νικήστε τον Καρκίνο του Μαστού

Ο Καρκίνος του Μαστού απασχολεί πολλές γυναίκες

τα τελευταία χρόνια, με την ιατρική να πασχίζει να

βρει μια σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισής του. Η

μέχρι πρότινος συνηθέστερη επέμβαση ήταν η μα-

στεκτομή, η οποία απαιτούσε την πλήρη αφαίρεση

του μαστού. Ωστόσο, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμέ-

νοι χειρουργοί στρέφονται στην επαναστατική μέ-

θοδο ογκοπλαστικής μαστού.

Ο Γενικός Χειρουργός – Μαστολόγος Δρ. Γεώργιος

Ανθιμίδης, ενημερώνει για την πιο σύγχρονη χει-

ρουργική μέθοδο αντιμε-

τώπισης του καρκίνου του

μαστού.

Δεδομένου ότι το αποτέ-

λεσμα στο μαστό είναι

ορατό μετά από οποιαδή-

ποτε επέμβαση και στις

συγκεκριμένες περιπτώ-

σεις αφαίρεσης όγκου δεν

είναι πάντα αισθητικά

καλό, είτε λόγω της θέσης

του όγκου είτε λόγω της

σχέσης μεγέθους

όγκου/μαστού, εμφανί-

στηκε η ανάγκη ανάπτυξης

μιας νέας τεχνικής, της ογκοπλαστικής χειρουργικής.

Η ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού είναι ου-

σιαστικά ένα «τρίτο μονοπάτι» ανάμεσα στις ακρω-

τηριαστικές μαστεκτομές και τις συντηρητικές

εκτομές τμήματος του μαστού με αφαίρεση μόνο της

βλάβης, οι οποίες, όμως, οδηγούν σε δυσάρεστα

πολλές φορές αισθητικά αποτελέσματα.

Ποια είναι τα οφέλη της επέμβασης;

Με την ογκοπλαστική χειρουργική μαστού, επιτυγχά-

νεται ο συνδυασμός των αρχών της χειρουργικής ογ-

κολογίας και της πλαστικής χειρουργικής, δηλαδή ο

χειρουργός μπορεί κατά την επέμβαση να αφαιρέσει

επαρκώς τον όγκο από τον μαστό και στη συνέχεια

να προχωρήσει στην αποκατάσταση του σχήματος

του πάσχοντος μαστού, αλλά και στη διαμόρφωση

του άλλου μαστού. 

Όπως αναφέρει και ο Γενικός Χειρουργός – Μαστο-

λόγος Δρ. Γεώργιος Ανθιμίδης, «η ογκοπλαστική μα-
στού εξασφαλίζει ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα
ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη θέση του όγκου
χωρίς να διακινδυνεύεται η ασφάλεια της επαρκούς
αφαίρεσης της βλάβης».

Επέμβαση ογκοπλαστικής χειρουργικής 

Κατά την ογκοπλαστική χειρουργική επέμβαση, αφαι-

ρείται ο όγκος από τον μαστό και στη συνέχεια με-

τακινείται στην περιοχή

αυτή ίσο τμήμα ιστού από

ένα άλλο σημείο του ίδιου

μαστού. Σε διαφορετική

περίπτωση, ο χειρουργός

θα προχωρήσει στην απο-

κατάσταση του μαστού που

έχει αφαιρεθεί με τμήμα

ιστού από άλλο μέρος του

σώματος ή ακόμη και με

χρήση ενθέματος.

Αφού ολοκληρωθεί η επέμ-

βαση στον μαστό που είχε

τον όγκο, μπορούν να γίνουν μικρές παρεμβάσεις και

στον άλλον μαστό, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και

να προκύπτει ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα για

την ασθενή. 

«Πλέον, η αισθητική των μαστών μετά από μια επέμ-
βαση για την αφαίρεση όγκου έχει μεγάλη βαρύτητα
και ο χειρουργός μαστού πρέπει να είναι ενημερωμέ-
νος και εκπαιδευμένος για να παρέχει στην ασθενή
ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα. Έτσι, ενισχύεται η αυ-
τοπεποίθηση και η ψυχολογία της ασθενούς μετά το
χειρουργείο, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο στην
πορεία κάθε γυναίκας», τονίζει ο Δρ. Ανθιμίδης.

Γεώργιος Ανθιμίδης, Γενικός Χειρουργός - Μαστολόγος

Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.

Πιστοποίηση Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ογκοπλα-

στική Χειρουργική Μαστού

Ιστοσελίδα: www.anthimidis.gr

Email: anthimid@gmail.com

. . . γ ια την υγειά μας

Η αφρικανική σκόνη επισκέπτεται όλο και πιο συχνά

την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια λόγω του φαινομέ-

νου της ερημοποίησης που καταγράφεται στη Σαχάρα.

Η ερημοποίηση της Σαχάρας προχωρά μάλιστα με ανυ-

πολόγιστα ταχείς ρυθμούς, με αποτέλεσμα οι έρημες

περιοχές να επεκτείνονται εις βάρος των καλλιεργή-

σιμων εκτάσεων, αυξάνοντας τις ποσότητες της σκό-

νης που μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα.

Έρευνες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, έχουν εν-

τοπίσει μια σειρά από δηλητηριώδεις ουσίες που πε-

ριέχει η αφρικανική σκόνη, όπως ο μόλυβδος, ο

ψευδάργυρος, το χρώμιο, το βανάδιο, το αρσενικό και

το νικέλιο, σε περιεκτικότητες που κανείς δεν υπολό-

γιζε ότι θα ήταν τόσο μεγάλες.

Η αφρικανική σκόνη έχει συσχετισθεί με προβλήματα

υγείας του ελληνικού πληθυσμού, καθώς έχει παρατη-

ρηθεί πως σε ημέρες με έντονες συγκεντρώσεις σκό-

νης αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

ασθενών που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά και καρ-

διολογικά προβλήματα.

Αυτό συμβαίνει γιατί τα σωματίδια με τις επικίνδυνες

ουσίες μπορούν να εισέλθουν πολύ εύκολα στο ανα-

πνευστικό σύστημα ενός ανθρώπου.

Το υπουργείο Υγείας δίνει συστάσεις για την προστα-

σία της δημόσιας υγείας από συγκεντρώσεις αιωρού-

μενων σωματιδίων.

Ποιοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

Ειδικότερα:

– Ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα

– Ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά

προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη

σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτε-

ρικούς χώρους.

– Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά ει-

σπνοές ανακουφιστικοών φαρμάκων.

– Άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν

τη σωματική τους δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, κάθε άτομο που αισθάνεται

ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφό-

ρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει

τη σωματική του άσκηση – δραστηριότητα, ιδιαίτερα

αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

medicalnews.gr

Αφρικανική σκόνη: Eπικίνδυνη για

την υγεία και ευπαθείς ομάδες
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Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, θα επαναληφθεί για τρίτη χρονιά

η διεθνής διοργάνωσης τριάθλου

XTERRA, που θα διεξαχθεί στις 28-29

Απριλίου, στο φυσικό περιβάλλον του

Δήμου.

To XTERRA, σε συνεργασία με το

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

προσκαλεί ερασιτέχνες αθλητές και

αθλήτριες όλων των ηλικιών και δυνα-

τοτήτων, να «Ζήσουν Περισσότερα»,

στο 6o XTERRA Greece Championship

2018.

Στόχος της διοργάνωσης για το 2018,

όπως εκφράστηκε από τους διοργανω-

τές στην παρουσίαση τύπου που παρα-

χωρήθηκε προς τα ΜΜΕ, είναι να

καταγράψει νέο ρεκόρ συμμετοχών

και να δώσει την δυνατότητα συμμετο-

χής σε ακόμα περισσότερους αθλητές

από την Ελλάδα και το εξωτερικό που

θέλουν να ζήσουν την εμπειρία μιας

κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης,

με τη σφραγίδα της XTERRA. 

Στον αγώνα αναμένονται να λάβουν

μέρος επαγγελματίες και ερασιτέχνες

αθλητές όλων των ηλικιών και δυνατο-

τήτων από 25 και πλέον χώρες. Ανά-

μεσα τους θα βρίσκονται κορυφαίοι

Εθνικοί και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές,

οι οποίοι θα διεκδικήσουν χρηματικά

έπαθλα καθώς και διεκδικητές ηλικια-

κών κατηγοριών με δυνατότητα πρό-

κρισης (οι τρεις πρώτη κάθε φορά) στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα XTERRA,

που πραγματοποιείται κάθε τέλος

Οκτωβρίου στο Maui της Χαβάης.

Η καινοτομία της φετινής διοργάνω-

σης αφορά στη διάρκεια καθώς και το

περιεχόμενο του event. Φέτος θα είναι

ένα διήμερο με ξεχωριστές εκδηλώ-

σεις και δραστηριότητες για όλες τις

ηλικίες, με έμφαση στα παιδιά. Μια

γιορτή του αθλητισμού και του πολιτι-

σμού.

Το σύνθημα του XTERRA είναι «Ζήσε
Περισσότερα» (LiveMore), ενθαρρύ-

νοντας ανθρώπους όλων των ηλικιών

και δυνατοτήτων, να δοκιμάσουν, να

προσπαθήσουν, να χαρούν τη συμμε-

τοχή, να έρθουν σε επαφή με τη φύση,

να νοιώσουν την ανάγκη και ενεργά

να την προστατέψουν, να γνωρίσουν

ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, να

παραμείνουν ενεργοί με τον αθλητι-

σμό, να διασκεδάσουν!

Η XTERRA Greece, συνεχίζει και

φέτος το πρόγραμμα εκμάθησης και

προπόνησης στο ορεινό τρίαθλο, έτσι

ώστε όλο και περισσότεροι ερασιτέ-

χνες αθλητές να συμμετέχουν στη

διοργάνωση του Απριλίου.

Οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να

αγωνιστούν σε 2 διαφορετικές απο-

στάσεις: την επίσημη, FullDistance:

1500m κολύμβηση, 30 km mountain-

bike, 10km ορεινό τρέξιμο και την

SprintDistance: 750m κολύμβηση, 15

km mountainbike, 5km ορεινό τρέ-

ξιμο.

Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται

κάθε εβδομάδα στις διαδρομές του

αγώνα. 

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσι-

μες στο www.xterragreece.com, όπου

πραγματοποιούνται και οι εγγραφές

για το 6ο XTERRA Greece Champi-

onship 2018.

XTERRA Greece Championship 2018 στο Δήμο 3Β

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, που επιβεβαίωσε την κυριαρχία

του στο αγώνισμα των κρίκων, και η Ιωάννα Ξουλόγη,

που αναδείχθηκε 2η στο έδαφος, ήταν οι αθλητές που

πρόσφεραν τα δύο μετάλλια της ελληνικής αποστολής

στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής που

έγινε στο Μπακού. Αξιοσημείωτες ήταν και οι παρουσίες

των Κωσταντινίδη, Μάρα και Μάγια.

Ούτε ο πυρετός που τον ταλαιπώρησε στις μέρες που

μεσολάβησαν από τα προκριματικά μέχρι τον τελικό δεν

στάθηκε ικανός ώστε να στερήσει ένα ακόμη χρυσό από

τον Λευτέρη Πετρούνια, που απέδειξε για μία ακόμη

φορά γιατί θεωρείται το σπουδαιότερο όνομα παγκο-

σμίως στους κρίκους. Παρότι επρόκειτο για την πρώτη

φετινή του αγωνιστική υποχρέωση και αγωνίστηκε άρ-

ρωστος, ο Ελληνας αθλητής δεν δυσκολεύτηκε να φτά-

σει στο 8ο χρυσό του μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση

τα τελευταία δύο χρόνια. Παρουσίασε άψογα το πρό-

γραμμά του ο Πετρούνιας, που είχε μεγαλύτερο βαθμό

δυσκολίας (6.40) απ' ό,τι το περσινό· συγκέντρωσε

15,333 βαθμούς, παίρνοντας με άνεση την πρωτιά. 

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Τούρκος Ιμπραΐμ Τσολάκ (15,100

β.) και στην 3η ο Κινέζος Σινγκιού Λαν (14,866 β.). Στο

ίδιο αγώνισμα, αξιόλογη και πολλά υποσχόμενη για το

μέλλον θεωρείται η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Κων-

σταντινίδη, που βελτιώνοντας τη θέση του στα προκρι-

ματικά (5ος) ήταν 4ος με 14,700 β., χάνοντας στις

λεπτομέρειες μια θέση στο βάθρο.

«Ασημένια» η Ξουλόγη, 

εντυπωσίασε η Μάγια
Χάρη σε μια εντυπωσιακή προσπάθεια στις ασκήσεις

εδάφους, η Ιωάννα Ξουλόγη κατέκτησε τη 2η θέση στον

τελικό του αγωνίσματος, χαρίζοντας το δεύτερο μετάλ-

λιο της ελληνικής αποστολής στη διοργάνωση. Η αθλή-

τρια συγκέντρωσε 12.733 βαθμούς, που αποδείχθηκαν

ικανοί να της δώσουν το ασημένιο μετάλλιο, πίσω από

την Κροάτισσα Ανα Ντέρεκ με 13.533 β. Στο ίδιο αγώνι-

σμα, άτυχη ήταν η 16χρονη Εβελίνα Μάγια, που μετά

από εντυπωσιακή προσπάθεια ισοβάθμισε με την 4η της

βαθμολογίας Τουρκάλα Ντεμέτ Μουτλού, ωστόσο λόγω

μειώσεων στο εκτελεστικό πρόγραμμα κατετάγη 5η,

θέση που όπως και να 'χει θεωρείται επιτυχία.

Οι δύο αθλήτριες έδωσαν το «παρών» και στον τελικό

της δοκού ισορροπίας, με την Ξουλόγη να κατατάσσεται

4η με 12.000 β. και την Μάγια 7η με 11.700 β.

Αγγιξε το μετάλλιο ο Μάρας

Το μετάλλιο στο μονόζυγο «άγγιξε» και ο Βλάσης

Μάρας, που κατετάγη 4ος με 14,100 βαθμούς στον τε-

λικό, εκτελώντας ένα εύκολο για τις δικές του δυνατό-

τητες πρόγραμμα, στην επανεμφάνισή του στους

αγώνες έπειτα από 11 μήνες απουσίας. 

Ο Μάρας στον τελικό παρουσιάστηκε βελτιωμένος σε

σχέση με τον προκριματικό (1ος με 14,066 β.), ωστόσο με

14,100 β. έχασε το βάθρο για μόλις 0,066 βαθμούς. Τα με-

τάλλια στο αγώνισμα κατέκτησαν οι Μπαρτ Ντέρλοο (Ολ-

λανδία, 14,700 β.), Αντρέι Λιχοβίτσκι (Λευκορωσία, 14,200

β.) και Αντον Κοβάτσεβιτς (Κροατία, 14,166 β.).

Nίκος Γεωργόπουλος

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Στην κορυφή ο Πετρούνιας, «ασημένια» η Ξουλόγη
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...στο κύλισμα της μπάλας

CHAMPIONS LEAGUE - EUROPA LEAGUE

Οι ενδοεπιχειρηματικές κόντρες

επέβαλαν τις αλλαγές

Μέσω της αύξησης του αριθμού των αγώνων - ντέρμπι

προσδοκά η UEFA την καλύτερη πώληση του «προϊόν-

τος» της και την αύξηση των κερδών

Τις αλλαγές που θα ισχύσουν από την επόμενη αγωνι-

στική περίοδο στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές ποδο-

σφαιρικές διοργανώσεις (Champions League και Εuropa

League) ανακοίνωσε και επίσημα πρόσφατα η Ευρω-

παϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA). Με τις αλ-

λαγές αυτές εντείνεται η μετατροπή των δύο

διοργανώσεων, και κυρίως του Champions League, σε

κλειστά πρωταθλήματα, «για λίγους και εκλεκτούς». Με

τις αλλαγές οι ισχυροί ενισχύονται ακόμα περισσότερο,

αποκτώντας ως «δώρο» τη μερίδα του λέοντος στις

συμμετοχές και φυσικά στην «πίτα» των κερδών.

Ο μετασχηματισμός αυτός του ευρωπαϊκού ποδοσφαί-

ρου σε διασυλλογικό επίπεδο προκύπτει μέσα από τον

ενδοεπιχειρηματικό πόλεμο ο οποίος διεξάγεται στο

πρόσφορο έδαφος που καλλιεργεί η εμπορευματοποί-

ηση του αθλήματος, με διακύβευμα την «πίτα» των κερ-

δών. Εκεί εστιάζονται οι όποιες διαφωνίες ισχυρών ή

λιγότερο ισχυρών, αφού στο οικοδόμημα του ποδοσφαί-

ρου - «προϊόντος» μιλάμε πάντα για ομάδες που λει-

τουργούν ως «βιτρίνα» για τα εμπορικά (και όχι μόνο)

συμφέροντα των πολυεθνικών ή των επιχειρηματιών

που τις ελέγχουν. Κατά συνέπεια, και ο διαχωρισμός σε

ισχυρούς και ανίσχυρους αφορά ακριβώς τη δυναμική

των ιδιοκτητών ανάλογα με την κατάταξή τους στη βαθ-

μίδα της επιχειρηματικότητας, και πάνω σε αυτές τις λο-

γικές στηρίζονται και οι κόντρες τους.

Στην ίδια λογική γίνονται και οι κινήσεις τακτικής της

ίδιας της UEFA, που ανάλογα με τα δικά της συμφέ-

ροντα επιλέγει να ικανοποιήσει τα αιτήματα πότε των

ισχυρών και πότε των λιγότερο ισχυρών. Δεν είναι τυ-

χαίο ότι από τις προεκλογικές δηλώσεις του μετέπειτα

προέδρου της UEFA, Σλοβένου Αλεξάντερ Τσέφεριν, για

«άνοιγμα» προς τους λιγότερους ισχυρούς, δύο χρόνια

μετά τις εκλογές φτάσαμε στην ικανοποίηση των αιτη-

μάτων των ισχυρών. Και αν υπήρχαν λόγοι για εκείνες

τις εξαγγελίες (βλ. ψηφοθηρία), άλλο τόσο σημαντικά

ήταν για την UEFA και τα συμφέροντά της τα κίνητρα

για τις αλλαγές.

Επικράτησαν τα «θέλω» των πιο ισχυρών

Ουσιαστικά οι αλλαγές στη διεξαγωγή του Champions

League κινούνται σε δύο βασικούς άξονες. Ο ένας εξυ-

πηρετεί τη λογική της μεγαλύτερης εμπορικής αξιοποί-

ησης του «προϊόντος» προκειμένου αυτό να «πουλάει»

καλύτερα, και περιλαμβάνει αλλαγή στην ώρα διεξαγω-

γής για τους μισούς αγώνες. Ο δεύτερος έχει να κάνει

με την ικανοποίηση από πλευράς UEFA της πίεσης των

ισχυρών για περισσότερο λόγο στα της διοργάνωσης

(και φυσικά στα κέρδη), προκειμένου η πρώτη να απο-

φύγει «απρόοπτα» όπως απόσχιση των δεύτερων από

την «ομπρέλα» της, όπως έγινε στην περίπτωση του ευ-

ρωπαϊκού μπάσκετ.

Η πίεση αυτή των ισχυρών υπήρξε μεγαλύτερη από ποτέ

τα τελευταία χρόνια, με την «εκτόξευση» της εμπορευ-

ματοποίησης του αθλήματος στην Ευρώπη, όπου τα

ποσά που «τζιράρονται» σε όλους τους τομείς της πο-

δοσφαιρικής βιομηχανίας ξεπερνούν μέχρι και Ακαθά-

ριστα Εθνικά Προϊόντα χωρών! Τα «ρεκόρ» της

εμπορευματοποίησης οξύνουν επίσης τον ανταγωνισμό

των πολυεθνικών του ποδοσφαίρου και τις ενδοεπιχει-

ρηματικές «κόντρες». Οχι μόνο για την πρωτοκαθεδρία

στο χώρο, αλλά σε τελική ανάλυση και για το ποιος θα

«παίζει» στο εν λόγω «γήπεδο».

Αρκετοί άλλωστε ήταν αυτοί που συνέδεσαν την - για

πρώτη φορά άμεση - απειλή των ισχυρών για αποχώ-

ρηση και δημιουργία ξεχωριστής δική τους διοργάνω-

σης, αν δεν ικανοποιούνταν στα αιτήματά τους, με

αυτές τις επιχειρηματικές κόντρες (βλ. π.χ. το «μπά-

σιμο» Κινέζων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο).

«Καπαρωμένες» οι 26 

από τις 32 θέσεις στους ομίλους

Για να αποφύγει λοιπόν τα χειρότερα, η UEFA δρομολό-

γησε τη «λύση» της μετατροπής του Champions League

σε διοργάνωση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των

ισχυρών: Από την επόμενη σεζόν τα τέσσερα ισχυρά

πρωταθλήματα (ισπανικό, αγγλικό, ιταλικό και γερμα-

νικό), που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της γενικής

βαθμολογίας της UEFA, θα δίνουν στη φάση των ομίλων

τις 16 από τις 32 θέσεις, τις οποίες θα παίρνουν οι τέσ-

σερις πρώτες ομάδες των εν λόγων πρωταθλημάτων.

Ετσι, δεκάδες ομάδες που θα συμμετέχουν το καλοκαίρι

στη διαδικασία των προκριματικών (3 γύροι + πλέι οφ)

θα διεκδικούν μόλις 6 «εισιτήρια». 

Τον πρώτο λόγο και στο Europa
Στο δε Europa League, με μια πρώτη ματιά μοιάζουν να τη-

ρούνται κάποια προσχήματα ως προς τη σχέση ισχυρών -

ανίσχυρων, ούτε εδώ όμως μπορούν να κρυφτούν τα οφέλη

για τους ισχυρούς από τις αλλαγές. Καταρχάς, οι 17 από

τις 64 θέσεις στη φάση των ομίλων θα είναι ήδη «κλεισμέ-

νες» από ομάδες που προέρχονται από τις πρώτες χώρες

στη γενική βαθμολογία. 

Αλλες 8 θέσεις θα προκύπτουν από το γκρουπ των πρωτα-

θλητών στα προκριματικά, στο οποίο θα συμμετέχουν οι

αποκλεισμένοι του 3ου γύρου του Champions League, οι

οποίοι θα συνεχίζουν ως «μπόνους» στο Europa, και 13 επι-

πλέον θέσεις θα καλύπτονται από τις ομάδες που θα προ-

έρχονται ως αποκλεισμένες από το γκρουπ των μη

πρωταθλητών του Champions League. 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η διαφορά δυνα-

μικότητας που θα υπάρχει ανάμεσα στις 38 ομάδες από τις

συνολικά 64 των ομίλων.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE

Σε ... θολό τοπίο για την επανέναρξη
Θολό πάντως δείχνει να παραμένει το τοπίο όσον αφορά

την επανέναρξη του πρωταθλήματος της Super League,

όπως προκύπτει από τις εξελίξεις της χτεσινής μέρας. Και

αυτό γιατί το κείμενο με τις 8 δεσμεύσεις που έθεσε ο υφυ-

πουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, το οποίο απέ-

στειλε η Super League για υπογραφή από τις ΠΑΕ, όχι μόνο

δεν τυγχάνει καθολικής αποδοχής αλλά αντίθετα προκά-

λεσε αντιδράσεις. Την ίδια στιγμή σημειώνεται πως η χτε-

σινή μέρα είχε οριστεί από τις FIFA - UEFA ως καταληκτική

προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς (κυβέρνηση, Super League,

ΕΠΟ) να δώσουν ...χειροπιαστές απαντήσεις για την επα-

νέναρξη του πρωταθλήματος και τα γενικότερα ζητήματα

του ελληνικού ποδοσφαίρου για να αποφευχθεί ενδεχό-

μενη τιμωρία (αποκλεισμός ελληνικών ομάδων από τις διε-

θνείς διοργανώσεις).

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Φιλανθρωπικό Φιλικό

Ἀθλητικό τουρνουά 

ποδοσφαίρου»

Ἡ Μητρόπολις Γλυφάδος, Ελληνικού & ΒΒΒ,  προσκαλεῖ
τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, νά παρακολουθή-

σουν  τό «Φιλανθρωπικό Φιλικό Ἀθλητικό τουρνουά πο-

δοσφαίρου», πού διοργανώνει ὁ Ἀθλητικός Ὀργανισμός

τῆς Μητροπόλεώς μας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ», σέ συνεργα-

σία μέ τα ΙΕΚ ΑΛΦΑ, τήν ΕΡΤ καί τόν SPORT FM, διά τήν

ἐνίσχυση τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας «ΦΩΛΙΑ ΕΛΠΙΔΟΣ»

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνόψει τῶν αὐξημέ-

νων ὑποχρεώσεων της, διά τίς ἡμέρες τοῦ Πάσχα.

Τό ἀγωνιστικόν πρόγραμμα, θά διεξαχθεῖ στό  Γήπεδο

STAR SPORT CLUB (Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καρα-

μανλῆ 4, πρίν ἀπό τήν Α’ πλάζ Βούλας),  τήν Κυριακή τῶν

Βαΐων 1η Ἀπριλίου 2018, στίς 12:30 μ.μ. ἕως τίς 3:00 μ.μ.

μέ συμμετοχῆ τῶν Ὀμάδων ἀρρένων Ἐνηλίκῶν α) τῆς

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ,  β) τῶν Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ,

γ) τῆς Ε.Ρ.Τ. καί δ) τοῦ SPORT FM. 

Η Μητρόπολις προσκαλεί ὄλους, νά προσέλθουν καί νά

ἐνισχύσουν τίς προσπάθειες τῶν ἀθλητῶν. 

Aγώνες καλαθοσφαίρισης της

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

στο Δήμο Σαρωνικού

O Δήμος Σαρωνικού και η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού συνδιοργα-

νώνουν στις 29 και 30 Μαρτίου 2018 αγώνες

καλαθοσφαίρισης κατά τις ώρες 8:30 πμ. με 13:30 μμ. με-

ταξύ των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

του Δήμου Σαρωνικού.

Τα παιδιά με τη συμμετοχή τους θα αποκομίσουν τα στοι-

χεία της ευρύτερης παιδείας που μόνο ο αθλητισμός μπο-

ρεί να προσφέρει με την ισότιμη προσπάθεια, το

συναγωνισμό, την υπέρβαση και το σεβασμό μεταξύ

όλων, μέσα από τη χαρά του παιχνιδιού.




