
21ο €

«Αν τα Σκόπια δεν αποτελούν απειλή αυτή τη
στιγμή, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και να εγ-
γυηθεί, ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές συνθήκες
ρευστότητας και αστάθειας, ποιοι συνδυασμοί δυ-
νάμεων θα προκύψουν στο εγγύς ή στο απώτερο

μέλλον, στα Βαλκάνια και στην ευ-
ρύτερη περιοχή.
Αν αυτές οι δυνάμεις θελήσουν να
χρησιμοποιήσουν και πάλι το Μα-
κεδονικό όπως έκαναν στο παρελ-
θόν, γιατί η διεθνής κοινότητα θα
πρέπει να τους έχει δώσει εκ των
προτέρων έναν τίτλο νομιμότητος,
για να το πράξουν»

Κων/νος Καραμανλής

Αναπαράγω και υπογραμμίζω τα λόγια αυτά του

Προέδρου της Δημοκρατίας, τότε (1992), γιατί είναι

ξεκάθαρα και βαρυσήμαντα, για τους κινδύνους που

περικλύει η αποδοχή ονομασίας των Σκοπίων που

θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγό του,

έστω με γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό (άνω,

νέα, βόρεια) κλπ.

Ο Πάνος Καμμένος στο Εθνικό Συμβούλιο

των ΑΝ.ΕΛ. επεσήμανε: «Δεν εκχωρούμε
τον ελληνικό όρο “Μακεδονία”. Υπάρχουν
σλαβικοί όροι, όπως Βαρντάρσκα, που μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν, οι οποίοι δεν θα
περιέχουν τον όρο Μακεδονία – και τους
οποίους αποδεχόμαστε».

Να το πούμε ξεκάθαρα: Όσο και όσες περισσότερες

εκκρεμότητες ή αντιπαλότητες και διαφορές

έχουμε με τους γείτονές μας, τόσο μεγαλύτερη

εξάρτηση έχουμε από μεγαλύτερες δυνάμεις και

κινδύνους απωλειών: Απωλειών οικονομικών, εθνι-

κών, ακόμη και ανθρώπινων θυσιών.

Ποιός παίρνει την ευθύνη, για πιθανή μελλοντική

θερμή εμπλοκή, - αυτό δηλαδή που έλεγε ο Καρα-

μανλής – κάτω από ένα πλέγμα συμφερόντων και

γεωστρατηγικών επιδιώξεων, μικρών ή περιφερει-

ακών ή μεγάλων δυνάμεων        Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Ποιος παίρνει 

την ΕΥΘΥΝΗ
για τα μελούμενα 

στα Βαλκάνια;

Νέος Ταχυδρομικός Κώδικας
στα Καλύβια  

Σελίδα 6

Ανέγερση Λυκείου στο
Πόρτο Ράφτη 

Σελίδα 7

Θεοφάνεια στους 
Ναυτικούς Ομίλους

Σελίδα 12

“Αποχαιρέτα τη
Βούλα που χάνεται”

Σελίδα 17

3 Για να απεργήσουν 

χρειάζεται 50%+1

3 Για να κυβερνήσουν

χρειάζεται 35% και

50 βουλευτές δώρο!

Ενίσχυση συμμετοχής των

πολιτών στην ανακύκλωση
Διημερίδα στο Δήμο 3Β

Σελίδα 16

Δημιουργείται Μητρώο Πολιτών

«Νόµιζε την 
πατρίδα οίκον, τους 
δε πολίτας εταίρους”

Ξενοφών (430-355), 

Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

«H ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι ΕΛΛΑΔΑ 
και η ΕΛΛΑΔΑ είναι ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Ο Μίκης Θεοδωράκης ξεσκεπάζει τα κρυφά όνειρα των Σκοπιανών, σελ. 11

Απλοποίηση και

επιτάχυνση

διαδικασιών,

περιττή γραφειοκρατία

υπόσχεται το

“Μητρώο Πολιτών” 

που ξεκινάει να εφαρμό-

ζεται από το 

Υπουργείο Εσωτερικών

και όλους τους Δήμους.

Ας το ελπίσουμε!

Σελίδα 6
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

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

και των συνεπειών μιας τέτοιας εξέλιξης; Ποιός παίρ-

νει την ευθύνη;

Ο Τσίπρας και οι ευρω-κομ/στές του ΣΥΡΙΖΑ, ή ο δια-

κεκαυμένος για τον πρωθυπουργικό θώκο κυρ-Μη-

τσοτάκης;

Ακόμα πιο ξεκάθαρα: Αν χρειασθεί ν’ αντιμετωπί-

σουμε στα βόρεια σύνορά μας, μια κατάσταση παρό-

μοια μ’ αυτή που ζήσαμε εμείς, οι ζώντες, στην Κύπρο

το 1974, ποιος θα πάρει την ευθύνη, για πιθανή απώ-

λεια εθνικών κεκτημένων; Για πιθανή απώλεια εδα-

φών της βόρειας Ελλάδος (Μακεδονία, Θράκη,

Ήπειρο);

Ποιός θα πάρει την ευθύνη για την οικονομική κατα-

στροφή και ποιός, για το αίμα που θα χρειαστεί να

χυθεί; Το αίμα ημών των ιδίων πιθανόν, ή και των παι-

διών και των εγγονιών μας; Ποιός;

Ο Κοτζιάς ή η μοιρολατρεία και ο ωχαδερφισμός ο

δικός σας και των βολευτών σας;

Δεν θέλω προτού πεθάνω να δω άλλη μια ακόμη

εθνική τραγωδία, από αβελτηρία, από κακή εκτίμηση,

από ιδιοτέλεια ή από άγνοια και ακρισία μιας πολιτι-

κής ηγεσίας και μιας μερίδας πολιτών, που αγνοούν

ή που δεν διδάχθηκαν στοιχειωδώς από την ιστορία!

Από πολιτικούς και πολίτες εύπιστους ή μοιρολάτρες.

«Τί να κάνουμε»; - Αν δεν ξέρετε τί να κάνετε, να

πάτε σπίτια σας!

Αν δεν μπορείτε ν’ αντισταθείτε στις φορτικές πιέ-

σεις, αν πείθεστε στις αόριστες και απατηλές υπο-

σχέσεις και στους καθησυχασμούς των «φίλων»,

εταίρων και «συμμάχων», αν μεθάτε στους παραλυ-

τικούς κυανούς και ροδόχροους καπνούς των παραι-

σθησιογόνων της εξουσίας, αν φοβάστε, αν

παραμυθιάζεστε, να πάτε σπίτια σας.

Εχετε την κατανόησή μου!

Ξέρω, σας πιέζουν αφόρητα οι «εταίροι» μας (που

μας έβαλαν στην «εταιρία» - για να μας φάνε το «κε-

φάλαιο») και οι Αμερικανοί «φίλοι» και σύμμαχοί μας,

να τα βρείτε όπως – όπως με τους Σκοπιανούς, γιατί

επείγονται για διάφορους λόγους να τους βάλουν

στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ.

Ξέρω, και υποσχέσεις – αόριστες κι αδέσμευτες – και

ψιλοαπειλές, εκβιασμοί και «εμπιστευτικές» πλαγιο-

κοπήσεις... 

...«Να, έκαναν κι αυτοί πίσω, «έριξαν νερό στο κρασί
τους». Ο νέος πρόεδρός τους Ζόραν Ζάεφ είναι διαλ-

λακτικός! Και φυσικά είναι καλός διπλωμάτης αφού

«παραδέχθηκε» ότι η ΠΓΔΜ (FYROM) «δεν είναι ο
μοναδικός κληρονόμος του Μεγάλου Αλεξάνδρου!»
Δηλαδή, μην παραπονιόμαστε· είναι και δικός μας!!!

Διαλακτικός, διπλωμάτης, μπορεί να είναι και... «ρε-

αλιστής» σαν κάτι δικούς μας και να δεχθεί το «Βαρ-

δάρσκα Μπανόβινα» ή SARDIJA VARDARI (ΣΑΡΝΤΙΑ

ΒΑΡΔΑΡΗ) ή Σλαβία του Βαρδάρη.

Ένα είναι βέβαιο για να σοβαρευόμαστε και να ζή-

σουμε μονιασμένοι και προς το κοινό συμφέρον:

Όνομα Μακεδονία, γιοκ. Και κάθε παρελκώμενο.

Αυτό πρέπει να γίνει σαφές, σαφέστατο προς τους

εταίρους, για να μπούνε στην Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή

Ενωση στη FYROM. 

Πρέπει επίσης να γίνει σαφές, σαφέστατο, ότι, αν θέ-

λουν οι Αμερικανοί, τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ πρέπει να

μάθουν να σέβονται τις συμμαχίες και των «μικρών»

συμμάχων.

Και ότι η Συμμαχία δεν είναι για να καλύπτει μόνο τ’

αμερικανικά συμφέροντα, αλλά για να διασφαλίζει

και την ασφάλεια έστω και των άλλων συμμάχων και

ιδιαίτερα από συμμαχικά κράτη.

Δεν γίνεται να συνασπίζομαι έναντι υποτιθέμενων εχ-

θρών, ενίοτε κατασκευασμένων για τις επιδιώξεις και

τα συμφέροντα του αμερικάνικου και αγγλοσαξονι-

κού κεφαλαίου και να μαχαιρώνομαι πισώπλατα από

συμμαχικές χώρες και η «συμμαχία» του ΝΑΤΟ να

σφυρίζει αδιάφορα, επικαλούμενη καταστατικές δε-

σμεύσεις, πως δεν ανακατεύεται, τάχα, σε διαμάχες

«φιλικών χωρών».

Μιλάμε βέβαια κυρίως για την Τουρκία, που κατέλαβε

αιφνιδιαστικά και μπαμπέσικα το 40% της Κύπρου, με

την ανοχή – καταφανώς τη συναίνεση – των Αγγλο-

Αμερικάνων και συνεχίζει ανενόχλητα την κατοχή,

διεκδικώντας όλο και περισσότερα και οι Σύμμαχοι

του ΝΑΤΟ να προσπαθούν να μπαλώσουν τα πράγ-

ματα και να τη νομιμοποιήσουν.

Δεν γίνεται συμμαχία, και οι «σύμμαχοί» μας να απει-

λούν ότι θα μας πάρουν 18 νησιά, γιατί τα περιλαμ-

βάνουν τα «σύνορα της καρδιάς τους» και να μην

ιδρώνει τ’ αφτί ούτε των Αμερικανών, ούτε του ΝΑΤΟ,

ούτε της Ε.Ε. που θέλουν να κάνουν την Τουρκία ευ-

ρωπαϊκή χώρα! Γιατί, μήπως ιδρώνει το αυτί του Ορ-

γανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), που η Τουρκία τον

«γράφει» κανονικότατα και ο ΟΗΕ κατασκευάζει σχέ-

δια που παραπέμπουν σε συνειρμική παραφθορά των

φερόμενων ως «σχεδιαστών» (Ανάν).

Ιδιαίτερα στις συμμαχίες πρέπει να είσαι ειλικρινής,

προς τους συμμάχους σου, εάν θέλεις η συμμαχία να

έχει συνοχή και διάρκεια.

Αλλιώτικα θα καταλήξει σαν την Αθηναϊκή Συμμαχία.

Αν θέλεις υποτακτικούς, κάποιος ηγέτης θα βρεθεί να

σου πει στα ίσια, αφού εξαντλήσει κάθε διπλωματική

προσπάθεια: «Εάν θέλεις υποτακτικούς κι όχι να είσαι
primus inter pares, να το πεις ξεκάθαρα. Να φέρεις
στρατεύματα κατοχής, να γίνεις απροκάλυπτα εχ-
θρός, σαν το Γ’ Ράιχ και να υφίστασαι τις φθορές του

άπελπι ανταρτοπόλεμου, όπως αυτός διεξάγεται στις

χώρες της Μέσης ανατολής και της Ασίας, γιατί εσύ

δημιούργησες την «τρομοκρατία». Ο κόσμος δεν τρε-

λάθηκε ξαφνικά. Εσύ ξεκίνησες με την αλαζονεία σου

και την απληστία σου.

Υπάρχει καιρός!

Φρόνηση, στον άπληστο αλαζόνα υπάρχει;

Ποιος παίρνει την ευθύνη

Δωρεάν εξετάσεις για 

ογκολογικές παθήσεις 

στο Δήμο 3Β
Η Κοινωνική  Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, στο πλαίσιο της έγκαιρης διάγνωσης και πρό-

ληψης ογκολογικών παθήσεων, ξεκινά συνεργασία με τον

εθελοντή ειδικό χειρουργό για παθήσεις χειρουργικής

ογκολογίας, Νικόλαο Κελέση.

Ο ιατρός θα δέχεται γυναίκες και άνδρες του Δήμου, την

πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα στο Φυσικοθεραπευτήριο πα-

ραπλεύρως του ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4) και τη 2η

Πέμπτη  κάθε μήνα στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου

(Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη)

Συγκεκριμένα  για τον μήνα Ιανουάριο:

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου στο  Κοινωνικό Φαρμακείο του

Δήμου από τις 10:00 έως τις 13:00

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει

O Δήμος 3Β καλεί στην 1η  Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15η Ιανουα-

ρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και

λήψη απόφασης σε 21  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

Εκτακτο Συμβούλιο στο Μαρκόπουλο για

τους πλειστηριασμούς Σελ. 7

Από τη “μεταμοντέρνα” τέχνη, μια
κραυγή απόγνωσης χωρίς απόκριση
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Βιταμίνες και αμίνες!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Εγκαταλείπει την αγωνιστική ποδη-
λασία στα 106 του χρόνια! Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Ο Δήμος Κρωπίας παρενέβη σε κα-
θαρισμό ρεμάτων Σελ. 12

Οι Λακεδαιμόνιοι είναι οι πρώτοι δι-
δάξαντες στην “ισχύ εν τη ενώσει”,
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Βασιλόπιτα στο Δήμο Σαρωνικού Σελ. 15

Εγκατάσταση Wi-Fi σε Μ.Μ.Μ. Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη
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«Ο Καρυοθραύστης» 
για παιδιά στην Εθνική Λυρική Σκηνή – ΚΠΙΣΝ

Μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές του Μπα-

λέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, επιστρέφει σε

νέα εκδοχή για παιδιά

13 Ιανουαρίου - 11 Φεβρουαρίου 2018

Με σύμμαχο τα παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια

του Κριστόφ Κρέμερ από την Κρατική Όπερα της

Βιέννης και την ανάλαφρη, ονειρική χορογραφία του

Ρενάτο Τζανέλλα, το μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι θα

παρουσιαστεί από τις 13 Ιανουαρίου 2018 και για 10

πρωινές και απογευματινές παραστάσεις για σχο-

λεία και οικογένειες.

Ο Καρυοθραύστης δικαίως θεωρείται ένα από τα δη-

μοφιλέστερα μπαλέτα του ρεπερτορίου, αφού η συ-

ναισθηματική δύναμη και η θεατρικότητα της

μουσικής του Τσαϊκόφσκι μαγεύουν διαχρονικά

τους μικρούς και μεγάλους θεατές.

Η αρχική υπόθεση βασίζεται στο διήγημα “Ο καρυο-

θραύστης και ο βασιλιάς των ποντικιών του Ε. Τ. Α.

Χόφμαν”. Ακολούθησαν στη συνέχεια αρκετές χο-

ρογραφίες.

Στον Καρυοθραύστη τα όρια μεταξύ της πραγματι-

κότητας και του ονείρου είναι δυσδιάκριτα. Η χορο-

γραφία του Ρενάτο Τζανέλλα εστιάζει στο όνειρο

της Κλάρας, που αποδεικνύεται μια δραματική δια-

δικασία ενηλικίωσης μέσα από την αγάπη και τον

φόβο.

Ένα σημαντικό στοιχείο του έργου, το οποίο το φέρ-
νει πιο κοντά στους εφήβους, είναι τα σκηνικά και
τα κοστούμια, που είναι σαν να βγαίνουν από κόμιξ.
Η ατμόσφαιρα, τα χρώματα, το μακιγιάζ, ο τρόπος
που είναι φτιαγμένα ακόμα και τα μουστάκια των χα-
ρακτήρων, θα ταξιδεύουν τα παιδιά σε ένα μαγικό
κόσμο, που όμως δεν είναι αυτός του παραμυθιού.
Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά με
σοβαρότητα, και όχι να τους δίνουμε εύπεπτα θεά-
ματα που δεν θρέφουν το μυαλό και τη φαντασία
τους. Και πρώτα απ’ όλα θέλω να είναι διασκεδα-
στικό, να περνά κανείς μια υπέροχη βραδιά στην πα-
ράσταση, σημειώνει o Ρενάτο Τζανέλλα.

Το Αρχείο Πολέμου, εγκαινιάζει με τη

νέα χρονιά, την πρώτη εκδήλωση του

νέου χρόνου, τη «Μάχη για το Ηρά-
κλειο μέσα από προσωπικές μαρτυ-
ρίες και έρευνα στο πεδίο της Μάχης
- Κρήτη 1941» με τον Γιάννη Πρεκα-

τσουνάκη, το Σάββατο, 20-01-2018 και

ώρα 19:30

Η Μάχη της Κρήτης είναι ένα ιστορικό
γεγονός για το οποίο υπάρχει ιδιαί-
τερα πλούσια βιβλιογραφία τόσο ελ-
ληνική όσο και ξένη. Η στρατηγική

σημασία της μάχης καθώς και το γενι-
κότερο πλαίσιο των συνθηκών και των
συσχετισμών δυνάμεων έχουν μελε-
τηθεί και αναλυθεί διεξοδικά.

Αυτή η παρουσίαση εστιάζει στο προ-
σωπικό επίπεδο των μαχητών, στην
ιστορία τους και στα βιώματά τους
από τη μάχη όπως έχουν καταγραφεί
από τις μαρτυρίες τους. Για πρώτη
φορά αντιπαραβάλλονται μαρτυρίες
από όλες τις πλευρές (ελληνική, γερ-
μανική και συμμαχική) και σε συνδυα-

σμό με επίσημα αρχεία και ημερολό-
για.
Ενημερώστε εάν προτίθεσθε να παρα-

κολουθήσετε την εκδήλωση  την διδα

Μάκα Ντοκχνάτζε στα: 210 8676390,

69-98088220, email afreris@warar-

chivegr.org το αργότερο μέχρι την 18-

1-2018 καθώς ο χωρος είναι

περιορισμένος

ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ

Μηθύμνης 36, Πλατεία Αμερικής, 

τηλ. 210 8676390

«Μάχη για το Ηράκλειο μέσα από προσωπικές μαρτυρίες

και έρευνα στο πεδίο της Μάχης - Κρήτη 1941»

Ποιος δεν έχει θαυμάσει παραστά-

σεις στο Πλανητάριο, που μας

έχουν μείνει ανεξίτηλες στη

μνήμη μας.

Είναι η καλύτερη έξοδος για παι-

διά και μεγάλους. 

Κάθε  Σάββατο και την Κυριακή,

μέχρι 11 Φεβρουαρίου μπορείτε

να παρακολουθήσετε:

«Ταξιδευτές του Ηλια-
κού Συστήματος: Αστε-
ροειδείς και Κομήτες»
Ψηφιακή Παράσταση

Διάρκεια: 40΄ - Ωρα 13.30

Προτείνεται για Ηλικίες 10+

Η ψηφιακή παράσταση «Ταξιδευτές
του Ηλιακού Συστήματος: Αστεροει-
δείς και Κομήτες» σας προσκαλεί σε

ένα συναρπαστικό ταξίδι, με προορι-

σμό τους αστεροειδείς και τους κομή-

τες. Από την Ζώνη των Αστεροειδών

μέχρι την ευρύτερη περιοχή της

Ζώνης Kuiper, οι αστρονόμοι έχουν

υλοποιήσει αρκετές διαστημικές απο-

στολές για την εξερεύνηση αυτών των

ουράνιων σωμάτων, στην προσπάθειά

τους να απαντήσουν σε πολλά καίρια

ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά σχε-

τίζονται με τη γέννηση του Ηλιακού

μας συστήματος, με την προέλευση

του νερού, αλλά και των πρώτων πο-

λύπλοκων οργανικών μορίων στην Γη,

τα οποία αποδείχτηκαν καθοριστικά

για την απαρχή της ζωής στην Γη,

καθώς και με τους πιθανούς τρόπους

αποφυγής μιας ενδεχόμενης σύγ-

κρουσής τους με τον πλανήτη μας στο

μέλλον.

Το Μέλλον στο Διάστημα
Ψηφιακή Παράσταση

Διάρκεια: 38΄, Ώρα 10.30

Προτείνεται για Ηλικίες 10+

Όσο μακρύτερα στοχεύουμε στο Διά-

στημα, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι κίν-

δυνοι και οι προκλήσεις που θα

αντιμετωπίσουμε. Η νέα ψηφιακή πα-

ράσταση του ΝΨΠ «Το Μέλλον στο
Διάστημα», μετά από μία ιστορική

αναδρομή της προσπάθειας για την

«κατάκτηση» της Σελήνης, επιχειρεί

να απαντήσει σε ορισμένα συναρπα-

στικά ερωτήματα που σχετίζονται με

το μέλλον της διαστημικής εξερεύνη-

σης. Θα κατασκευάσουμε ποτέ δια-

στημικές βάσεις στην Σελήνη και στον

Άρη; Πότε θα υλοποιηθεί η πρώτη

επανδρωμένη αποστολή προς τον

κόκκινο πλανήτη και ποιες δυσκολίες

αντιμετωπίζει; 

Ο Θάνατος 
των Δεινοσαύρων
Ψηφιακή Παράσταση, Διάρκεια: 40΄

Προτείνεται για Ηλικίες 10+

Ώρα 3.30μ.μ.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι πίσω στον

χρόνο, στην εποχή της αδιαφιλονίκη-

της κυριαρχίας των δεινοσαύρων

πάνω στην Γη, αλλά και της μυστηριώ-

δους εξαφάνισής τους. Παρουσιάζον-

τας με συνοπτικό τρόπο ορισμένες

μόνο απ' τις πιθανές ερμηνείες της μα-

ζικής εξαφάνισης των δεινοσαύρων, η

νέα ψηφιακή παράσταση «Ο Θάνατος
των Δεινοσαύρων» εστιάζει και στην

επικρατέστερη θεωρία, σύμφωνα με

την οποία οι δεινόσαυροι χάθηκαν από

το πρόσωπο της Γης εξαιτίας της συν-

τριβής στον πλανήτη μας ενός τερά-

στιου αστεροειδούς πριν από περίπου

65 εκατομμύρια χρόνια. Πόσο πιθανό

είναι άραγε ένα αντίστοιχο σενάριο

μελλοντικής εξαφάνισης των ειδών

που ζουν σήμερα στον πλανήτη μας;

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 387, 

Παλαιό Φάληρο 175 64

Τηλέφωνο: 21 0946 9600

Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις στο Πλανητάριο 
(Ιδρυμα Ευγενίδειο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΟΧΙ, ΚΟΝΤΡΑ ΚΟΥ-

ΚΙΕ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ, ενημε-

ρώνει ότι το ΣΑΒΒΑΤΟ

20/01/2018 το πρωί θα τελεστεί

Θεία Λειτουργία στο Εκκλησάκι

που βρίσκεται στην οδό Πάρου

και Δήλου.

Θα παρευρεθεί η Δημοτική Αρχή,

με το Δήμαρχο, και το Δημοτικό

Συμβούλιο.
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Γυναικών “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”

κόβει βασιλόπιτα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”

την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, ώρα 13.00- 17.00 στο

Κτήμα Μπραιμιώτη, οδός Ονείρων και Θεάτρου.

Φαγητό, μουσική, χορός, δώρα και εκπλήξεις σε εορ-

ταστική ατμόσφαιρα.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες Μ. Μαυρα-

γάνη στο τηλ 6976636609

Προσκλήσεις στο Γραφείο του Συλλόγου, Δευτέρα κ

Τετάρτη 11·00-13·00, οδός Πλαστήρα 2, Βούλα.

«Η διαχρονική ανθρώπινη παρουσία
και δράση στο Πλάσι Μαραθώνος

μέσα από την ανασκαφή  του
Παν/μίου Αθηνών»

Οι φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, κα-

λούν στη διάλεξη του  Επίκουρου Καθηγητή Προϊστορι-

κής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών  Γιώργου

Βαβουρανάκη   με θέμα:  «Η διαχρονική ανθρώπινη πα-
ρουσία και δράση στο Πλάσι Μαραθώνος  μέσα από την
ανασκαφή  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών», την Κυριακή 14-1-2018, 10.30 π.μ.

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα.

Μετά τη διάλεξη θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας

των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα.

“Tα άνθη στην
Αρχαία Ελλάδα”

Eκδήλωση με κεντρικό θέμα: «Νόηση, γοητεία και

συναίσθημα στα άνθη», θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 13 Ιανουαρίου, ώρα 7μ.μ., στο Δημαρχείο

Γλυφάδας (Άλσους 15), με ομιλήτρια την ομότιμο

καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών Βούλα Λαμπροπού-

λου, ενώ, παράλληλα, θα παρουσιαστεί και το βι-

βλίο της «Τα άνθη στην αρχαία Ελλάδα» από την

καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών, Ειρήνη Πέππα-Παπαϊωάννου και

από την ομότιμο καθηγήτρια του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεώνη Μικρο-

γιαννάκη. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται

υπό την αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας, θα πλαισιωθεί

από την καλλιτεχνική ομάδα «Μνημοσύνη», ενώ θα

υπάρξει και η συμμετοχή της υψιφώνου, Ζαφείρως

Χατζηφωτίου, η οποία με τη φωνή της θα ταξιδέψει

το κοινό.

H εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Γλυ-

φάδας.

2η Γιορτή Γυμναστικής

στη La Timpa

Η Σχολή Χορού La Timpa θα φιλοξενήσει στο

χώρο της, τη 2η Γιορτή Γυμναστικής, με πέντε

εξειδικευμένες τάξεις στα ακροβατικά, στη χο-

ροκίνηση και στη γιόγκα-πιλάτες, στις 27 Ια-

νουαρίου, ώρες 4 έως 9.30 μ.μ.

La Timpa

Κύπρου 115 & Αργυρουπόλεως 2, 

Αργυρούπολη

Τηλ. 212 1056989

«The Post: 
Απαγορευμένα Μυστικά»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις», παρουσιάζει σε Α΄ προβολή το πολιτικό θρίλερ

κορυφαίων ερμηνειών - βασισμένο σε αληθινά γεγο-

νότα -  «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά», έως

και την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018.

The Post: Απαγορευμένα Μυστικά (Α΄ προβολής)

(The Post)

Ώρες προβολών: 7 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Διάρκεια: 101 λεπτά

Πρόκειται για μία συγκλονιστική δραματική ταινία που αφη-
γείται την ιδιαίτερη συνεργασία ανάμεσα στην πρώτη γυ-
ναίκα εκδότη εφημερίδας, Κέι Γκράχαμ (Μέριλ Στριπ), και
στον άτεγκτο συντάκτη Μπεν Μπράντλι (Τομ Χανκς),
καθώς προσπαθούν να προλάβουν να δημοσιεύσουν ένα
τεράστιο σκάνδαλο από κυβερνητικά μυστικά τριών δεκαε-
τιών και τεσσάρων Αμερικανών Προέδρων. 
Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην

τιμή του ενός!

«ΑΡΤΕΜΙΣ» Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Ετήσιος χορός με το Σύλλογο  

Μανιατών Νοτίων Προαστίων

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων σας

προσκαλεί  να  διασκεδάσετε στον  Ετήσιο  χορό

του και την κοπή της πίτας,  που  θα πραγματοποι-

ηθεί το  Σάββατο  27  Ιανουαρίου  2018  και ώρα

20.30  στην  ταβέρνα  «ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ» Γούναρη

42 & Ιασωνίδου,  Άνω  Ελληνικό  Τηλ.  210 9619193

• Πληροφορίες : Π.Μουρελάτου κιν. 6942465860    

Γ.Πιερράκος   κιν. 6932766111

Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022 

ΤΟ ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ  

Το Σάββατο 13/1/2018 στις 6.30μμ. το  Ν.Π.Δ.Δ ΚΕ-

ΦΑΛΟΣ του Δήμου Λαυρεωτικής προσκαλεί στην

εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του

ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ για την κοπή της Πρωτοχρονιά-

τικης πίτας του ΚΑΠΗ.

H “Aκτιος Οδηγός” 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε

την έλευση του νέου έτους και να κόψουμε τις Πρω-

τοχρονιάτικες πίτες μας στις Μονάδα Φροντίδας Ηλι-

κιωμένων Άκτιος, στην Βάρη την Κυριακή 14/01/2018

και ώρα 11.00 το πρωί. 

H Tοπική Οργάνωση της Ν.Δ.

Η  ΔΗΜ.Τ.Ο  της ΝΔ των 3Β κόβει την πρωτοχρονιά-

τικη βασιλόπιτα την Κυριακή  14/1/2018 στο ΙΩΝΙΑ στις

11.30 π.μ. δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα.

Οι Φίλοι του ΠΙΚΠΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου “Φίλοι του

ΠΙΚΠΑ”, σας προσκαλεί στην κοπή της  Πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας του, την Τρίτη 23-1-2018 και ώρα

18:00, στο Ξενοδοχείο OASIS (Λεωφ. Ποσειδώνος

27, Γλυφάδα 16675).

Θα ακολουθήσει η ετήσια Γενική Συνέλευση του

Συλλόγου μας.

Η βραδιά είναι προσφορά του Συλλόγου.

To “Kαλλιτεχνόραμα” Γλυφάδας

Στις 28 Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή στις 8  το

βράδυ, σας περιμένουμε στην κοπή της Πρωτοχρο-

νιάτικης Πίτας μας στην ΓΛΥΦΑΔΑ - ΓΟΥΝΑΡΗ 85 -

στο JACKS LOUNGE -

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να μας

ενημερώνατε νωρίτερα για την παρουσία σας.

Βασιλόπιτες!!!«Κρίσεις Πανικού»

Διάλεξη με θέμα: «Κρίσεις Πανικού» διοργανώνει

την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 19.00 η Κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (Ζε-

φύρου 2).

Ομιλήτριες στη διάλεξη θα είναι οι εθελόντριες ψυ-

χολόγοι:   Εύη Βασιλείου και η  Ασημίνα Ευκαρπί-

δου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη
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«Ενίσχυση της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Τουριστικών ΜΜΕ»

Aνοικτή ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει η ΕΛΑ-

ΝΕΤ σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ για τη δράση «Ενί-

σχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών

ΜΜΕ» στο ΕΒΕΑ (Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, Ακαδημίας 7, 6ος

όροφος, Αθήνα) στις 18/1/18 και ώρα 17:00.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική πα-

ρουσίαση της δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση

με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Πρόγραμμα 

― Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 ΕΒΕΑ, Αίθουσα Ερμής,

Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671,  Αθήνα 5.00 – 5.15 μ.μ.: Προσέ-

λευση 5.15 – 5.30 μ.μ.: Χαιρετισμός

― Ιωάννης Μπρατάκος, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ 5.30 – 6

μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και

λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ» 

― Μαρία Γώγολου, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ 6 – 7 μ.μ.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

Ο ταχύπους Αχιλλεύς και η
θεμελίωση της διαφωνίας

Την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:00, στο πλαί-

σιο του μηνιαίου Σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελ-

ληνικής και Λατινικής Γραμματείας, θα πραγματοποιηθεί

στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθη-

νών ομιλία του Elton Barker, Αναπληρωτή Καθηγητή Κλασ-

σικών Σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου (The Open

University)  της Μεγάλης Βρετανίας στην αγγλική γλώσσα

με θέμα: Swift-footed Achilles and the founding of dissent
(Ο ταχύπους Αχιλλεύς και η θεμελίωση της διαφωνίας).
Πληροφορίες για το Σεμινάριο στην ιστοσελίδα

http://www.academyofathens.gr/el/research/centers/greeklati

n/seminar

Καρναβάλι στο Σαρωνικό!

Ο Δήμος Σαρωνικού προχωρά και φέτος στη διοργά-

νωση ενιαίου καρναβαλιού για όλες τις Δημοτικές Ενό-

τητες. Οι Αποκριάτικες Εκδηλώσεις θα γίνουν φέτος

στην Παλαιά Φώκαια. 

Ο Δήμος καλεί, να δηλώσετε συμμετοχή στο «ΚΑΡΝΑ-

ΒΑΛΙ 2018»,  που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11

Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 στην Κεντρική πλα-

τεία της Παλαιάς Φώκαιας. 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρέλαση ομάδων από

μικρούς και μεγάλους, από Συλλόγους και Φορείς, από

τα Σχολεία και όλους όσους έχουν τη διάθεση και τη

δυνατότητα να συμμετέχουν στο Καρναβάλι του

Δήμου, με τις ιδέες τους και την ενεργό συμμετοχή

τους. 

Η επιλογή των θεμάτων των ομάδων που θα λάβουν

μέρος στο καρναβάλι είναι ελεύθερη και βασίζεται στη

δημιουργική φαντασία των συμμετεχόντων.

Μετά το τέλος  της παρέλασης, ο Δήμος διοργανώνει

πάρτι έκπληξη για μικρούς και μεγάλους με πολλά

δρώμενα.

Γνωστοποιήστε, στο Δήμο, τη συμμετοχή σας μέχρι Τε-

τάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

“Μητρώο Πολιτών” δημιουργεί η

κεντρική διοίκηση καταργώντας

σταδιακά την υποχρέωση τού πο-

λίτη να αποδείξει ποιος είναι, με την

προσκόμιση πιστοποιητικών και βε-

βαιώσεων στις διάφορες υπηρεσίες

του Δημοσίου.

Το Μητρώο Πολιτών θα ξεκινήσει τη

λειτουργία του από τις

22 Ιανουαρίου, σύμ-

φωνα με ανακοίνωση

του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών.

Το Μητρώο Πολιτών, θα

διασυνδέει 1.036 υπη-

ρεσίες ληξιαρχείου και

325 υπηρεσίες δημοτο-

λογίου. Ετσι, ο πολίτης

θα μπορεί να πάρει την

πληροφορία που χρει-

άζεται (πιστοποιητικά

και βεβαιώσεις, αντί-

γραφα ληξιαρχικών

πράξεων κ.λπ.), ηλε-

κτρονικά στους αντίστοιχους φο-

ρείς μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής

διασύνδεσης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, «βασικές
στοχεύσεις του νέου συστήματος
είναι η απλοποίηση και η επιτά-
χυνση των διαδικασιών, καθώς και ο
περιορισμός της περιττής γραφει-
οκρατίας με μείωση των υπογρα-
φών και, προοπτικά, με την
απαλοιφή της υποχρέωσης του πο-
λίτη να προσκομίζει πλήθος εγγρά-
φων για απλές διοικητικές
διαδικασίες. Το όφελος θα αυξάνε-
ται όσο περισσότεροι φορείς του
Δημόσιου θα εντάσσονται λειτουρ-
γικά στο νέο σύστημα».

Και οι Δήμοι

Για να γίνει όμως το πέρασμα στη

νέα υπηρεσία και προκειμένου να

πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες τε-

χνικές εργασίες μετάπτωσης των

πληροφοριακών δεδομένων από τα

αντίστοιχα εν λειτουργία πληροφο-

ριακά συστήματα των δήμων, θα

πραγματοποιηθεί ολιγοήμερη

(πέντε εργάσιμες) προγραμματι-

σμένη διακοπή των εργασιών ηλε-

κτρονικής καταχώρισης και

επεξεργασίας στοιχείων δημοτολο-

γίου/ ληξιαρχείου, από την Παρα-

σκευή 12/1/2018 και ώρα 15.00

μέχρι τη Δευτέρα 22/1/2018, με την

έναρξη του κανονικού ωραρίου λει-

τουργίας των υπηρεσιών και με πέ-

ρασμα πλέον στο νέο

πληροφοριακό σύστημα. 

Επίσης, όλες οι κατά τόπους υπηρε-

σίες ληξιαρχείου των δήμων θα δια-

κόψουν τις εργασίες ενημέρωσης

του πληροφοριακού συστήματος

ληξιαρχικών πράξεων του υπουρ-

γείου Εσωτερικών την Τρίτη

16/01/2018 και ώρα 15.00. Μέχρι τις

22 Ιανουαρίου, καταργείται η εκτύ-

πωση ληξιαρχικών πράξεων και η

σύνταξή τους θα γίνεται στα χειρό-

γραφα βιβλία των ληξιαρχείων.

Ο Δήμος Σαρωνικού

ανακοινώνει

O Δήμος Σαρωνικού ενημερώνει ότι:

Ενόψει  της μετάβασης στο νέο σύ-

στημα, σύμφωνα με σχετική εγκύ-

κλιο που εξέδωσε το Υπουργείο

Εσωτερικών, θα ισχύσουν τα κάτωθι

όσον αφορά τη λειτουργία του Δη-

μοτολογίου και Ληξιαρχείου του

Δήμου Σαρωνικού: 

― Λειτουργία Δημοτολογίου:

Από την 12η Ιανουαρίου 2018 και

ώρα 15.00 μ.μ. έως και την 21η Ια-

νουαρίου 2018 ώρα 15.00 μ.μ. δεν

θα διενεργείται οποιαδήποτε ενέρ-

γεια ενημέρωσης στο Δημοτολόγιο

του Δήμου Σαρωνικού. Δηλαδή, δεν

θα διενεργούνται εγγραφές, διορ-

θώσεις στοιχείων, διαγραφές, συμ-

πλήρωση στοιχείων,

μεταβολές αστικής κατά-

στασης, ενημέρωσης του

Ολοκληρωμένου Πληροφο-

ριακού Συστήματος Εθνι-

κού Δημοτολογίου, καθώς

και οποιαδήποτε άλλη

ενέργεια που αφορά στην

καταχώριση, είτε στα βιβλία

δημοτολογίου.

― Λειτουργία Ληξιαρχείου:

Από την 16η Ιανουαρίου

2018 και ώρα 15.00 παύει η

λειτουργία του Πληροφο-

ριακού Συστήματος Διαχεί-

ρισης Ληξιαρχικών Πράξεων, ως εκ

τούτου δεν καταχωρίζεται καμία

ληξιαρχική πράξη σε αυτή και δεν

εκτυπώνεται καμία πράξη από

αυτό.

Για το χρονικό διάστημα από 17

Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου

2018, η καταχώριση των ληξιαρχι-

κών πράξεων θα γίνεται σε χειρό-

γραφα ληξιαρχικά βιβλία.

Περισσότερες πληροφορίες, επι-

κοινωνείτε με το Δήμο Σαρωνι-

κού, στο τηλ. 22993-20318.

Το ίδιο ισχύει για όλους τους ΔΗ-

ΜΟΥΣ.

Νέος Ταχυδρομικός Κώδικας

190 20 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ

Tα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ) μετά την επεξεργασία των στοι-

χείων της χαρτογράφησης που πραγματοποίησε σε συνεργασία με

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού, βάσει του συστήματος

Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) προέκυψε και αλλαγή των ταχυ-

δρομικών κωδικών. Έτσι μετά το Δήμο Κρωπίας που αποκτά τρεις τα-

χυδρομικούς κώδικες, αλλάζει και στο Δήμο Σαρωνικού, στην ενότητα

Καλυβίων.

Ο νέος Τ.Κ. για τα Καλύβια είναι 19020 και θα εφαρμοστεί στις περιο-

χές: Κιτέζα, Λαγονήσι, Όλυμπος Καλυβίων, Τραμπουριά, Φέριζα και

Φοινικιά. 

Σε όλους τους κατοίκους των παραπάνω περιοχών, θα σταλούν ενη-

μερωτικές επιστολές από τα ΕΛ.ΤΑ., ενώ θα ενημερωθούν αντίστοιχα

όλες οι ΔΕΚΟ, προκειμένου να προβούν στις από μέρους τους ενέρ-

γειες. 

Η διάθεση του νέου κωδικού κρίθηκε απαραίτητη, μετά την επεξεργα-

σία των στοιχείων της χαρτογράφησης που πραγματοποιήθηκε από

τα ΕΛ.ΤΑ., σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σαρω-

νικού, βάσει του συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.). 

“Μητρώο Πολιτών” και στους ΟΤΑ
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Τις τελευταίες ημέρες στον Δήμο

Μαρκοπούλου, φθάνει εκ νέου το

μήνυμα αγωνίας δανειοληπτών πο-

λιτών, υπό τον φόβο επικείμενου,

νέου κύκλου Πλειστηριασμών.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχει εκ-

φραστεί για τους πλειστηριασμούς

και βρίσκεται στο πλευρό, αποκλει-

στικά των οικονομικά αδύναμων

συμπολιτών του, που κινδυνεύουν

να μείνουν στον δρόμο, λόγω Κα-

τάσχεσης της πρώτης κατοικίας

τους και δηλώνει ότι  θα συμβάλλει

με κάθε δυνατό μέσο για την προ-

στασία τους, παρέχοντας κατ’

αρχήν, ΔΩΡΕΑΝ νομική υποστή-

ριξη μέσω Δικηγόρου, που θα ανα-

λάβει την υπόθεσή τους, αλλά και

παρέχοντας επίσης, αυτονόητα δω-

ρεάν, την αναγκαία ψυχολογική και

κοινωνική στήριξή τους!

Για την ουσιαστική τεκμηρίωση της

οικονομικής δυσπραγίας των δανει-

οληπτών, θα προηγείται πάντα εκ

μέρους του Δήμου, αντικειμενική

αξιολόγηση των οικονομικών δεδο-

μένων και των λοιπών απόρρητων

περιουσιακών στοιχείων, που ήδη

διαθέτει σε πολύ μεγάλο αριθμό, το

Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Επίσης, ο Δήμος, έχει ήδη έρθει σε

επαφή με Δικηγορικό Γραφείο, εξει-

δικευμένο στο ζήτημα των Κατα-

σχέσεων, το οποίο θα αναλάβει την

νομική υπεράσπιση των Συμπολι-

τών του, οι οποίοι κινδυνεύουν

λόγω απόλυτης οικονομικής αδυνα-

μίας, να χάσουν την μοναδική τους

κατοικία.

Προς την ίδια κατεύθυνση, ο Δήμος

Μαρκοπούλου, γνωστοποιεί ότι

συγκαλεί Έκτακτο Μονοθεματικό

Συμβούλιο, την Τετάρτη, 31 Ια-

νουαρίου 2018, με θέμα την κατά-

θεση τεκμηριωμένης πρότασης για

την πλήρη νομική και πολιτική στή-

ριξη και προστασία, των πράγματι

οικονομικά ανίσχυρων Δανειολη-

πτών, των οποίων κινδυνεύει το

σπίτι τους.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου δηλώνει:

«πρώτη προτεραιότητα της Δημοτι-
κής μας Αρχής, είναι κανένας Συμ-

πολίτης μας, ο οποίος βρίσκεται σε
δεινή οικονομική κατάσταση, να
μην βρεθεί στον δρόμο και να μην
αντιμετωπίσει πρόσθετο πρόβλημα
διατροφής και επιβίωσης, ο ίδιος
και η οικογένειά του!»

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου έχει αναπτύξει εδώ και

χρόνια, την λειτουργία του Κοινω-

νικού Παντοπωλείου, του Κοινωνι-

κού Φροντιστηρίου, της Τράπεζας

Χρόνου, του Κοινωνικού Ιατρείου,

του Κοινωνικού Φαρμακείου και του

θεσμού « Βοήθεια στο Σπίτι»! απο-

τελώντας κατά γενική ομολογία,

πρότυπο Δήμου, όσον αφορά την

ασκούμενη Κοινωνική Πολιτική του.

«Μακεδονία 
σημαίνει Ελλάδα και 

Ελλάδα σημαίνει Μακεδονία»

Mε το σύνθημα “Mακεδονία σημαίνει Ελλάδα και
Ελλάδα σημαίνει Μακεδονία”, έχει ξεκινήσει διαδι-

κτυακή συγκέντρωση υπογραφών, μέσω της σελί-

δας onomasia.gr, με αίτημα προς τον πρωθυπουργό

Αλέξη Τσίπρα: «Να μην υπάρχει ο όρος «Μακεδο-
νία» επ' ουδενί στην ονομασία του κράτους των
Σκοπίων, καθώς πιθανή ύπαρξή του θα συμβάλει
στην αποσταθεροποίηση της περιοχής. Σε περί-
πτωση εκτροπής από την απόφαση των πολιτικών
αρχηγών του 1992, να δοθεί ο λόγος στον Ελληνικό
λαό για να αποφασίσει γι’ αυτό το μείζον εθνικό
θέμα με την υπέρτατη μορφή άμεσης δημοκρατίας,
που είναι το δημοψήφισμα». 

Η συγκέντρωση υπογραφών αποτελεί  πρωτοβουλία

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλό-

γων Μακεδόνων, της Παμμακεδονικής  Ένωσης

ΗΠΑ και του International Hellenic Association, ενώ

οι ίδιοι φορείς στηρίζουν και το συλλαλητήριο  έξω

από τον  Λευκό Πύργο, το απόγευμα της Κυριακής

21/1/2018, το οποίο διοργανώνει  η «Κίνηση Θερ-

μαϊκός Ώρα Μηδέν». 

Με το ξεκίνημα της νέας χρο-

νιάς και ενόψει της αναθεώρη-

σης του Προγράμματος

Εκτελεστέων Έργων της Περι-

φέρειας Αττικής την ερχόμενη

άνοιξη, ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου θα πραγματοποιήσει

κύκλο επαφών με όλους τους

δήμους της χωρικής του αρμο-

διότητας. Σκοπός αυτών των

επαφών είναι η διαπίστωση

της προόδου των ενταγμένων

στο παραπάνω πρόγραμμα

έργων.

Η σειρά των επαφών ξεκίνησε

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου με τον

Δήμο Παιανίας. Στη συνάν-

τηση με τον Αντιπεριφερει-

άρχη που πραγματοποιήθηκε

στα γραφεία της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ανατολικής Ατ-

τικής στην Παλλήνη,

συμμετείχαν ο Δήμαρχος Παι-

ανίας Σπύρος Στάμου και ο Αν-

τιδήμαρχος Τεχνικών

Υπηρεσιών Δημήτρης Αλεξίου

καθώς και ο Δ/ντης Τεχνικών

Έργων ΠΕΑΑ Γιάννης

Ασπρουλάκης. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε

στα έργα που βρίσκονται σε

φάση ωρίμανσης, για τα οποία

τέθηκαν χρονοδιαγράμματα

προκειμένου να ολοκληρω-

θούν όλες οι απαιτούμενες

διαδικασίες και να ξεκινήσει η

υλοποίησή τους το συντομό-

τερο δυνατό. Ιδιαίτερη βαρύ-

τητα δόθηκε σε έργα όπως:

«Επισκευή Κλειστού Γυμνα-

στηρίου Παιανίας (βόλεϊ)»,

«Κατασκευή αθλητικού δαπέ-

δου τύπου παρκέ προδιαγρα-

φών FIBA για το Κλειστό Γυ-

μναστήριο Γλυκών Νερών»,

«Ανακατασκευή οδού σύνδε-

σης πόλης με Σπήλαιο ΚΟΥ-

ΤΟΥΚΙ», «Κατασκευή

Πεζοδρόμου – Ποδηλατοδρό-

μου του Λόφου ΦΟΥΡΕΣΙ στα

Γλυκά Νερά», καθώς και στην

ολοκλήρωση των έργων αντι-

πλημμυρικής προστασίας που

εκτελούνται αυτή την περίοδο

στην Παιανία.  

Tο Διοικητικό Συμβούλιο των «Κτι-

ριακών Υποδομών», στην 153η Συ-

νεδρίασή του, ενέκρινε παμψηφεί,

τα τροποποιημένα οικονομικά και

συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης

του Έργου «2ο Λύκειο Μαρκοπού-

λου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)»,

ιδίου προϋπολογισμού 5.870.000 €.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των «Κτι-

ριακών Υποδομών», Βασίλειος Κα-

ραγιάννης, εξουσιοδοτήθηκε,

ώστε να ορίσει την ημερομηνία

της Δημοπράτησης, να εγκρίνει

τους όρους και να υπογράψει την

διακήρυξη του Έργου.

Για τον σκοπό αυτό και για να απο-

τραπεί, οποιαδήποτε πιθανότητα

καθυστέρησης, ακόμη και απέντα-

ξης του έργου, ο Αντιδήμαρχος

Παιδείας, Άγγελος Ρούσης, καθώς

και ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σω-

τήρης Μεθενίτης, επανειλημμένα

απευθύνθηκαν το τελευταίο τρί-

μηνο τόσο προφορικώς, όσο και

εγγράφως στις «Κτιριακές Υποδο-

μές», προκειμένου να τεθεί η δη-

μιουργία του νέου Σχολείου, σε

άμεση προτεραιότητα.

«Δεδομένου ότι το νέο αυτό Σχο-
λείο, θα αποτελέσει την μεγαλύ-
τερη Σχολική Κτιριακή Ανέγερση
των τελευταίων τριάντα ετών
στον Δήμο Μαρκοπούλου, απαν-
τώντας στο πάγιο αίτημα στέγα-
σης του Λυκείου Πόρτο Ράφτη, η
θετική αυτή εξέλιξη - η οποία ου-
σιαστικά, θα σηματοδοτήσει την
έναρξη των εργασιών - έρχεται να
δικαιώσει την συντονισμένη και
επίμονη προσπάθεια της Δημοτι-
κής Αρχής και να πιστοποιήσει για
άλλη μια φορά την συνέπεια, ανά-
μεσα σε λόγια και έργα!» δήλωσε

ο δήμαρχος.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, δίπλα στους οικονομικά 

αδύναμους συμπολίτες, που κινδυνεύουν 

να χάσουν το σπίτι τους
Έκτακτο μονοθεματικό Συμβούλιο, στις 31 Ιανουαρίου 

Κύκλο επαφών Αντιπεριφερειάρχη με τους Δήμους της Ανατ. Αττικής

Συνάντηση στο Δήμο Παιανίας

Ανέγερση νέου Λυκείου 

στο Πόρτο Ράφτη
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Επάνω στο  θέμα της μεταμοντέρνας τέχνης και των

συν αυτής παρακλαδιών της, αν αρχίσει ο λόγος, οι

αντιπαραθέσεις ιδία από τους πιο συντηρητικούς δεν

θα έχουν τελειωμό.

Και βέβαια σε μια πρακτική, όπου με το “χύσιμο μπο-
γιάς στο πάτωμα” ο αυθαίρετα πολύχρωμος  σχηματι-

σμός της, σαν τεχνοτροπική εξέλιξη δεν μπορεί να

θεωρηθεί τέχνη, ούτε το κουλουβαριασμένο απρό-

σωπο υλικό  σύρμα έξεργο σε μασούρι, ούτε το φτυάρι

το όρθια στημένο στην τάβλα, ή και  σε παρουσία ζω-

γραφική.  

Από την άλλη μεριά αυτή η εξελικτική τέχνη οπωσδή-

ποτε είναι ένα λάκτισμα  στην παράδοση, μια φαντα-

χτερή απόρριψη στο από κληρονομιάς  κατεστημένο,

ή και  συχνά μια καταφυγή στο πονηρό και φτηνό τρύ-

πωμα του αδαούς  στον κόσμο της θείας τέχνης της

καλής. 

Διαλέγετε και παίρνετε ή και επιλεκτικά αποπτύετε εν

εξεμέσει,  αλλά το μήνυμα της ετερότητας και του ρα-

πίσματος  που κείτεται πλέον  μπροστά σας δεν μπο-

ρείτε να το αμφισβητήσετε.

Τελευταία ασχολήθηκα λίγο περισσότερο επάνω στη

μεταμοντέρνα τέχνη και  ιδεολογία σε μια προσπάθεια

να δώσω κάτι που δεν είχα στη στερημένη μου επάνω

σε αυτά γνώση. Και βέβαια δεν εντυπωσιάστηκα ούτε

από τους  “γεμάτους ημέρα και νύχτα κουβάδες” ή και

το “ψάρι το  καμακωμένο που σπαρταράει” στην ακρι-

βοπληρωμένη τέχνη του Τσόκλη (1930) μαζί με το

“αλουμινένιο τεράστιο φίδι που και αυτό σπαράζει από
την λόγχη του χριστιανού αξιωματικού αγίου Γεωρ-
γίου” ούτε από τη βρώμα και την σκύλευση των “σαπι-
σμένων ως εν κρεματορίω  ίππων” του Κουνέλη. 

Εντυπωσιάστηκα όμως από το “Ουρητήριο της Ιστο-
ρίας” του  Βλάση Κάνιαρη (1928) και από τον “Αντί-
μυθο” του  Γιώργου Τούγια (1922- 1993)   και σε αυτά

εδώ θα σταθούμε σήμερα.

Ο Κάνιαρης  δημιουργεί  ιδεολογικά  στην τέχνη του

μπροστά σε έναν τοίχο του ερειπωμένου  παγοποιείου

Φιξ, γεμάτου από γκράφιτις, επαναστατικά συνθήματα

για την  “κακούργα κοινωνία”,  κραυγές απόγνωσης για

“το δίκιο του εργάτη”, και με  την αριστερά στο  «ότι
θέλει ο λαός, από πίσω και από μπρος», αλλά και

ακραία εθνικιστικά συνθήματα είτε πόνου για την πα-

τρίδα, μα και το  έθνος, ή  θρησκεία  και αλλοτριωμένη

γλώσσα,  ως και άλλα τοιαύτα ευπώλητα στην ευήκοη

οπτική κατανάλωση.  

Δημιουργεί ο Κάνιαρης,  όταν  βάζει, μπροστά εκεί από

τον τοίχο  του παγοποιείου, ανθρώπους άνδρες  με  το

πρόσωπο  “εν προστοιχία” και τις  πλάτες σε εμένα,

να “ουρούν” καταβρέχοντας συνθήματα, κραυγές και

ελπίδες του μέλλοντος, αλλά και μνήμες του παρελ-

θόντος.

Θα μου πείτε, απαίσιο και ανόσιο

το θέαμα. Όμως παραδεχτείτε το.

Φαντάζει απόλυτα ρεαλιστικό και

προκαλεί, σε λαϊκίζοντα βέβαια

συμβολισμό, και σε αλληγορία

που σπάζει οδυνηρά τα  κόκαλα.

Το άλλο έργο τέχνης, ίσως κινήμα-

τος επάνω στην τέχνη καλύτερα,

που καθίζεται  στο σημερινό εδώ-

λιο, είναι  ένα από φτηνό υλικό

ζωντανεμένο πάλαι ποτέ σε μια

έκθεση, στην αίθουσα “Δεσμός” αν

δεν κάνω λάθος.  

Δημιουργός ο Τούγιας,  όχι τυ-

χαίος αλλά με πολιτικές  και οικο-

νομολογικές σπουδές, ζωή

ευρωπαϊκή και προβολή στο Πα-

ρίσι, στη Μέκκα της τέχνης, πλην

στο τρέχον παλλόμενο στην γκα-

λερίστικη αγορά σκηνικό, ολίγον παραγνωρισμένος. 

Σε κάποια  αίθουσα της έκθεσης, σχεδόν από γωνιά σε

γωνιά  σε ολόκληρο τον χώρο της, χαλαρά ξαπλωμέ-

νος ένας αρθρωτός τεράστιος σωλήνας, σαν και αυ-

τούς που  καθημερινά βλέπομε στις ανακαινίσεις έξω

από  διαμερίσματα  πολυκατοικιών, από τα μπαλκόνια

κρεμασμένα εν είδει  τούνελ να κατεβάζουν δια των

μέσου των  σπλάχνων  τους, τα αποδομημένα και

αχρηστευμένα οικοδομικά υλικά και ως επί το λαϊκό-

τερον “μπάζα”, στο εν αναμονή δι’ αυτά και από κάτω,

κοντέινερ.

Αυτά  “τα μπάζα” τα άχρηστα  δεν χάνονται.  Αποσύ-

ρονται βέβαια πλην συντόμως  οδεύονται προς ανακύ-

κλωση και αναμορφωμένη μεταποίηση για μια νέα

επαναφορά κατά το δοκούν και εφικτόν, όπου δει στην

καθημερινότητα. 

Στην αίθουσα ολόκληρη  κείτεται και οράται, σιωπηλός

και άψυχος  μοναχά ο σωλήνας ο αρθρωτός.

Όλα τα άλλα ως  μη υπάρχοντα αρχιτεκτονίζονται σε

μια σιωπή και αφήνονται στον εν απορία  άναυδο επι-

σκέπτη θεατή, να εννοηθούν με σκοπό την ιδεολογική

αφύπνιση του. 

Ο Τούγιας, κινηματίας εν τη τέχνη φοβάται. Φοβάται

μήπως το μήνυμα  του ξεφύγει από το καταναλωτικό

της τέχνης κοινόν.  

Και προβαίνει δι’ ήχου  και βιντεοεικόνων,  στην συμ-

πληρωματική για τον υστερούντα φυσικώς η εθελου-

σίως, πρόσληψη. 

Εγώ δε από το ενημερωτικό κείμενο αντιγράφω κατά

λέξη  αποσπασματικά.  

Κατά δε πάλι κείμενο, στην διαδικασία ανακύκλωσης

και μετάπλασης  του άχρηστου υλικού η όλη επιμέλεια

διενεργείται  από την καθημερινότητα του “παραδο-

σιακού κατεστημένου”. 

Αρχίζω λοιπόν: 

«Σ’ αυτή, η ψυχρά ρυθμισμένη μηχανή σύνθλιψης και

μετάπλασης, δουλεύει τυφλά, μα συστηματικά.  

Κατευθυνομένη συνειδητά, αλλά και με το σχήμα –

πρόσχημα του ενστίκτου ή του αυθόρμητου “πρωτογο-

νισμού” της “εθνικότητας”, “λαϊκότητας”.

Παίρνει τη μορφή –εκφράζεται παραστατικά  μ’ αυτήν

– ως ενός τερατώδους οργάνου  ειδεχθούς  υπερπλα-

σίας, ενός υπερτροφικού απορροφητικού πεπτικού σω-

λήνα που αναζητεί, απομυζά, πολτοποιεί, μεταπλάθει

κι απορρίπτει παραφρασμένο το νέο υλικό: δυνάμεις

και θέσεις ζωής, σύγχρονης απε-

λευθέρωσης και προοδευτικού επα-

ναστατικού μετασχηματισμού.     

Φαντάζει σαν ένα μαλακό αρθρωτό

έντερο, χωνευτήρι ανθρώπων και

ιδεών, που μαλάζει σε απομυζητικό

παλμικό σπασμό την ύλη του.    

Την αδειάζει από ουσία και αιχμή,

μετατρέποντας την σε άνευρη

μάζα,  την ξαναπετά στις παλιές

“γόνιμες” μήτρες, που θα την δώ-

σουν πίσω, επεξεργασμένη κι απο-

δυναμωμένη από τον αρχικό της

πυρήνα για να την αποβάλει τελικά

σε ωραιοποιημένο πρερίττωμα, σε

κερδοφόρο εμπόρευμα, όμοιο με

τ΄άλλα προϊόντα.   

Ένα νέο εμπορικό σύνθημα με

“επαναστατική” εμφάνιση και νέα

ετικέττα θα δημιουργήσει την ψευ-

δαίσθηση της αλλαγής κάποιας ριζικής τομής, μιας

άλλης ποιότητας    ακριβώς όπως λανσάρεται ένα και-

νούργιο απορρυπαντικό, μια νέα λοσιόν υγείας κι

ομορφιάς ή ένα σωτήριο πολιτικοκοινωνικό κατα-

σκεύασμα.

Και πίσω οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια δοκιμασμένα συστή-

ματα, “οι ίδιες θέσεις, ιδέες αισθητικές πανάθλιες και

φθαρμένες”, σχεδόν αιωνόβιες  αλλά ταχυδακτυλουρ-

γικά φρεσκαρισμένες με άλλο σερβίρισμα και με σύγ-

χρονο ένδυμα.

Με τέτοιες θέσεις τελικά και μύθους, πλέει η γαλέρα,

το τρεχαντήρι, κι ο καλός πνευματικός μας κόσμος

μέσα. Της καλά σκεπτομένης μα  και αντιφροσύνης σε

παραδεδεγμένα βέβαια πλαίσια κοινωνίας.»  

Για σήμερα εδώ τελείωσα  σας αφήνω  για  να σκε-

φτείτε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Και μην είσαστε

τόσο απόλυτοι  στην μεταμοντέρνα τέχνη, γιατί δεν

είναι τέχνη αλλά εν πολλοίς κίνημα αντίδρασης.                    

Γι’ αυτό και ενίοτε  στοχάζεται. 

Βοηθήματα 
1) Fr. Jameson: “Postmodernism or Cultural Logic  of late Capitalism”. 

2) M. Στεφανίδης: “Ελληνομουσείον” τόμος,  στ΄ και τόμος  ζ.΄

3)  Αγγ. Στουπάκη (επιμελ.)  “20ος αι. και αφαίρεση στην τέχνη”.

4) Θ. Λίποβατς: “Ιδεολογία και μεταμοντέρνο”.        

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Από τη “μεταμοντέρνα” τέχνη,

μια κραυγή απόγνωσης

χωρίς απόκριση

Σχολιάζοντας...

50% +1 για τις απεργίες στα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά

σωματεια (τα 2βάθμια και τα 3βάθμια τα ελέγχουμε ευκο-

λότερα). Σωστό; σωστό, κατ’ αρχήν. Λογικό φαίνεται μια

απόφαση να λαμβάνεται με την παρουσία τουλάχιστον του

50% των μελών, (αυτό των “ταμειακώς εντάξει”, θέλει συ-

ζήτηση) και η πλειοψηφία αυτών (50%+1 ψήφος τουλάχι-

στον) ν’ αποφασίζει αν θα κάνει απεργία.

Το θεσμοθετεί - προσέξτε  το αυτό - μια κυβέρνηση και μια

Βουλή που τυπικά έχει λάβει κάτω του 40% των ψηφισάν-

των και ουσιαστικά η Βουλή στο σύνολό της 54% των ψη-

φοφόρων. Αποχή, λευκά, άκυρα 46%. 

Κι εδώ την ευθύνη δεν την έχει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Την έχει

κυρίως το τέως ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. που έφτιαξε τους νό-

μους κατά τα συμφέροντα κι όχι κατά το ορθόν και δημο-

κρατικά δίκαιο. Κ.Β.
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Το μεγαλύτερο αγαθό στην ανθρώπινη ζωή είναι η υγεία,

γι’ αυτό κατέχει και την πρώτη θέση στην ανταλλαγή

ευχών!!

Ένας παράγοντας που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία

του ανθρώπινου οργανισμού είναι οι βιταμίνες!  Η λέξη

τους προέρχεται από την λατινική λέξη “vita“,  που σημαί-

νει ζωή και από τη λέξη ”amin“,  που  χαρακτηρίζονται έτσι

κάποιες αζωτούχες ενώσεις στη Χημεία!   Τις βιταμίνες τις

προμηθεύεται ο οργανισμός, σε μικρές ποσότητες, από τις

τροφές  που του παρέχουν ενέργεια, ενώ οι ίδιες δεν δί-

νουν ενέργεια, αλλά πραγματοποιούν διάφορες αντιδρά-

σεις, απαραίτητες για  σημαντικές λειτουργίες του!

Η ποσότητα από κάθε βιταμίνη πρέπει να είναι ορισμένη,

γιατί η μικρότερη ποσότητα δημιουργεί την υποβιταμί-

νωση, η μεγαλύτερη την υπερβιταμίνωση και η έλλειψη

της, την αβιταμίνωση, που και οι τρεις περιπτώσεις είναι

επιβλαβείς για την υγεία!

Οι βιταμίνες που διαλύονται στο νερό,  λέγονται «υδατο-

διαλυτές» και αν υπάρχει στον οργανισμό, μεγαλύτερη πο-

σότητα από το κανονικό, αποβάλλεται με τα ούρα!!  Είναι

ευαίσθητες και περιλαμβάνουν την βιταμίνη   C και την

ομάδα Β (Β 1 , Β 2, Β 12)! 

Όσες διαλύονται με τα λιπίδια, αποθηκεύονται στο συκώτι

και στο λιπώδη ιστό, βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες και

λέγονται λιποδιαλυτές, ενώ είναι πιο ανθεκτικές και απο-

τελούνται από τις βιταμίνες Α,   D,  Ε και  Κ !!

Από τις υδροδιαλυτές βιταμίνες,  η βιταμίνη C είναι σημαν-

τική για την υγεία των δοντιών και των ούλων, είναι αντιο-

ξειδωτική, η έλλειψή της δημιουργεί το σκορβούτο, το

οποίο παρουσιάζει αιμορραγίες στα ούλα και πόνους στις

αρθρώσεις. Εντοπίζεται στο συκώτι των ζώων, στα εσπε-

ριδοειδή, στο λάχανο, στο  κουνουπίδι, στις πιπεριές, στις

τομάτες, στις φράουλες, στο μαϊντανό και επειδή είναι

ευαίσθητη στο φως, στον αέρα και στη θερμοκρασία, γι

αυτό πρέπει τα φρούτα  στα οποία περιέχεται να τρώγον-

ται φρέσκα και όχι υπό μορφή χυμών!!

Η βιταμίνη Β1 που λέγεται και θειαμίνη, συμβάλλει στο με-

ταβολισμό των θρεπτικών συστατικών και η έλλειψή της

δημιουργεί την μυϊκή ασθένεια  Beri-beri, μαζί με νευρώ-

σεις, κόπωση και ανορεξία.  Βρίσκεται στο κρέας, στα εν-

τόσθια και ιδιαίτερα στο χοιρινό συκώτι, αλλά και στο μη

αποφλοιωμένο ρύζι, ψωμί, σιτάρι, φρέσκα φασολάκια και

μπιζέλια, λάχανο, πατάτες και όσπρια!

Η βιταμίνη Β 2 που λέγεται και Ριβοφλαβίνη, προσφέρει

τις  ιδιότητες της  βιταμίνης Β 1  ενώ η έλλειψή της προ-

καλεί φλεγμονές στα χείλη, στα ούλα και στην γλώσσα,

όπως τον έρπητα και την συναντάμε στα γαλακτοκομικά

προϊόντα, στα αυγά, στο κρέας, στα όσπρια και λιγότερο

στα πράσινα λαχανικά και στα φρούτα!!

Η βιταμίνη Β12 συμβάλλει στο σχηματισμό των ερυθρών

αιμοσφαιρίων, γι’ αυτό η έλλειψή της προκαλεί αναιμία και

βρίσκεται στα εντόσθια, στο κρέας, στα αυγά, στα ψάρια,

στα όστρακα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα!!

Η βιταμίνη Β 3 ή  Νιασίνη (ΡΡ) συμβάλλει στην ανάπτυξη

και στο μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών και η έλ-

λειψή της προκαλεί ασθένεια που λέγεται «πελάγρα», με

κύρια χαρακτηριστικά τις βλάβες  στο δέρμα, στους βλεν-

νογόνους,  καθώς ατονία και γενική κατάπτωση. Το αλκοόλ

εμποδίζει την απορρόφησή της!!   Βρίσκεται στα γαλακτο-

κομικά, στο κρέας, στα αυγά, στα ψάρια και ιδίως στις ρέγ-

γες, στα θαλασσινά, στα όσπρια, στα άλευρα ολικής

άλεσης, στα μανιτάρια, στο μέλι, και στα δαμάσκηνα!!

Το Φυλλικό ή Φολλικό οξύ, συμβάλλει στο σχηματισμό

ερυθρών αιμοσφαιρίων, γι’ αυτό η έλλειψή του προκαλεί

αναιμία. Βρίσκεται στο συκώτι, στα όσπρια στα φυλλώδη

πράσινα λαχανικά, στα πορτοκάλια και στα μη αποφλοι-

ωμένα δημητριακά!!

Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες είναι η βιταμίνη Α (ρετινόλη),

που συμβάλλει στην υγεία του δέρματος και στην καλή

ανάπτυξη του οργανισμού, ενισχύοντας την όραση στο

σκοτάδι!!   Η έλλειψή της προκαλεί δερματικά προβλή-

ματα!! Την συναντάμε στα ζωϊκά προϊόντα, στα λαχανικά,

στα φρούτα με έντονα χρώματα, στην   Β-καροτίνη (Προ-

βιταμίνη της Α)!!! 

Η βιταμίνη D, συμβάλει στην υγεία των οστών, ενώ η έλ-

λειψή της προκαλεί ραχίτιδα και τη βρίσκουμε στα πλήρη

γαλακτοκομικά, στα αυγά, στο συκώτι, σε ορισμένα ψάρια,

όπως στις σαρδέλες, ενώ ο ζωοδότης  Ήλιος με την ακτι-

νοβολία του, την συνθέτει!!

Η βιταμίνη Ε, που λέγεται και Τοκοφερόλη, είναι αντιοξει-

δωτική, καταστρέφει τις ελεύθερες ρίζες των κυττάρων και

προστατεύει τον οργανισμό, από την γήρανση, από καρ-

διακά προβλήματα  και από τον καρκίνο!!! Την συναντάμε

στα φυτικά λάδια, στο φύτρο του σταριού, στους σπόρους,

στους ξηρούς ωμούς καρπούς και  στα πράσινα φυλλώδη

λαχανικά!!

Και τέλος η βιταμίνη Κ, συμβάλλει στην πήξη του αίματος

και σταματά τις αιμορραγίες. Την βρίσκουμε στα αυγά, στα

εντόσθια,  στο χοιρινό λίπος και στα πράσινα φυλλώδη λα-

χανικά!!

Οι αμίνες περιλαμβάνονται σε μια ομάδα αζωτούχων ορ-

γανικών ενώσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολλές

και διαφορετικές δομές και δράσεις και αποτελούν εκτε-

ταμένο και σημαντικό κεφάλαιο στη Χημεία!!  Μια μεγάλη

κατηγορία νευροδιαβιβαστών είναι αμίνες και μια γνωστή

ένωσή τους  ονομάζεται  «αδρεναλίνη»!!   Πολλές αμίνες

έχουν εθιστική δράση, όπως η  «αμφεταμίνη», και  η μεν

κακή χρήση τους είναι ολέθρια,  ενώ η καλή χρήση τους

αποτελεί την φαρμακευτική παρασκευή ηρεμιστικών ή αν-

τιαλλεργιογόνων φάρμακων, απαραίτητων  για την αποκα-

τάσταση της υγείας!!!

Οι αμίνες που έχουν στο μόριό τους έναν πενταμελή ή

εξαμελή κυκλικό δακτύλιο από άτομα άνθρακα, εκτός του

αζώτου, λέγονται ετεροκυκλικές και μια απ’αυτές είναι η

γνωστή μας «νικοτίνη», αλλά και η «καφεϊνη», που δεν κα-

τηγορείται για καρκινογένεση, ενώ οι περισσότερες άλλες

δεν είναι αθώες!!

Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1977, ότι πληθυσμοί

που συνήθιζαν να τρώνε  κρέατα ή ψάρια, ψητά στα κάρ-

βουνα, σε υψηλές θερμοκρασίες και καλοψημένα, παρου-

σίαζαν μεγάλο αριθμό καρκινοπαθών, με καρκίνο του

στομάχου, του εντέρου, του μαστού, του συκωτιού, του

προστάτη, του στόματος, του παγκρέατος, ακόμα και του

δέρματος!! Οι επιστημονικές υποψίες στράφηκαν στα ψη-

μένα κρέατα, τα οποία κατά τη διάρκεια του ψησίματος

προσβάλλονται από ετεροκυκλικές αμίνες, γιατί η κρεατίνη

που είναι συστατικό των κρεάτων, αντιδρά με τα αμινοξέα

των πρωτεϊνών, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και μπο-

ρούν να προκαλέσουν αλλοίωση στο DNA και άρα καρ-

κίνο!!! Μετά το ψήσιμο στα κάρβουνα, ακολουθεί σε

επικινδυνότητα το ψήσιμο στην ηλεκτρική σχάρα και στο

τηγάνι, γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, πάνω από

190ο C,   η διάρκεια του ψησίματος είναι παρατεταμένη, η

απόσταση του τροφίμου από την φωτιά είναι πολλή μικρή,

ενώ παίζει ρόλο και το είδος της τροφής!!!  Το λεμόνι  μει-

ώνει κατά πολύ τον κίνδυνο, όπως και το μαρινάρισμα, που

κάνουμε στα κρέατα πριν τα ψήσουμε!!!

Ας είμαστε λοιπόν πιο προσεχτικοί για να έχουμε καλή υγεία
και να περάσουμε ευχάριστα την  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ  ΧΡΟΝΙΑ, που
μόλις ξεκίνησε!!! ΕΡΡΩΣΘΕ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αποποιούνται την πατρική
περιουσία!!!

Έρευνα κατέδειξε ότι το 74% των Ελλήνων δεν μπο-

ρεί να πληρώσει τον φόρο κληρονομιάς, με αποτέ-

λεσμα να αποποιούνται την πατρική περιουσία!!!

Εχει κανείς πλέον αμφιβολία, ότι το σχέδιο είναι να

αρπάξουν τις περιουσίες των Ελλήνων, οι Βορειοευ-

ρωπαίοι που αγοράζουν αφειδώς ακίνητα στην Ελ-

λάδα τα χρόνια της κρίσης;

Η μόνη επαγγελματική κατηγορία που ανθεί είναι τα

κτηματομεσιτικά που δουλεύουν ασταμάτητα, με Έλ-

ληνες που πουλάνε τα σπίτια τους γιατί δεν αντέχουν

τη φορολογία, και με ξένους αγοραστές βεβαίως!!!

Δεν το θέλαμε, 
αναγκαστήκαμε...

Καθημερινά από αυτό το γκρουπ των αιρετών της

πλειοψηφίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου ακούμε τα

πλέον απίθανα. Δεν θέλουν να κυβερνάνε έτσι, αλλά

αναγκάζονται!!! 

Δεν θέλουμε να βάλουμε υπερφολόγηση, αλλά αναγ-

καστήκαμε. Δεν θέλαμε να καταργήσουμε τις απερ-

γίες, αλλά αναγκαστήκαμε. Δεν θέλουμε τους

πλειστηριασμούς αλλά αναγκαστήκαμε.

Βέβαια για του πλειστηριασμούς έχει πει το πλέον

αμίμητο ο  Υπουργός Οικονομίας Ευκλείδης Τσακα-

λώτος: «οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί χρειάζονται
και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους»,
καθώς αν οι τράπεζες δεν είναι εύρωστες δεν θα μπο-
ρούν να δώσουν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και νέα ζευγάρια. 

Ποιος τους αναγκάζει; 

Και αν τους αναγκάζει γιατί δεν αντιδρούν στην επι-

βολή; Έχουμε κατοχή; Γιατί δεν το λένε;

Οταν έχουμε μία άβουλη Βουλή, από αιρετούς δημο-

σιοϋπαλληλικής νοοτροπίας, ας αφήσουμε τις διοικη-

τικές υπηρεσίες να λειτουργήσουν το κράτος κάτω

από τις εντολές των επικυρίαρχων, έτσι κι αλλιώς. Να

μην τους πληρώνουμε και κερατιάτικα, για δήθεν βου-

λευτικές αποζημιώσεις, σωματοφύλακες, αυτοκίνητα

και... και... 

Βιταμίνες και αμίνες!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ!!!

Η έρημος Σαχάρα καλύφθηκε από χιόνι!

Σημεία των καιρών και η χιονόπτωση στην έρημο Σα-

χάρα, η οποία σε ορισμένα σημεία ξεπέρασε ακόμη

και το μισό μέτρο!

Οι ΗΠΑ, απ’ την άλλη, έχουν μπει στην κατάψυξη με

βαθμούς 40 και, υπό το μηδέν και η Αυστραλία καίγε-

ται από καύσωνα!!!

Έως 40 εκατοστά χιόνι έχουν πέσει σε διάφορα ση-

μεία στην έρημο της Σαχάρας μετά από μια χειμωνιά-

τικη καταιγίδα, που έπληξε την περιοχή την Κυριακή

7/1/18. 

Αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα στα τελευταία 40 χρό-

νια, που η πόλη Ain Sefra στην Αλγερία έχει δει το

χιόνι να καλύπτει τους κόκκινους αμμόλοφους της

ερήμου. Πανέμορφη εικόνα, αλήθεια!

Χιόνια στην Έρημο Σαχάρα

Έναν μόλις χρόνο αφότου

ξεσήκωσε τα πλήθη καταρ-

ρίπτοντας μπροστά στις κά-

μερες άλλο ένα ρεκόρ

ταχύτητας, ο «σούπερ πο-

δηλάτης» Ρομπέρ Μαρσάν

αποφάσισε να αποσυρθεί

από την ενεργό δράση

καθώς τα 106 χρόνια του

δεν του επιτρέπουν πλέον

να αγωνίζεται με το ίδιο

πάθος όπως παλιά.

Ο Ρομπέρ Μαρσάν κατέρ-

ριψε το ρεκόρ της μίας

ώρας στις κατηγορίες των

άνω των 100 και άνω των

105 ετών: όχι μόνο δεν είχε

κανέναν αντίπαλο αλλά

αυτές οι συγκεκριμένες ηλι-

κιακές κατηγορίες δημιουρ-

γήθηκαν αποκλειστικά για

τον ίδιο. Πριν από έναν

χρόνο, τον Ιανουάριο του

2017, ο ερασιτέχνης ποδη-

λάτης έτρεξε 22,547 χιλιό-

μετρα μέσα σε μία ώρα στο

εθνικό ποδηλατοδρόμιο του

Σεν-Κεντίν-αν-Ιβελίν.

Τον περασμένο Αύγουστο,

πάλι χωρίς αντίπαλο, κατέ-

κτησε τον τίτλο του παγκό-

σμιου πρωταθλητή στην

ποδηλασία δρόμου στην κα-

τηγορία άνω των 105 ετών.

Ο Μαρσάν γεννήθηκε στις

26 Νοεμβρίου 1911 στην

Αμιένη. Βίωσε τον Α΄ και

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,

έζησε στη Βενεζουέλα και

τον Καναδά, εργάστηκε ως

πυροσβέστης, ως καλλιερ-

γητής ζαχαροκάλαμων και

κηπευτικών, ως έμπορος

κρασιών... Πέρσι, αποκά-

λυψε ότι το μυστικό της μα-

κροβιότητάς του ήταν ο

υγιεινός τρόπος ζωής

(αθλητισμός, πολλά φρούτα

και λαχανικά, όχι υπερβολι-

κός καφές, ελάχιστο αλ-

κοόλ και καθόλου τσιγάρο).  
http://www.newsbomb.gr

Εγκαταλείπει την αγωνιστική 

ποδηλασία στα 106 του χρόνια!Βόλτα για όσους διαθέτουν ...κότσια

Σε ύψος 1.180 μέτρων από το έδαφος και στην άκρη του γκρεμού βρίσκε-

ται η γυάλινη γέφυρα στη βόρεια Κίνα, στην πόλη Χαντάν (Handan) με μια

μοναδική θέα να απλώνεται…αποκάτω.

Η γέφυρα έχει μήκος 266 μέτρα και πλάτος δύο μέτρα, ενώ το γυαλί της

έχει πάχος 30mm.

Η βόλτα είναι για τολμηρούς, καθώς το

γυαλί έχει σημάδια ραγίσματος, ενώ

καθώς πατιέται βγαίνει ο ήχος σπασίμα-

τος, στα τελευταία μέτρα της γέφυρας...

Βέβαια ο ήχος του σπασίματος είναι τε-

χνητός και η βόλτα είναι ασφαλής, αρκεί

να μην έχεις ...υψοφοβία.

Παράξενη η αίσθηση, τρόμος και δέος!
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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 . . .

ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Σκοπιανού καλλιτέχνη 

Μπλαγκόζα Νακόσκι προς Μίκη Θεοδωράκη

Κύριε Θεοδωράκη,

Πραγματικά μένω έκπληκτος διαβάζοντας τα σχόλιά

σας στη σημερινή (9.1.18) έκδοση της εφημερίδας

“Πρώτο Θέμα”, όπου συσχετίζετε το πρόβλημα στη

χώρα σας με το όνομα της πατρίδας μου. Η έκπληξή

μου συνίσταται σε πολλούς λόγους:

Πρώτον, από ένα άτομο όπως εσάς, καταξιωμένο

καλλιτέχνη παγκοσμίως, περίμενα τουλάχιστο λίγο

περισσότερο κοσμοπολιτισμό. Εμείς οι καλλιτέχνες

έχουμε την ευχαρίστηση να εργαζόμαστε σε ένα ευ-

γενές επάγγελμα το οποίο μας επιτρέπει να ταξι-

δεύουμε ανά τον κόσμο και να μιλάμε μια γλώσσα [η

μουσική] που επιτρέπει να ρίχνει τείχη και να γκρεμί-

ζει συγκρούσεις. Αυτό μας επιτρέπει όλους να είμα-

στε ενωμένοι σε μία μεγάλη οικογένεια όπου οι

πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των εθνών μας αναπα-

ριστούν τον πλούτο της ανθρώπινης έκφρασης

Δεύτερον, το 1997, το δημοφιλέστερό σας έργο, «ο

Ζορμπάς», παρουσιάστηκε στο Μακεδονικό Εθνικό

Θέατρο, παρουσία του πρώην προέδρου Κίρο Γκλιγ-

κόροφ (…) και μεταδόθηκε ζωντανά από την ελλη-

νική τηλεόραση. Προσωπικά ως μαθητής στο

γυμνάσιο των Σκοπίων παρακολούθησα όλες τις πρό-

βες και η μητέρα μου συμμετείχε στην παράσταση. 

(…) Τότε επισκεφτήκατε τον τάφο του Ζορμπά στο

νεκροταφείο στο Μπούτελ. Αυτή ακριβώς η ιστορία

του Ζορμπά θα μπορούσε να είναι ένα από τα θετικά

παραδείγματα για τις επαφές μεταξύ των πολιτισμών

των λαών των Βαλκανίων, αλλά θα μπορούσε να μας

δώσει ώθηση στην αναζήτηση εποικοδομητικών λύ-

σεων.

O Μίκης Θεοδωράκης απαντά 
Αθήνα, 9.1.2018

Κύριε Νακόσκι,

Υποθέτω ότι είσθε πολύ νέος και επομένως δεν γνω-

ρίζετε ορισμένα γεγονότα που συνέβησαν πριν από

πάρα πολλά χρόνια και που εξηγούν τη σημερινή

στάση μου στο θέμα των σχέσεων ανάμεσα στους

δύο λαούς μας.

Πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το νεαρό

και αδύνατο τότε ΚΚΕ θέλησε να γίνει μέλος της

Κομμουνιστικής Διεθνούς (Μόσχα), το Βουλγαρικό

και το Γιουγκοσλαβικό Κομμουνιστικό Κόμμα έθεσαν

ως προϋπόθεση για την ένταξή του να δηλώσει ότι

συμφωνεί να σχηματισθεί ανεξάρτητο κομμουνιστικό

κράτος με το όνομα «Μακεδονία» που να συμπερι-

λαμβάνει όλη την Βόρειο Ελλάδα.

Όπως ήταν φυσικό, ξεσηκώθηκε θύελλα στην Ελ-

λάδα, που ανάγκασε το ΚΚΕ να αναθεωρήσει αυτή τη

θέση. Του έμεινε όμως ένα μεγάλο στίγμα, που νο-

μίζω ότι έσβησε όταν το ΚΚΕ μπήκε στα 1941 επί κε-

φαλής της Αντίστασης κατά των Γερμανών.

Στο τέλος του πολέμου, δημιουργήθηκε η Κομμουνι-

στική Γιουγκοσλαυία και τότε ο Τίτο έδωσε στο νότιο

τμήμα της χώρας, στην περιοχή του Βαρδάρη, το όνομα

«Μακεδονία», με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να βρεθεί

στο μέλλον η ευκαιρία να φτάσουν τα σύνορα της

χώρας του στο Αιγαίο.

Το δυστύχημα για την χώρα μας ήταν ότι μετά την απε-

λευθέρωσή της από τους Γερμανούς οδηγηθήκαμε στον

Εμφύλιο πόλεμο κατά τον οποίο η Κυβέρνηση των Αθη-

νών εξαρτούσε την επιβίωσή της από την βοήθεια των

Δυτικών Δυνάμεων. Ήταν εντελώς εξαρτημένη και

όπως φάνηκε, ειδικά οι Άγγλοι δεν ήθελαν να ενοχληθεί

ο Τίτο, με την ελπίδα ότι θα έκανε αυτό που τελικά

έκανε. Δηλαδή να διακόψει τις σχέσεις του με την

Μόσχα. Γι’ αυτόν τον λόγο οι ελληνικές κυβερνήσεις

δεν διαμαρτυρήθηκαν τότε, ενώ όλος ο κόσμος γνώριζε

ότι με το όνομα αυτό ο Γιουγκοσλαύος ηγέτης δημιουρ-

γούσε τον Δούρειο Ίππο για να επαναλάβει αυτό που

έκανε ως άνθρωπος της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Δη-

λαδή την δημιουργία της Μακεδονίας του Αιγαίου.

ΤΟΤΕ δημιουργήθηκε ο μύθος της καταγωγής των

κατοίκων της περιοχής αυτής από τον Μέγα Αλεξάν-

δρο με όλα τα γνωστά που περιλαμβάνονταν (και δεν

ξέρω αν περιλαμβάνονται ακόμα) και στο Σύνταγμα

της χώρας σας. Δηλαδή της Μεγάλης Ιδέας του Αλυ-

τρωτισμού με την οποία γαλουχήθηκαν πολλές γε-

νιές, οι οποίες έχουν συνδεθεί -όπως κι εσείς

υποθέτω- με την Ιδέα αυτή ολοκληρωτικά. Κι εγώ

τους καταλαβαίνω απολύτως που θεωρούν τον εαυτό

τους Μακεδόνες, αφού με τον μύθο αυτόν μεγάλω-

σαν.

Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσετε κι εσείς ότι κι εμείς

έχουμε δίκιο όταν με βάση αυτό το όνομα, στέλνετε

χάρτες της Μακεδονίας του Αιγαίου που φτάνουν ως

τον Όλυμπο, διατείνεσθε ότι εμείς οι Έλληνες είμα-

στε κατακτητές της ίδιας μας της συμπρωτεύουσας,

της ελληνικής Θεσσαλονίκης κλπ. κλπ. αμφισβητών-

τας έτσι την ίδια την ακεραιότητα της χώρας μας.

Πώς λοιπόν ζητάτε από μένα να είμαι … «κοσμοπο-

λίτης» όταν με όλα αυτά τα μυθεύματα κάποιοι επι-

διώκουν να ακρωτηριάσουν την πατρίδα μου;

Η Μοίρα όμως, αγαπητέ κύριε Νακόσκι, το έφερε έτσι,

ώστε να μάθω από πρώτο χέρι τις δολοπλοκίες της Γι-

ουγκοσλαβικής Ηγεσίας, προκειμένου να γίνω κι εγώ

συνεργός σ’ αυτή την πολιτική της «Μεγάλης Μακεδο-

νίας». Ήταν τότε που συνέθετα την μουσική για τη μάχη

της Σιουκέσκα και επισκεπτόμουν συχνά την ενιαία τότε

Γιουγκοσλαβία, προσκεκλημένος του σ. Τίτο που τόσο

θαύμαζα και εκτιμούσα.

Τότε λοιπόν ο ίδιος ο Τίτο μου ζήτησε να γράψω τη

μουσική για μια Σκοπιανή ταινία. Όταν διάβασα το σε-

νάριο, το οποίο εμφάνιζε εμάς τους Έλληνες ως κα-

τακτητές της Θεσσαλονίκης και καταπιεστές των

κατοίκων της, τότε όχι μόνο αρνήθηκα να γράψω τη

μουσική αλλά είχα και το θάρρος να έρθω σε έντονη

αντιπαράθεση με τον Τίτο. Διότι διαπίστωσα ότι ήταν

ο ίδιος που θεωρούσε ότι αφού η Μακεδονία «η δική

του» ήταν ιστορική αναγκαιότητα σύμφωνα με τη

δική του «κομμουνιστική» αντίληψη, νομιμοποιείτο να

δημιουργήσει ένα κομμουνιστικό κράτος σε βάρος

μιας χώρας καπιταλιστικής όπως ήταν η Ελλάδα.

Οι σχέσεις μας τότε διαταράχθηκαν, ιδίως όταν του

τόνισα ότι δεν έπρεπε αυτός που έθεσε την πατρίδα

του πάνω από τη Μόσχα και τον Στάλιν να μη μπορεί

να εκτιμήσει τον δικό μου πατριωτισμό που κι εγώ

έχω το θάρρος να τον θέτω πάνω απ’ όλα.

Στη ζωή μου ολόκληρη απέδειξα, νομίζω, πόσο είμαι

πραγματικά ταγμένος στην υπόθεση της ειρηνικής

συνύπαρξης των Λαών.

Και δεν έχω κανένα δισταγμό να δηλώσω ότι δεν έχω

τίποτα με τον λαό σας που τον αισθάνομαι πολύ

κοντά μου, όπως τότε που διηύθυνα τον Ζορμπά στα

Σκόπια.

Όταν όμως βλέπω την υπόθεση αυτή της ειρηνικής συ-

νύπαρξης των λαών μας να γίνεται πρόσχημα στα

χέρια κάποιων σκοτεινών δυνάμεων που εκμεταλ-

λεύονται τους λαούς και το τελικό αποτέλεσμα να είναι

να κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η εδαφική ακεραιότητα

της πατρίδας μου, δεν είναι δυνατόν να μην αντι-

δράσω με όλες μου τις δυνάμεις.

Μετά τιμής,

Μίκης Θεοδωράκης
www.mikistheodorakis.gr/el/writings/articles/?nid=5320

TA ΣΚΟΠΙΑ 

ονειρεύονται τη 

Μακεδονία του Αιγαίου...

Δημοσιεύουμε παρακάτω δύο επιστο-

λές που αντήλλαξαν δύο καλλιτέχνες,

o Σκοπιανός Μπλαγκόζα και ο Μίλης

Θεοδωράκης, που μέσα τους γράφον-

ται πολλές και μεγάλες αλήθειες για

τα ΣΚΟΠΙΑ, που θέλει να γίνει Μακε-

δονία και εμείς τους χαρίζουμε τη

χώρα μας, απερίσκεπτα και ρηχά σκε-

πτόμενοι.

“Κινδυνεύει αυτή τη στιγμή 

η εδαφική ακεραιότητα 

της πατρίδας μου· 

δεν είναι δυνατόν 

να μην αντιδράσω με όλες

μου τις δυνάμεις”.
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

Με λαμπρότητα τελέστηκε και το 2018, ο

Αγιασμός των υδάτων στο Δήμο Κρωπίας,

στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας

και στην ομώνυμη γραφική παραλιακή πε-

ριοχή με την παραδοσιακή ρίψη του Σταυ-

ρού. Οι καλές καιρικές συνθήκες βοήθησαν

στη συμμετοχή των πολιτών στις θρησκευ-

τικές εκδηλώσεις των Θεοφανείων. Πάνω

από 2000 χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν

ενώ 15 νέοι έπεσαν στη θάλασσα για να

πιάσουν το Σταυρό. Ο π.Νεκτάριος Παρα-

σκευάκος τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό

στην προβλήτα της Αγία Μαρίνας συνο-

δευόμενος από τους ιερείς Απόστολο Σα-

γώνα και Γεώργιο Καλτσά. Τα ιστιοπλοϊκά

σκάφη του Ναυταθλητικού Ομίλου Κέκροψ

Κορωπίου, περικύκλωσαν το Σταυρό σε μία

όμορφη εικόνα.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν. Κιού-

σης μετά το πέρας του εορτασμού των Θε-

οφανείων δήλωσε: «Σήμερα, ημέρα των
Θεοφανείων από την Αγία Μαρίνα, στέλ-
νουμε μήνυμα ενότητας των πολιτών μας
και απόλυτης αφοσίωσης στην αποστολή

που μας έθεσαν οι πολίτες. Οι αγώνες του
λαού μας για  δικαίωση των θυσιών του και
εφαρμογή των Συνταγματικών Κοινωνικών
Δικαιωμάτων του συνεχίζονται. Όλοι
έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε οικογένεια,
να ζούμε με αξιοπρέπεια,  να έχουμε στα-
θερή απασχόληση με μισθούς ανάλογα με
τις θυσίες μας  και την εργασία που κά-
νουμε. Κανείς δεν πρέπει να λυγίσει ηθικά
και  κοινωνικά να περιθωριοποιηθεί στην μα-
κροχρόνια αυτή πορεία περιοριστικών πολι-

τικών. Ο αγώνας επίσης της Αυτοδιοίκησης
για να γίνει θεσμός ουσιαστικής εκπροσώ-

πησης και πλήρους άσκησης των αρμοδιο-
τήτων της συνεχίζεται. Και στον αγώνα
αυτό όλοι γνωρίζουν ότι το Κορωπί είναι
ενωμένο και  όταν απαιτηθεί απαντάει μα-
ζικά και δυναμικά.Το 2018 να φέρει αγάπη,
ομόνοια και  υγεία στους πολίτες μας».
Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρευρέθη-

καν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, του

Δήμου, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

Η εθελοντική ομάδα Δήμου Κρωπίας (δασο-

προστασία-πολιτική προστασία) μαζί με την

Τροχαία και το Λιμενικό Σώμα εξασφάλισαν

την ασφάλεια της εκδήλωσης. 

Έπειτα από μικρά τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν και επιθεωρήσεις

μικρών ρεμάτων από κλιμάκιο του Δήμου Κρωπίας με επικεφαλής τον Δήμαρχο Δημήτριο

Κιούση και τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Θοδωρή Γρίβα. μηχανήματα του

Δήμου-  μέσα στο Δεκέμβρη-προέβησαν σε καθαρισμούς από φερτές ύλες, βλάστηση

και άλλα εμπόδια σε σημεία στον Άγιο Δημήτριο (οδός Απειράνθου και έξοδος ρέματος

στην παραλία Αγίου Δημητρίου-Γαλάζιας Ακτής) και στη περιοχή Βουρβάτσι-Κίτσι (οδός

Κρήτης & Λεωφ. Κορωπίου-Βάρης).

Παρότι τα συγκεκριμένα σημεία αφορούν αρμοδιότητα του β΄βαθμού τοπικής αυτοδιοί-

κησης (Περιφέρεια) ο Δήμος Κρωπίας  παρενέβη με δικά του μηχανήματα, στο πλαίσιο

αυτονόητης συνεργασίας των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμος Κρωπίας παρενέβη σε

ρέματα και επικίνδυνα σημεία

πλημμυρικών φαινομένων
Στο Δήμο Σαρωνικού γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια, όπως και σε όλη την Ελλάδα,

με μεγαλοπρέπεια και μεγάλη συμμετοχή πολιτών.

Στην γραφική Φώκαια, όπου και ο φωτογραφία, τα σκάφη κυκλώνουν τη γιορτή

και οι κολυμβητές κολυμπούν ανάμεσά τους. Πολλοί από τους πολίτες έχουν

ανέβει πάνω στα πλεούμενα για να βρεθούν όσο γίνεται πιο κοντά...

«Τα Θεοφάνεια είναι η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, που τιμά τη φανέ-
ρωση του Τριαδικού Θεού στον κόσμο μας. Μια γιορτή που, με τον αγιασμό των
υδάτων, συμβολίζει ταυτόχρονα τη λύτρωση και την πνευματική αναγέννηση

του ανθρώπου. 
Εύχομαι η Θεία Φώ-
τιση να συνοδεύει
και να οδηγεί και
αυτή τη χρονιά τα
βήματά μας. Ας δεί-
ξει σε όλους μας το
δρόμο της ενότητας,
της ομοψυχίας και
της σύνεσης, για να
αφήσουμε οριστικά
πίσω μας την κρίση
που ταλαιπώρησε
την πατρίδα μας. Ας
προχωρήσουμε όλοι
μαζί μπροστά, με αι-

σιοδοξία και με την πίστη ότι το 2018 θα είναι μια πραγματικά καλύτερη χρονιά,
για το Δήμο μας, για την Ελλάδα και τους Έλληνες».
Ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης

Tα Θεοφάνεια στο Δήμο Σαρωνικού
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ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΑ 

ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ EUARCE
Μέσα σε παραδοσιακή εορταστική ατμόσφαιρα, με σπιτικά εδέσματα της αγροκτη-

νοτροφικής παραγωγής του κάμπου των Μεσογείων και του Υμηττού, τα μέλη, οι

φίλοι και οι συνεργάτες  του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης έκοψαν την πρωτοχρο-

νιάτικη πίτα τους, στην Παιανία.

Στην ίδια εσπερίδα ανακοινώθηκε και η έναρξη του πολιτιστικού προγράμματος

«2018-Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και η συμμετοχή σε αυτό του

Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης με ευρύ πλάνο δράσεων διεθνούς μορφωτικού ενδια-

φέροντος, λογοτεχνικών διαγωνισμών και εικαστικών εκθετηρίων, που θα αναπτυχ-

θούν πάνω στις ενότητες «Το περιβόλι  της πολιτιστικής παράδοσης» και «Στο

πνεύμα της λαϊκής δημιουργίας – το μεράκι, δύναμη ζωής».

Το τυχερό νόμισμα της πίτας βρέθηκε στο κομμάτι του Πρέσβη, ποιητή και μεταφρα-

στή λογοτεχνίας, Δημήτρη Ηλιόπουλου, που κέδισε και το αντίστοιχο δώρο - το εργο

ζωγραφικής «Ο Ήλιος των Επιφανείων» της γνωστής καλλιτέχνιδας Αμαλίας (Πα-

ρασκευοπούλου).

Από αριστερά: Ράνια Βιβάρδη, Μαριάννα Βλάχου, Δημήτρης Καραμβάλης, Ευάγγελος Ανδρέου,
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Δημήτρης Μποντικούλης, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης.
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«Ἐν δέ διχοστασίῃ καί ὁ πάγκακος ἔλλαχε τιμῆς».
(Πλούταρχος, 45-120, “Σύγκρισις Λυσάνδρου και Σύλλα”, 1, 2.1)

(= Μέσα λοιπόν στο διχασμό και την εμφύλια διαμάχη

ακόμα και ο χειρότερος άνθρωπος χαίρει εκτιμήσεως/

αναδεικνύεται).

«Ὥς δέ καί Λακεδαιμόνιοι κατά μέν ἕνα μαχόμενοι
οὐδαμῶν εἰσι κακίονες ἀνδρῶν, ἁλέες δέ ἄριστοι
ἀνδρῶν ἁπάντων».

(Ηρόδοτος, 485-425, “ΙΣΤΟΡΙΑ Ζ΄, ΠΟΛΥΜΝΙΑ”, 104)

(= Οι Λακεδαιμόνιοι όταν μάχονται ένας προς έναν δεν

είναι κατώτεροι από κανέναν, όταν όμως είναι ενωμένοι

τότε είναι γενναιότεροι απ‘ όλους τους ανθρώπους).

ΣΧΟΛΙΟ: Το παραπάνω απόσπασμα είναι από τον λόγο

του Δημάρατου, βασιλιά της Σπάρτης, του πιστότερου

συμβούλου του Ξέρξη, ο οποίος εξεστράτευσε κατά της

Ελλάδας συνοδεύοντάς τον. Όταν ο Ξέρξης τον ρώτησε,

αν οι Έλληνες θα τολμήσουν να προβάλουν αντίσταση σ’

αυτόν, ενώ είναι ολιγάριθμοι και όχι ενωμένοι (μή ἐόντες

ἄρθμιοι), εκείνος απάντησε, για λογαριασμό μόνο των

Λακεδαιμονίων και όχι εξ όλων των Έλλήνων, πως οι Λα-

κεδαιμόνιοι με κανέναν τρόπο δεν θα αποδεχθούν τις

προτάσεις του, που αποβλέπουν στην υποδούλωση της

Ελλάδας και ύστερα πως θα τον πολεμήσουν, ακόμη και

αν όλοι οι άλλοι Έλληνες ταχθούν με το μέρος του. Και

ως προς τον αριθμόν, του είπε, καλύτερα να μη ρωτάει

πόσοι είναι και αν μπορούν να πράξουν αυτά· γιατί και χί-

λιοι άνθρωποι αν εκστρατεύσουν, και λιγότεροι ή περισ-

σότεροι απ‘ αυτούς, αυτοί πάντοτε θα τον πολεμούν.

Οι Λακεδαιμόνιοι λοιπόν είναι οι πρώτοι διδάξαντες το

ρητό σε όλον τον κόσμο: «Ἰσχύς ἐν τῇ ἑνώσει», το

οποίο δεν υπάρχει αυτούσιο σε κανένα κείμενο της Αρ-

χαίας Ελληνικής Γραμματείας. Το ρητό «ΑΛΕΕΣ ΑΡΙ-
ΣΤΟΙ ΑΠΑΝΤΩΝ» αποτελεί το έμβλημα της Μεραρχίας

Υποστηρίξεως (ΜΕΡ.ΥΠ.) του Ελληνικού Στρατού. Πα-

ριστάνεται μια σπαρτιατική ασπίδα με δυο κεραυνούς να

προσπίπτουν επ’ αυτής. Συμβολίζει σε συνδυασμό με το

ρητό, το αρραγές τείχος που σχηματίζεται από την Ενό-

τητα και την Ομοψυχία, το οποίο αποκρούει οποιαδή-

ποτε επίθεση και απειλή, “ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΤΕΡΟΙ
ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ”.

Ας αφήσουμε στην άκρη τις κόκκινες, πράσινες, κίτρι-

νες, μαύρες γραμμές και όλων των άλλων αποχρώσεων,

που θέτουμε κατά καιρούς, και ας ακολουθήσουμε όλοι

μαζί, ως μια γροθιά, ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑ-

ΤΗΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ “άχρωμη” μεν, αλλά πολύ ουσιαστική

και αποτελεσματική στα κρίσιμα εθνικά θέματα που αν-

τιμετωπίζει η Πατρίδα μας σήμερα, όπως το Σκοπιανό

και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να έχουμε πάντοτε

υπ’ όψιν μας την ηπειρώτικη παροιμία “Ρωμέικος καβγάς
Τούρκικος χαλβάς”.

«ἀρχαῖον τοῦτο πάθος Ἑλλήνων, οἵ πρός ἀλλήλους
στασιάζοντες ἀεί καί τούς ὑπερέχειν δοκοῦντας
καθαιρεῖν θέλοντες ἐτρύχωσαν τήν Ἑλλάδα».
(Ηρωδιανός ο Σύρος, 170-240, “Από την τελευτή του θεϊκού Μάρ-

κου”, βιβλίο Γ’, 2, 8,3)

(= παμπάλαιη αυτή η παθογένεια των Ελλήνων, οι οποίοι

ευρισκόμενοι σε αδιάκοπες εσωτερικές / εμφύλιες διαμά-

χες μεταξύ τους και επιδώκοντας να καθαιρέσουν / αφανί-

σουν όσους υπερέχουν κατέστρεψαν την Ελλάδα).

ΣΧΟΛΙΟ: Προφητικά, επίκαιρα και διδακτικά τα λόγια του

Έλληνα ιστορικού από την Αντιόχεια της Συρίας, ο

οποίος έζησε στη Ρώμη, για ανθρώπους όμως «έχοντας

ώτα και ακούοντας». Ο ίδιος γνώρισε τις πράξεις που

εξιστορεί, γιατί έλαβε μέρος σε πολλές δημόσιες και βα-

σιλικές υπηρεσίες. Το ιστορικό του σύγγραμμα επιγρά-

φεται: «Της μετά Μάρκον βασιλείας ιστορίαι» και

αποτελείται από (8) βιβλία. Διηγείται τα γεγονότα από

το θάνατο του Μάρκου Αυρηλίου μέχρι την άνοδο στο

θρόνο του Γορδιανού Γ’ (180-238), ήτοι το χρονικό διά-

στημα (59) ετών.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να ενώσουμε

όλες τις δυνάμεις μας, για να μπορέσουμε να ανταπο-

κριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπί-

ζουμε, αρκεί τις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας να

τις διαχειριστούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και

ομοψυχία.

Έχουμε αποδείξει ότι, όταν θέλουμε, όταν έχουμε κοι-

νούς στόχους και συνεργαζόμαστε με σύστημα και εν-

θουσιασμό μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το

αποδείξαμε στο Παρελθόν και θα το πετύχουμε και στο

Μέλλον, εφ᾽όσον το θέλουμε.

Ας μην ξεχνάμε ποτέ τα λόγια του στρατηγού - αγωνι-

στή της ελληνικής επανάστασης, Γιάννη Μακρυγιάννη,

(1797-1864), του συμβόλου του Αδούλωτου Ελληνι-

σμού: «Δεν ορκίστηκα να σηκώσω τα όπλα και να πο-
λεμήσω άλλους Έλληνες, ορκίστηκα να πολεμήσω
τους Τούρκους».
«...και 50.000 γρόσια να μου δώκεις κρέας για εμφύλιο
πόλεμο δεν πουλώ».
“Είμαστε εις το “ΕΜΕΙΣ” και όχι εις το “ΕΓΩ”» .

(από τα Απομνημονεύματα, αποσπάσματα)

«ἔχοµεν οὖν τι µεῖζον κακόν πόλει ἤ ἐκεῖνο, ὅ ἄν
αὐτήν διασπᾷ καί ποιῇ πολλάς ἀντί µιᾶς; ἤ
µεῖζον ἀγαθόν τοῦ ὅ ἄν ξυνδῇ τε καί ποιῇ µίαν;
Οὐκ ἔχοµεν...
Ἡ δέ γε τῶν τοιούτων ἰδίωσις διαλύει, ὅταν οἱ
µέν περιαλγεῖς, οἱ δέ περιχαρεῖς γίγνωνται ἐπί
τοῖς αὐτοῖς παθήµασι τῆς πόλεώς τε καί τῶν ἐν
τῇ πόλει; Τί δ᾽οὔ;...
Ἐν ιἧτινι δή πόλει πλεῖστοι ἐπί τό αὐτό κατά
ταὐτά τοῦτο λέγουσι τό ἐµόν καί τό οὐκ ἐµόν,
αὕτη ἄριστα διοικεῖται; Πολύ γε...
Ἑνός δή, οἶµαι, πάσχοντος τῶν πολιτῶν ὁ,τιοῦν
ἤ ἀγαθόν ἤ κακόν, ἡ τοιαύτη πόλις µάλιστα τε
φύσει ἑαυτῆς εἶναι τό πάσχον, καί ἤ ξυνησθή-
σεται ἅπασα ἤ ξυλλυπήσεται. Ἀνάγκη, ἔφη, τήν
γε εὔνοµον».

(Πλάτων, 427-347, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ε´”, 462b-e)

(= Υπάρχει λοιπόν κανένα μεγαλύτερο κακό για μια

πόλη από εκείνο που την διαιρεί και από μία την κάνει

πολλές, ή μεγαλύτερο καλό από εκείνο που τη δένει και

την κάνει μία; Δεν υπάρχει...

Και η διάσπαση / διαίρεση της κοινωνίας - που διακατέ-

χεται από τα ίδια συναισθήματα - δε φέρνει διάλυση,

όταν στα ίδια περιστατικά που συμβαίνουν στην πόλη

και στους πολίτες, άλλοι γίνονται περίλυποι και άλλοι

περιχαρείς; Οπωσδήποτε...

Δεν διοικείται λοιπόν άριστα η πόλη εκείνη, όπου οι πε-

ρισσότεροι για το ίδιο πράγμα με την ίδια άποψη λένε

“δικό μου” και “όχι δικό μου”; Πολύ μάλιστα...

Ώστε όταν, νομίζω, συμβαίνει σε μια πόλη οτιδήποτε,

είτε καλό είτε κακό, η πόλη αυτή θα πει ότι είναι δικό

της το μέρος που έπαθε, και όλοι μαζί θα συμμεριστούν

την ευχαρίστηση ή τη λύπη. Αναγκαστικά, είπε, αν βέ-

βαια είναι δίκαια οργανωμένη).

Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: «Η θεραπεία του
δαιµονιζόµενου τυφλού και κωφού» κεφ. ΙΒ’, στίχ 25.
«εἰδώς ὁ Ἰησοῦς τάς ἐνθυµήσεις αὐτῶν εἶπεν
αὐτοῖς· πᾶσα βασιλεία µερισθεῖσα καθ᾽ἑαυτήν
ἐρηµοῦται, καί πᾶσα πόλις ἤ οἰκία µερισθεῖσα
καθ᾽ἑαυτήν οὐ σταθήσεται».
(= Ο Ιησούς όμως αντιλήφθηκε τις μύχιες σκέψεις των

Φαρισαίων και τους είπε· κάθε βασίλειο που χωρίστηκε

σε φατρίες εχθρικές, ώστε με εμφύλια διαμάχη να στρα-

φεί κατά του εαυτού του, καταλήγει σε τέλεια ερή-

μωση/απομόνωση, και κάθε πόλη ή οικία που διαιρέθηκε

ενάντια στον εαυτό της, δεν θα ορθοποδήσει αλλά θα

παρακμάσει και θα αφανιστεί).

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
(Πλάτων, 427-347, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤ´”, 488α-489α)

Οι μόνοι κατάλληλοι για τη διακυβέρνηση της πολιτείας

είναι οι ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ - ΒΑΣΙΛΕΙΣ, κατά τον Πλάτωνα.

Σε μια δραματική αλληγορία η Πολιτεία παρομοιάζεται

με σκάφος/πλοίο που ταξιδεύει ακυβέρνητο. Ο κυβερνή-

της είναι μύωπας, βαρήκοος και δε γνωρίζει τη ναυτική

τέχνη. Τα μέλη του πληρώματος φιλονεικούν μεταξύ

τους για το ποιος θα ‘ναι καπετάνιος. Κανείς δεν σκέ-

πτεται ότι χρειάζεται ένας έμπειρος κυβερνήτης που να

γνωρίζει τις θέσεις των άστρων και τις “ιδιοτροπίες” των

ανέμων. Ο μόνος που είναι ικανός να οδηγήσει με ασφά-

λεια σε απάνεμο λιμάνι το “Μεθυσμένο καράβι” μέσα

από την τρικυμία είναι “Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ”.

Αυτός μόνο μπορεί να συντονίσει τους ναύτες του, ώστε

να κωπηλατούν όλοι αρμονικά - ρυθμικά προς την ίδια

κατεύθυνση, διαφορετικά το πλοίο που λέγεται

“ΕΛΛΑΣ” θα βουλιάξει.

Ο Σωκράτης έλεγε: «ο καθένας οφείλει να πράττει για

το κοινωνικό σύνολο αυτό για το οποίο είναι πλασμέ-

νος από τη φύση του και κατάλληλα εκπαιδευμένος

(συνδυασμός φυσικών και επίκτητων προσόντων).

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

καθηγητής φιλόλογος

* Παράγεται από το ὁμοῦ + φράζοµαι =  στοχάζομαι, παρα-

τηρώ, βλέπω. Ομοφωνία, συμφωνία, ομογνωμία, ομοφρονία, ομο-

φροσύνη, σύμπνοια, ομόνοια, ενότητα, ΟΜΟΨΥΧΙΑ.

** Παράγεται από το κακῶς + φράζοµαι. Κακοβουλία, κακόνοια,

κακές διαθέσεις και σκοποί, κακό φρόνημα, κακοφροσύνη, αφρο-

σύνη, απερισκεψία, ανοησία, μωρία, δυσμένεια, φιλονεικία, διαφω-

νία, διχόνοια, διχασμός, διχοστασία, διχοφροσύνη.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ὁµοφραδµοσύνης* 

ἄρχεσθαι
&

Κακοφραδµοσύνης**
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 προσέγ-

γιση εφ’ όλης της ύλης - Rejuvance - Facial Manipu-

lation 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

Ίσως να είναι η πρώτη βασιλόπιτα που κόπηκε το

2018, από το δήμο Δήμο Σαρωνικού, την Παρασκευή

5 Ιανουαρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού

Μεγάρου. 

Σε ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα, ο Δήμος έκοψε τη

βασιλόπιτα μαζί με όλες τις τις Δημοτικές Ενότητες,

με ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό δρώμενο, για το

οποίο συνεργάστηκαν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς που

λειτουργούν υπό την εποπτεία του Νομικού Προσώ-

που του Δήμου Σαρωνικού, «Αριστόδικος». 

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, τα Θεατρικά

Εργαστήρια, το Τμήμα Ελληνικών Χορών και η Δημο-

τική Φιλαρμονική του Δήμου Σαρωνικού συνέπραξαν

για δεύτερη χρονιά, για τη δραματοποίηση διηγημά-

των του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τα οποία παρου-

σίασαν στην παράσταση με τίτλο «Να τα πούμε;». 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με αγιασμό, ενώ στη συνέχεια

ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, τόνισε

στον χαιρετισμό του, 

«Φέτος, έχουμε και πάλι τη χαρά να γιορτάζουμε μαζί
το ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς Είμαστε όλοι εδώ, για
να δώσουμε ένα μήνυμα ομοψυχίας, συμπόρευσης
και αλληλεγγύης από άκρη σε άκρη του Δήμου μας.
Για να επαναλάβουμε ότι στο Δήμο Σαρωνικού δεν
υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές περιο-
χές. Δεν υπάρχει «κέντρο» και «περιφέρεια». Κάθε
Δημοτική Ενότητα, κάθε περιοχή, κάθε γειτονιά έχει
για εμάς σημασία. Κάθε δημότης έχει το ίδιο δικαίωμα
σε μια όσο το δυνατόν καλύτερη καθημερινότητα, το
δικαίωμα σε ποιοτικές και χρήσιμες υπηρεσίες.» 
Στη συνέχεια ο δήμαρχος  έκοψε την βασιλόπιτα με

ευχές και ευχαριστίες προς όλους όσους συνεισφέ-

ρουν στο καθημερινό έργο του Δήμου.  

Στον εξωτερικό χώρο του Αμφιθεάτρου μοιράστηκαν

κεράσματα και πίτα σε όλους τους παρευρισκόμε-

νους, ενώ το συμβολικό φλουρί αντιστοιχούσε σε ένα

έργο τέχνης, προσφορά της Πολιτιστικής Εταιρίας

Σαρωνικού «ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ». 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Βουλευτές της Πε-

ριφέρειας Αττικής Γ. Βλάχος, Θ. Μπούρας, Β. Οικο-

νόμου, Κ. Κατσίκης και  Γ. Μαυρωτάς, ο  Αντιπεριφε-

ρειάρχης Αν. Αττικής Π. Φιλίππου,  εκπρόσωποι συλ-

λόγων και φορέων και πλήθος κόσμου. 

Βασιλόπιτα στο Δήμο Σαρωνικού

“ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΙΑ” 

από το Σαρωνικό για Πάτρα!

Το Θεατρικό Εργαστήρι ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΙΑ του ΝΠΔΔ

«Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνικού, με σκηνοθέτη τον

Γιώργο Πετρινόλη, επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο 10ο

Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων

«Μώμος ο Πατρεύς», που θα διεξαχθεί στην Πάτρα από

τις 2 έως τις 4 Φεβρουαρίου 2018. 

Το Θεατρικό Εργαστήρι είναι ένας από τους 10 ερασι-
τεχνικούς θιάσους που προκρίθηκαν από την Επιτροπή

Επιλογής για να διαγωνιστούν ενώπιον του κοινού, με-

ταξύ 72 υποψηφιοτήτων από 56 πόλεις της Ελλάδας. Θα

λάβει μέρος στο φεστιβάλ παρουσιάζοντας το δρώμενο

«Όνειρα» του συγγραφέα Παναγιώτη Μέντη. 

«Η συμμετοχή του Θεατρικού Εργαστηρίου ΑΝΟΙΧΤΑ
ΠΑΝΙΑ σε έναν θεσμό με πανελλήνια εμβέλεια, επιβε-
βαιώνει το υψηλό επίπεδο της δουλειάς που γίνεται κα-
θημερινά στις θεατρικές μας ομάδες, από ανθρώπους με
μεράκι και πραγματική αγάπη για την τέχνη και τον πο-
λιτισμό. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, με τη βεβαι-
ότητα ότι για μια ακόμη φορά θα εκπροσωπήσουν
επάξια τον τόπο μας» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Σα-

ρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης.
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Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτι-

κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-

ρωσης και το Υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών προ-

ωθούν, σε συνεργασία με την Πε-

ριφέρεια Αττικής, προχώρησαν σε

Δράση για την εγκατάσταση δι-

κτύου Wi-Fi στις αστικές συγκοι-

νωνίες της Αττικής. 

Πιο συγκεκριμένα,  συνολικού κό-

στους 900 χιλ. ευρώ, θα χρηματο-

δοτηθεί από το «Περιφερειακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)

Αττικής 2014 -2020» και αφορά

στην εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi

σε 2.030 οχήματα (λεωφορεία,

τρόλεϋ και τράμ) του Οργανισμού

Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

(ΟΑΣΑ), προκειμένου το επιβατικό

κοινό να έχει πρόσβαση στο δια-

δίκτυο κατά τις μετακινήσεις του

με τα εν λόγω Μέσα Μεταφοράς. 

Στόχος της Δράσης, που υλοποι-

είται με την αγαστή συνεργασία

των δύο Υπουργείων, είναι η προ-

ώθηση της χρήσης των νέων τε-

χνολογιών και της ψηφιακής

οικονομίας, η μείωση του ψηφια-

κού χάσματος, καθώς και η ανα-

βάθμιση των υπηρεσιών των

αστικών συγκοινωνιών.

Ο επωφελούμενος πληθυσμός

από την υλοποίηση του έργου

είναι ιδιαιτέρως υψηλός. Σύμ-

φωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ για

το 2015, η επιβατική κίνηση σε λε-

ωφορεία και τρόλεϋ έφτασε στις

352.116.000 μετακινήσεις και ο

μέσος όρος παραμονή στο όχημα

ήταν 20 λεπτά. Αντίστοιχα για το

τράμ η επιβατική κίνηση ανήλθε

για την ίδια περίοδο στις

14.482.000 μετακινήσεις.

Διημερίδα στο Δήμο 3Β

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί στην εναρ-

κτήρια συνάντηση του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ-

ΤΩΝ» “Benefit As you Save – BAS” στο πλαίσιο του INTER-

REG – BalkanMed 2014-2020.

Η εναρκτήρια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη

18 Ιανουαρίου στις 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, (Λε-

ωφόρος Κ. Καραμανλή 18, 16673, Βούλα).

Το έργο ξεκίνησε την 1 Δεκεμβρίου 2017, με πρωτοβουλία

του Δήμου 3Β ο οποίος συμμετέχει ως επικεφαλής (leader)

και έχει διάρκεια 2 έτη. Συμμετέχουν, εκτός από τον Δήμο

3Β, ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, ο Δήμος

Λεμεσού Κύπρου, ο Δήμος Σόφιας Βουλγαρίας, ο Δήμος

Τιράνων Αλβανίας, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ανάπτυξης,

Εκπαίδευσης και  Δικτύωσης Αλβανίας και το  Πανεπιστή-

μιο Αγίου Κλήμη Οχρίδας – Σκοπίων. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 

10.00 π.μ.- 2 μ.μ. Ημερίδα Παρουσίασης του Έργου 

10.00 – 10.30 Έναρξη – Προσέλευση Συμμετεχόντων

10.30 – 10.45 Άνοιγμα εργασιών – Ομιλία Δημάρχου 3B

Xαιρετισμοί:

10.45 – 12.50 Χαιρετισμoύς από εκπροσώπους του Υπουρ-

γείου, Περιφέρειας Αττικής, Δημάρχων

12.50 – 13.00 Διάλλειμα

Ομιλίες:

13.00 – 13.15 Παρουσίαση της καλής πρακτικής Vita -Green

του Δήμου 3Β από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Κ. Χασάπη

13.15– 13.30 Παρουσίαση της καλής πρακτικής του 3Β «In-
crease Recycling Rates, while Increasing citizen’s engage-
ment» από τον επικεφαλής της Cyclefi, Γεώργιο Στέγγο

13.30 – 13.45 «Η φιλοσοφία του Εθνικού σχεδιασμού Δια-
χείρισης απορριμμάτων» - Δέσποινα Σπανούδη, Χημικός Μη-

χανικός, Σύμβ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας

13.45 – 14.00 “Pay as You Throw schemes in Greece” – Φίλ-

λιπος Κυρκίτσος, Δρ. Περιβαντολλόγος, Συνεργάτης

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

14.15 - 15.30 Διάλλειμα

15.30 - 18.30. Εργασίες Εναρκτήριας Συνάντησης 
15.30 - 15.45  Καλωσόρισμα, παρουσίαση συμμετεχόντων, 

Παρουσίαση στόχων εναρκτήριας συνάντησης 15.45 – 16.15 Πα-

ρουσίαση διοικητικού – διαχειριστικού πλαισίου του Έργου από τον

επικεφαλής εταίρο 

Βασικά έγγραφα αναφοράς του Έργου BAS και του προγράμματος

Balkan Med

Μεθοδολογία και εργαλεία παρακολούθησης του φυσικού και οι-

κονομικού αντικειμένου Έργου  

Μεθοδολογία επικοινωνίας και συντονισμού των εταίρων 16.15 –

16.45 Ερωτήσεις, διευκρινήσεις, συζήτηση 16.45 – 17.15  Παρου-

σίαση κατευθυντήριων γραμμών πλάνου επικοινωνίας από τον επι-

κεφαλής εταίρο 17.15 – 17.45 Παρουσίαση βασικών ιδεών για το

πλάνο επικοινωνίας από κάθε εταίρο   17.45 – 17.00 Διάλειμμα

17.00 – 17.30 Παρουσίαση εκκρεμοτήτων από επικεφαλής εταίρο 

Χρονοδιάγραμμα διακρατικών συναντήσεων   17.30 – 18.00 Ερω-

τήσεις, διευκρινήσεις, συζήτηση

Οριστικοποίηση Επιτροπής Συντονισμού του Έργου

Οριστικοποίηση χρονοδιαγράμματος και επόμενων βημάτων

18.00 – 18.30 Επίλυση αποριών όσον αφορά τη χρήση των εργα-

λείων παρακολούθησης του έργου 

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 
10.00 – 10.15 Παρουσίαση συμμετεχόντων, περιεχομένων Οδηγού

εκπόνησης τοπικών σχεδίων, Παρεμβάσεις από τους εταίρους, Συ-

νόψιση συμπερασμάτων.

Ενίσχυση συμμετοχή των

πολιτών στην ανακύκλωση

με ανταποδοτικό σύστημα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI ΣΕ 2.030 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ,  ΤΡΟΛΕΫ ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

Δύο σημαντικά έργα αποφάσισε

και ενέκρινε το Περιφερειακό

Συμβούλιο στη συνεδρίαση της

Πέμπτης 11 Ιανουαρίου, μετά

από σχετική εισήγηση του Αντι-

περιφερειάρχη Ανατ. Αττικής

Πέτρου Φιλίππου. 

Το ένα στο Πικέρμι και το άλλο

στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος.

Στο Πικέρμι αποφασίστηκε η κα-

τασκευή του έργου: «Εργασίες

άρσης καταπτώσεων πρανών

περιοχής Βελανιδιάς Δήμου Ρα-

φήνας – Πικερμίου», συνολικού

προϋπολογισμού 119.957,41€

(με ΦΠΑ). Το συγκεκριμένο έργο

είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα

Εκτελεστέων Έργων της Περι-

φέρειας Αττικής έτους 2018 και

σκοπός του είναι η αποκατά-

σταση της βατότητας της υπάρ-

χουσας γέφυρας στη θέση «Βε-

λανιδιά» με ήπιους τρόπους

επέμβασης, μετά από παλαι-

ότερη θεομηνία που προκάλεσε

την υπερχείλιση του ρέματος

της Ραφήνας με αποτέλεσμα

την κατολίσθηση πρανών στη

γέφυρα. 

Με την ολοκλήρωση του έργου

αναμένεται η κάλυψη των αναγ-

κών επικοινωνίας με τους βασι-

κούς οδικούς άξονες του Δήμου

Ραφήνας – Πικερμίου καθώς και

η βελτίωση των συνθηκών ασφα-

λείας των περιοίκων σε περιπτώ-

σεις φυσικών καταστροφών. Το

έργο θα δημοπρατηθεί από τον

Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και

θα εκτελεστεί από την Δ/νση Τε-

χνικών Υπηρεσιών του.

Tο Περιφερειακό Συμβούλιο ψή-

φισε επίσης την  εκπόνηση της

μελέτης με τίτλο «Μελέτη απο-

χέτευσης αστικών λυμάτων Νό-

τιας Αρτέμιδας», συνολικού

προϋπολογισμού 1.257.844,99€

(με ΦΠΑ). Η μελέτη θα δημοπρα-

τηθεί από τον Δήμο Σπάτων –

Αρτέμιδος και θα εκτελεστεί

από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρε-

σιών του και αφορά στις Πολεο-

δομικές Ενότητες 4 και 6 έως 14

της Δημοτικής Ενότητας Αρτέ-

μιδος με σκοπό την ολοκλήρωση

των μελετών συλλογής και με-

ταφοράς των λυμάτων σε αυτή

τη Δ.Ε. ώστε να καταστούν

ώριμα και κατασκευάσιμα τα

έργα, με την υλοποίηση των

οποίων αναμένεται η αποτροπή

μόλυνσης των υπόγειων και επι-

φανειακών υδάτων, καθώς και

του παράκτιου περιβάλλοντος. 

Δύο έργα σε Ραφήνα και Αρτέμιδα

αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο
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ΔΑΚΟΣ: Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ

ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Ο δάκος αποτελεί τον σημαντικότερο εχθρό της ελιάς, και οι

ζημιές που προκαλεί στην παραγωγή είναι πολύ σοβαρές. Η

σοβαρότητα της προσβολής των καρπών σε ένα έτος εξαρ-

τάται από τις καιρικές συνθήκες & θερμοκρασίες, οι οποίες

επηρεάζουν την ανάπτυξη & τη δραστηριότητα του εντόμου,

με ευνοϊκότερες θερμοκρασίες μεταξύ 20-28οC και υψηλή

σχετική υγρασία στην ατμόσφαιρα. Αντιθέτως δεν παρατηρεί-

ται δραστηριοποίηση του εντόμου με θερμό & ξηρό καιρό

(όπως έγινε το καλοκαίρι 2017). Η επιστημονική ονομασία του

είναι Bactrocera (Dacus) oleae της τάξης Diptera. Η προσβολή

του εντόμου περιορίζεται μόνο στους καρπούς, χωρίς να επη-

ρεάζει το υπόλοιπο δέντρο. Τα είδη των δέντρων, τους καρ-

πούς των οποίων προσβάλλει, είναι αποκλειστικά η ελιά & η

αγριελιά. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ

Τα στάδια, από τα οποία διέρχεται το έντομο, είναι 4: αυγό,

προνύμφη (σκουλήκι), νύμφη (pupa) και ακμαίο έντομο (μυ-

γάκι).  Έχει συνήθως 4-5 γενιές/έτος, και ο τρόπος που δια-

χειμάζει είναι ως νύμφη στο έδαφος, ή ως ακμαίο έντομο σε

προφυλαγμένες περιοχές. 

Η προνύμφη (σκουλήκι) έχει

χρώμα λευκό-κίτρινο και το μέγι-

στο μήκος του είναι 8 χιλιοστά. Το

ακμαίο έντομο (μυγάκι) έχει

μήκος περίπου 5 χιλιοστά, κα-

στανό χρωματισμό με το άνω

μέρος του θώρακα μαύρο, ιριδί-

ζοντες πράσινους οφθαλμούς και

μια καστανή κηλίδα στην άκρη των πτερύγων.

Η προσβολή των καρπών γίνεται από το ακμαίο έντομο (μυ-

γάκι), κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, όταν ο καρπός έχει

μαλακώσει, οπότε μπορεί το θηλυκό έντομο να τον τρυπήσει

και να εισάγει εντός του καρπού ένα αυγό. Από το αυγό βγαί-

νει η προνύμφη (σκουλήκι), η οποία ανοίγει στοά μέσα στον

καρπό, τρώγοντας μέρος του, και

στη συνέχεια τους μεν θερινούς

μήνες νυμφώνεται εντός του καρ-

πού (από όπου στη βγαίνει το μυ-

γάκι), ενώ το φθινόπωρο

εξέρχεται  πέφτοντας στο έδα-

φος σχηματίζεται το στάδιο της

νύμφης. Η διάρκεια της νύμφω-

σης μπορεί να κρατήσει από 30

εως 80 ημέρες, αναλόγως των θερμοκρασιών. 

Στην περίπτωση που υπάρχει προνύμφη εντός του καρπού, η

οποία δεν έχει ολοκληρώσει το στάδιο αυτό, ή εαν για κάποιο

λόγο έχει νεκρωθεί η προνύμφη εντός του καρπού, ο καρπός

συνήθως παραμένει στο δέντρο και δεν πέφτει. Έτσι διασφα-

λίζεται η επιβίωση του εντόμου κατά το χειμώνα.

Παράλληλα,  υπάρχει και η πιθανότητα από το νύγμα του ωο-

θέτη του θηλυκού εντόμου πάνω στον καρπό, να εισέλθουν

και να εγκατασταθούν μύκητες, όπως ο Camarosporium dal-

maticum. Ο μύκητας αυτός προκαλεί την ξεροβούλα στις

άγουρες και τη σαποβούλα στις ώριμες ελιές, καταστρέφον-

τας έτσι ολοκληρωτικά τον καρπό.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Για να αποφευχθεί η εκτεταμένη χρήση γεωργικών φυτοφαρ-

μάκων και να καταστεί δυνατή η έγκαιρη διάγνωση της προ-

σβολής καρπών από δάκο είναι απαραίτητη η συνεχής &

επιμελής παρακολούθηση των δέντρων από Γεωπόνο. Αυτός

γνωρίζοντας το ιστορικό του χωραφιού αναφορικά με προ-

σβολές προηγούμενων ετών, τις καιρικές συνθήκες της προ-

ηγούμενης και της τρέχουσας χρονιάς, καθώς και τη χρήση

εντομοελκυστικών παγιδών, θα μπορέσει να βγάλει ασφαλές

συμπέρασμα για την ένταση της προσβολής (σε αρχικό στά-

διο), ώστε να αποφανθεί για τη χρήση ή μη χημικών φυτοφαρ-

μάκων.

Στο επόμενο φύλλο η Αντιμετώπιση.

Προστατεύοντας τον κήπο σας
γράφει ο Nίκος Χριστοδούλου

Γεωπόνος

Πριν από 56 χρόνια, με το από 09-12-1961  Βασιλικό Διά-

ταγμα «περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμο-

τομικού σχεδίου Βούλας και καθορισμού των όρων και

περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού», που δη-

μοσιεύθηκε στην ΕτΚ στις 29-12-1961 (ΦΕΚ 151 Δ), επε-

κτάθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της Βούλας και

καθορίσθηκε η μορφή της ήδη υφισταμένης οδού ονο-

μαζόμενης τότε λεωφ. Βουλιαγμένης και ήδη σήμερα

Λεωφ. Βασ. Παύλου, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες

οδικής σύνδεσης Αθήνας – Πειραιά με τη Βουλιαγμένη

και μέχρι Σουνίου.

Επειδή στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προ-

χώρησε στη διάνοιξη της Παραλιακής μέχρι το Σούνιο,

το πιο πάνω σχέδιο δεν υλοποποιήθηκε. Μετά δε και τη

διάνοιξη της νέας Λεωφόρου Βουλιαγμένης, η παλαιά

μετονομάστηκε σε Λεωφ. Β. Παύλου, χωρίς μέχρι σή-

μερα να υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα από το ως άνω

ρυμοτομικό σχέδιο, όσον αφορά την τελική της διαμόρ-

φωση, αφού το ζητούμενο είχε υπερκαλυφθεί πολλα-

πλάσια. 

Σήμερα, μετά 56 ολόκληρα χρόνια, ο Δήμαρχος κ. Κων-

σταντέλλος ξεκίνησε διαδικασίες για να προχωρήσει σε

εφαρμογή του προβλεπόμενου στο ως άνω Β.Δ. ρυμο-

τομικού σχεδίου στην Λεωφ. Βασ. Παύλου, αποβλέπον-

τας όχι στην διαπλάτυνση δρόμου ή των πεζοδρομίων

για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των πεζών, αλλά  με

σκοπό τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης. Ο Δήμαρχος

θέλει να μετατρέψει τη Λεωφ. Βασιλέως Παύλου σε δη-

μοτικό πάρκινγκ και να αλλάξει τις χρήσεις γης, ώστε

να μεταβληθεί ο κεντρικός αυτός οδικός άξονας σε εμ-

πορική ζώνη. 

Το επόμενο βήμα από αυτόν ή άλλον Δήμαρχο θα είναι

η καθιέρωση χρήσεως «Γενικής κατοικίας» σε όλη την

παλαιά Βούλα, ώστε να νομιμοποιηθούν οι  εμπορικές

χρήσεις που θα ξεφυτρώσουν σαν μανιτάρια σε όλο το

πολεοδομικό κομμάτι μεταξύ Παραλιακής και Βουλιαγ-

μένης,  κατά παράβαση των ισχυουσών χρήσεων γης.

Το δρόμο δε θα τον έχει  ανοίξει το ίδιο το Δημ. Συμβού-

λιο με την απόφασή του να μεταβάλει το πρόσωπο του

κεντρικού οδικού άξονα της Λεωφ. Β. Παύλου.

Στο συνημμένο σχέδιο, απεικονίζονται οι πραγματικές

προθέσεις του Δημάρχου σχετικά με το μέλλον της

Λεωφ. Βασιλέως Παύλου. Ας το μελετήσει κάθε δημό-

της και κάτοικος της Βούλας  και ας αποφασίσει εάν επι-

θυμεί  να διατηρήσει η Βούλα τον  χαρακτήρα της

Κηπούπολης, όπως το Ψυχικό, η Φιλοθέη, του Παπάγου

ή θέλει να αποκτήσει αυτή χρήση «γενικής κατοικίας»

με ότι αυτή συνεπάγεται όσον αφορά και τις εκτεταμέ-

νες εμπορικές χρήσεις. 

Οι κάτοικοι της Λεωφ. Β. Παύλου έχουν επί 56 χρόνια

διατηρήσει αλώβητο τον χαρακτήρα της περιοχής ως

Κηπούπολης, καθώς και τον οικογενειακό χαρακτήρα

των ιδιοκτησιών τους και δεν ενέδωσαν στα προφανή

οφέλη από την εκμετάλλευση αυτών με μη επιτρεπόμε-

νες, αλλά επικερδείς χρήσεις.

Ενόψει αυτών και για να διαφυλάξουν το χαρακτήρα της

Κηπούπολης στην περιοχή τους, αλλά και  στη Βούλα

γενικότερα, έχουν ήδη προβεί σε ενέργειες, για να προ-

σβάλουν αρμοδίως τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, οι οποίες αποσκοπούν να μεταβάλουν το

υφιστάμενο καθεστώς χρήσεων γης και  στην υποβάθ-

μιση της Λεωφ. Βασ. Παύλου. Είναι δε αποφασισμένοι

να προβούν και σε όποιες άλλες ενέργειες απαιτηθεί για

να προστατέψουν τις ιδιοκτησίες τους και την ποιότητα

ζωής στην περιοχής τους.

Δήμαρχε, εσύ που διακηρύσσεις στο υπερπολυτελές

φυλλάδιο «Ταξίδι στην Πόλη»,  ότι, προ πάσης ενέρ-

γειας, θα προβείς σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, έχεις το

θάρρος να καλέσεις τους Δημότες στην αίθουσα Ιωνία

και να τους αντιμετωπίσεις κοιτάζοντάς τους στα μάτια

;

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Β. ΠΑΥΛΟΥ

50 χρόνια κινηματογράφος τέχνης

ΑΛΚΥΟΝΙΣ
Για όλο το 2018 προσφέρουν 

ελεύθερη είσοδο σε όσους 

έχουν γεννηθεί το 1968!  

και 49 ακόμη προσφορές στους σινεφίλ της Αθήνας

Το 2018 ο ιστορικός κινηματογράφος τέχνης ΑΛ-

ΚΥΟΝΙΣ συμπληρώνει 50 χρόνια από την έναρξη της

λειτουργείας του!

Για να τιμήσουn τη σημαντική αυτή επέτειο θα προ-

σφέρουn στους σινεφίλ της Αθήνας, αλλά και όλους

όσους αγαπούν τις τέχνες και τα γράμματα, 50 ειδι-

κές προσφορές καθ' όλη την διάρκεια του έτους!

Όσοι θέλουν να ενημερώνονται   για τις δράσεις

αυτές μπορούν να στείλουν email στο new-

starcine@gmail.com με θέμα: "50 χρόνια ΑΛΚΥΟΝΙΣ

ενημέρωση"

Για ολόκληρο το 2018 προσφέρουν ελεύθερη είσοδο

σε όσους έχουν γεννηθεί το 1968! (με επίδειξη αστυ-

νομικής ταυτότητας)

Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star

art cinema, ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

(ΜΕΤΡΟ Βικτώρια), Τηλ.210 8220008, 210 8220023

«ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΗΝ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΠΟΥ ΧΑΝΕΙΣ»

ΑΠΟ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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Πλατεία 

ή Τραπεζαρία; 

Σκέψεις με αφορμή την πρό-

σφατη απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου των 3Β, για αλλαγή

των χρήσεων γης στο κέντρο

της Βούλας

Η σημερινή κατάσταση στο κέν-

τρο της πόλης
Πολλοί συμπολίτες μας επώνυμοι και ανώ-

νυμοι με δημόσιες παρεμβάσεις τους και

ακόμη περισσότεροι σε καθημερινές συζη-

τήσεις τους  έχουν εκφράσει τη δυσφορία

τους για την απαράδεκτη κατάσταση που

έχει διαμορφωθεί  στη Βούλα, η κεντρική

πλατεία της οποίας έχει μετατραπεί σε μια

απέραντη τραπεζαρία. Ίσως η Βούλα να

είναι το μοναδικό προάστιο της Αττικής,

προσωπικά δε γνωρίζω άλλο, που στην κεν-

τρική του πλατεία να μην μπορούν οι άν-

θρωποι να κάνουν ελεύθεροι τη βόλτα τους

και τα παιδιά να μην μπορούν να παίξουν

αμέριμνα, γιατί όλοι είναι αναγκασμένοι να

σκοντάφτουν πάνω στα γκαρσόνια που πη-

γαινοοέρχονται με πιάτα και ποτήρια στα

χέρια, ενώ τα παιδιά να ψάχνουν κλαίγον-

τας να βρουν τις μπάλες και τα άλλα παιχνί-

δια τους κάτω από τις καρέκλες και τα

τραπέζια των συνδαιτημόνων της ….πλα-

τείας. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τους κιν-

δύνους από παρκαρισμένα ή κινούμενα

αυτοκίνητα και μηχανάκια, ορισμένα από τα

οποία κάνοντας “ντελίβερι” κυκλοφορούν

ακόμη και  πάνω στην πλατεία, καθώς και την

κάθε είδους ρύπανση που προκαλείται  κατα-

λαβαίνουμε την αφόρητη κατάσταση που δια-

μορφώνεται στο κέντρο της Βούλας. 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου για την αλλαγή των

χρήσεων γης 

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση θα νομιμο-

ποιηθεί και θα επεκταθεί σε όλο το δήμο,

εάν εφαρμοσθεί η  απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου για την αλλαγή των χρήσεων

γης και την  πλήρη εμπορευματοποίηση του

κέντρου της πόλης. Στο σημείο αυτό θα

πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η πρώτη

φορά στην ιστορία του δήμου της Βούλας,

που δημοτικές παρατάξεις επιχειρούν να

αλλάξουν τις χρήσεις γης, αν και  προεκλο-

γικά διακήρυσσαν σε κάθε τόνο ότι δεν πρό-

κειται να το κάνουν. 

Το χειρότερο όμως από όλα είναι ότι επειδή

δεν έχουν κανένα επιχείρημα για να πεί-

σουν τους πολίτες χρησιμοποιούν εκβια-

στικά ή και παραπλανητικά διλήμματα ή

ευφυολογήματα. Ο δήμαρχος κ. Κωνσταν-

τέλος, προσπάθησε να παρουσιάσει την αλ-

λαγή των  χρήσεων γης στο κέντρο της

πόλης και την πλήρη εμπορευματοποίηση

της πλατείας σαν επιβεβλημένη τάχα από

τη νομοθεσία. Όμως είναι γνωστό και συν-

ταγματικά κατοχυρωμένο, ότι καμία νομο-

θεσία δε μπορεί να επιβάλλει  αλλαγή -και

μάλιστα προς το χειρότερο- των χρήσεων

γης αν δεν το θέλει η δημοτική αρχή και

πολύ περισσότερο, αν η δημοτική αρχή με

τη συμπαράσταση των πολιτών είναι απο-

φασισμένη να αγωνισθεί για να διατηρήσει

την ποιότητα ζωής στο δήμο. 

Έωλα όμως και κυρίως αποπροσανατολι-

στικά ήταν και τα επιχειρήματα των άλλων

παρατάξεων  που ψήφισαν  υπέρ της αλλα-

γής των χρήσεων γης και ιδιαίτερα το επι-

χείρημα ότι τάχα η τοπική κοινωνία έχει

αποδεχθεί και μάλιστα έχει αγκαλιάσει τη

σημερινή απαράδεκτη κατάσταση. Όμως

όλοι γνωρίζουν ότι ουδέποτε ρωτήθηκε η

τοπική κοινωνία και τώρα που θα ήταν μια

ευκαιρία να ρωτηθεί και γίνει ένας γόνιμος

διάλογος έρχεται η πλειοψηφία των δημο-

τικών παρατάξεων να επιβάλλει την αλλαγή

των χρήσεων γης. 

Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι υπήρξαν

δημοτικοί σύμβουλοι που είχαν το θάρρος να

σταθούν στο ύψος τους και να αρνηθούν να

συναινέσουν στη καταστροφική αυτή για το

δήμο εξέλιξη, γιατί είναι γνωστό ότι αν εφαρ-

μοσθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου, η κατάσταση της πλήρους

εμπορευματοποίησης, που επικρατεί στην

κεντρική πλατεία της Βούλας θα επικρατήσει

σε όλες τις περιοχές του δήμου 

Η επίθεση εμπορευματοποίησης

και τσιμεντοποίησης επεκτείνε-

ται σε όλο το δήμο Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης  

Μετά από την ψήφιση της αλλαγής των

χρήσεων γης στο κέντρο της Βούλας, η εμ-

πορευματοποίηση και η τσιμεντοποίηση στο

δήμο μεταφέρθηκε και στη Βουλιαγμένη.

Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι κάτοικοι με

δημόσια ανάρτησή τους για συγκέντρωση

υπογραφών “Στη δασική έκταση και στον

αρχαιολογικό χώρο του Μεγάλου Καβου-

ριού, χτίζονται δύο φαραωνικού τύπου με-

γάλες τσιμεντοκατασκευές, με σκοπό να

λειτουργήσουν ως εστιατόρια.” Είναι προ-

φανές ότι με την τσιμεντοποίηση της περιο-

χής και το δάσος του Μεγάλου Καβουρίου

καταστρέφεται και ο αρχαιολογικός χώρος

απαξιώνεται  και η πανέμορφη παραλία κιν-

δυνεύει να υποβαθμισθεί. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι και ο οικιστικός

ιστός και οι ελεύθεροι χώροι και  το φυσικό

περιβάλλον και τα ιστορικά μνημεία του

δήμου δέχονται με ευθύνη και της δημοτι-

κής αρχής και της κυβέρνησης μια συντονι-

σμένη επίθεση εμπορευματοποίησης και

τσιμεντοποίησης με προφανή στόχο την

εξυπηρέτηση οργανωμένων οικονομικών

συμφερόντων. Αυτή η επίθεση έχει ξεκινή-

σει με την παράνομη παράδοση του δάσους

της Βουλιαγμένης στην πολυεθνική Jermyn

Real Estate προκειμένου να κτίσει 15 βίλες

1000 τετραγωνικών η κάθε μία καταστρέ-

φοντας το δάσος (για την υπόθεση αυτή έχει

ήδη επέμβει η δικαιοσύνη). Και συνεχίζεται με

την σχεδιαζόμενη από το δήμο παράδοση

των  τριών ελεύθερων ακτών (πρ. Κάμπινγ,  Β’

πλαζ  Βούλας και ελεύθερη ακτή  Βάρκιζας)

σε επιχειρηματίες, όπως και με τα σχέδια για

τουριστικοποίηση των δύο νησιών του δήμου

(Υδρούσα και Φλέβες)

Οι πολίτες και οι συλλογικότητες του δήμου

δεν πρόκειται να αποδεχθούμε  την αλλοί-

ωση του φυσικού και του οικιστικού περι-

βάλλοντος για να ωφεληθούν λίγα

επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος της

ποιότητας της ζωής μας.  

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις οι πολίτες

και οι συλλογικότητες του δήμου δε μέ-

νουμε απαθείς. Δεν πρόκειται να αποδεχ-

θούμε ούτε την αλλαγή των χρήσεων γης,

ούτε την καταστροφή του δάσους ούτε την

εμπορευματοποίηση και την τσιμεντοποί-

ηση των παραλίων και των νησιών Οι αντι-

δράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει με

συγκεντρώσεις υπογραφών, ανοιχτές εκδη-

λώσεις και κινητοποιήσεις. Σε μία μάλιστα

οπό αυτές τις κινητοποιήσεις για την απο-

τροπή της τσιμεντοποίησης της πλατείας

Νυμφών στη Βουλιαγμένη, ήταν τόσο δυνα-

μική η αντίδραση των πολιτών, ώστε η δη-

μοτική αρχή όχι μόνοι αναγκάστηκε σε

άτακτη υποχώρηση, αλλά και ο ίδιος ο δή-

μαρχος παραδέχθηκε δημοσίως το αυτο-

νόητο: ότι δηλαδή χωρίς τη σύμφωνη

γνώμη της τοπικής κοινωνίας δε μπορεί να

γίνει τίποτα.

Αυτός κατά την άποψη μου είναι ο μοναδι-

κός δρόμος που έχουμε οι πολίτες για να

αποτρέψουμε την επερχόμενη καταστρο-

φική λαίλαπα. Με οργανωμένο αγώνα που

θα είναι αποτέλεσμα ανοιχτών δημοκρατι-

κών διαδικασιών, είναι σίγουρο ότι θα αναγ-

κάσουμε και τη δημοτική αρχή και την

κυβέρνηση, όχι μόνο να μας ακούσουν,

αλλά και να πάρουν πολύ σοβαρά υπόψη

τους τα αιτήματά μας. 

Μάκης Σταύρου - Ιστορικός

Μέλος Ανοιχτής Συνέλευσης Πολιτών 3B

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   /   ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  « Η ΑΡΤΕΜΙΣ»  /  ΔΗΜΟΥ  ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ, Τ.Κ.: 19004 Σπάτα 
Πληροφ.: Κων/να Λαβδού Τηλ.: 210 6633290,  Email:athlspa1@yahoo.gr
Σπάτα:8/1/2018   /   Αριθ. Πρωτ.: 23

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του  Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» που
εδρεύει στα Σπάτα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατό-
μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αρ.ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικός Οργανισμός Σπάτα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ/ΣΤΗΣ 8μήνες 1

«Η ΑΡΤΕΜΙΣ» Δήμου Σπάτων
- Αρτέμιδος

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου  προσωπικού»
του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014),η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται
υποχρεωτικά εντός  αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται
να συναφθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός  θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.    

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβά-
νεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   
101 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΝΠΔΔ
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»,στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Τ.Κ.:19004 Σπάτα Αττικής, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ, υπόψιν κας Κωνσταντίνας Λαβδού (τηλ. επι-
κοινωνίας: 2106633290).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επό-
μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας και χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προ-
θεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πο-
λίτες → Έντυπα - Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ · γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
→ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα - Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων
→ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Ένα χρήσιμο δώρο που

βοηθά τα αδέσποτα! 
Οι ατζέντες της Ζωοφιλικής Ένωσης

Ηλιούπολης

Κάθε μέρα ανήκει σ' αυτούς που αγαπάμε, κάθε μέρα αφιε-

ρώνουμε χρόνο στα αγαπημένα μας κατοικίδια. Κάποιοι

αφιερώνουμε καθημερινά χρόνο και στα αδεσποτάκια, σε

αυτά που ακόμα δεν έχουν βρεί την οικογένειά τους και

ονειρευόμαστε την καλύτερη για το καθένα απ' αυτά!

Με σκοπό να βοηθήσετε τη Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης

να αλλάξει τη ζωή σε όσο περισσότερα αδέσποτα ζώα γί-

νεται, φτιάξαμε για σας την ατζέντα του 2018. Είναι εύχρη-

στη, είναι καλαίσθητη, είναι πρακτική...αλλά πάνω απ' όλα

βοηθάει στο να συνεισφέρετε κι εσείς στην αλλαγή της

ζωής κάποιου αδέσποτου ζώου.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός ατζεντών που είναι ακόμα

διαθέσιμος! www.zeil.gr / info@zeil.gr

Για την παραγγελία σας χρησιμοποιείτε το παρακάτω λινκ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFAxxhp8tkGrXHJFT80BD-

DVOx84CsOKGcFoeb0F00ansoJ3Q/viewform?usp=sf_link

Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης  

Δικαιώνονται οι δανειολήπτες

σε ελβετικό φράγκο 

με τελεσίδικη απόφαση

Ισχυρό νομολογιακό προηγούμενο για περίπου 70.000 δα-

νειολήπτες που είχαν λάβει στεγαστικά δάνεια την πε-

ρίοδο 2006-2008 με ρήτρα αποπληρωμής σε ελβετικό

φράγκο, αποτελεί η απόφαση 791/2017 του Τριμελούς

Εφετείου Πειραιά, στις 29/12/2017.

Με την απόφαση, δικαιώνεται, σε δεύτερο βαθμό, ζευγάρι

δανειοληπτών και υποχρεώνεται η τράπεζα από την οποία

είχαν λάβει συγκεκριμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, να

δεχτεί την εξόφληση των δανειακών τους υποχρεώσεων

με την παλαιά ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου, που

ίσχυε κατά την ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων

τους. 

Ο όρος της σύμβασης που προέβλεπε την αποπληρωμή

των δανειακών υποχρεώσεων δυνάμει της τρέχουσας ισο-

τιμίας, κρίθηκε τελεσίδικα άκυρος και καταχρηστικός

λόγω της αδιαφάνειάς του.

Aντίθετο το ΕΒΕΑ

στο σχέδιο για τα

επιχειρηματικά πάρκα

Την πλήρη αντίθεσή του εξέφρασε ο πρόεδρος της Κεν-

τρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και του ΕΒΕΑ Κ.

Μίχαλος, στη θεσμοθέτηση κινήτρων και προτεραιοτή-

των για περιοχές που περιγράφονται σε Μελέτη της Γε-

νικής Γραμματείας Βιομηχανίας, που φέρει τον τίτλο

«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών

Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια». Σε ανάλογο αίτημα

της ΚΕΕ που διατυπώθηκε προ μηνός, ζητείται να δημο-

σιοποιηθούν πλήρως όλα τα περιεχόμενα του Επιχειρη-

σιακού Σχεδίου και να διεξαχθεί εξαντλητικός διάλογος

με όλους τους ενδιαφερόμενους, τοπικά και περιφερει-

ακά, καλώντας τα Επιμελητήρια, μέλη της ΚΕΕ, να εξε-

τάσουν εξονυχιστικά τον προτεινόμενο σχεδιασμό και

να υποβάλλουν παρατηρήσεις και προτάσεις.

Θα χάνουν το ΑΦΜ τους όσοι

έχουν χρέη στην Εφορία

Απενεργοποίηση του ΑΦΜ για όσους φοροδιαφεύγουν

ή υποβάλλουν ψεύτικα στοιχεία στην Εφορία προβλέπει

το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Φυσικά

πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ έχει ανασταλεί και θέλουν

να προχωρήσουν σε νέα έναρξη εργασιών ως υποκεί-

μενα στο ΦΠΑ υποβάλλοντας δήλωση μεταβολών για τη

διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα πρέπει να

καταθέσουν εγγύηση ανάλογα με το ύψος της φοροδια-

φυγής η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι

μικρότερη των 15.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα νο-

μικά πρόσωπα που υπόκεινται στο ΦΠΑ και υποβάλλουν

δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών

συναλλαγών στο φορολογικό μητρώο. 

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

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

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ζητείται εσωτερική οικιακή βοηθός, Ελληνίδα

υγιής, 55 - 65 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρε-

ώσεις επί πληρωμή ή με σύμφωνο συμβίωσης,  για

ηλικιωμένο συνταξιούχο, υγιή κάτοικο Βούλας.

Τηλ. 6944330107, 6936739804.

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
Ελληνίδα κυρία - μπέιμπι σίτερ - αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη μικρών παιδιών, στις περιοχές Βούλας, Βου-

λιαγμένης, Βάρης, Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6949630593.

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση: Υπ.Δομησης
Τμήμα: Πολεοδομικών Εφαρμογών
Βασ. Κων/νου 25,  166 72, Βάρη
Πληροφορίες: Κ.Κεχαϊδου
Τηλ: 213-2030411
Fax: 213-2030456
Βάρη: 10-1-2018
Aρ. Πρωτ.: 846

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για υποβολή ενστάσεων και δηλώ-
σεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρ-
μογής του ΟΤ 229 της περιοχής
Καμίνι Βάρης.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/1984) Απόφαση Υπουργού ΠΕ-
ΧΩΔΕ.
2. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ
877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ.
3. Το από 4-4-2002 ΠΔ (ΦΕΚ 308/Δ/
2002)

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων του
ΟΤ 229 περιοχής Καμίνι Βάρης, να
προσέλθουν στο Δημοτικό Κατά-
στημα της Βάρης (Λ. Κωνστανίνου
25) από Δευτέρα 15-1-2018 εώς Πα-
ρασκευή 26-1-2018 τις εργάσιμες
μέρες και ώρες με σκοπό:
1. Να λάβουν γνώση της Πράξης
Εφαρμογής στο ΟΤ 229 περιοχής Κα-
μίνι Βάρης, η οποία ολοκληρώθηκε
και αναρτάται για πρώτη φορά μετά
το από 4-4-2002 ΠΔ (ΦΕΚ 308/Δ
/2002). Οι τυχόν ενστάσεις θα υπο-

βληθούν κατά τη διάρκεια της ανάρ-
τησης. 
2. Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη
δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατη-
ρήσεις επί των κτηματογραφικών δια-
γραμμάτων και πινάκων όσον αφορά
το ακίνητό τους ,ώστε να ληφθούν υπ’
όψη στην διόρθωση των παραπάνω
διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων
ορίζεται σε 15 ημέρες από τη δημο-
σίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυ-
ποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-
σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα
με την 90327/7188/15.11.94 Από-
φαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ
877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του
σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την
ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά δια-
γράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής,
βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέ-
σεων της ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων των σημερι-
νών ιδιοκτητών και των ιδιοκτητών
10 Μαρτίου 1982.
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεω-
τική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε
παράλειψη υποβολής συνεπάγεται
όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου
5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου
για την ιδιοκτησία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 

για τα παιδιά SOS 1056

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
άριστης ποιότητας

οξύτητας 0,2 

ψυχρής έκθλιψης

κατευθείαν από τον παραγωγό

περιοχής Πηλίου

τηλ. 6973063821
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

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 καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε
τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

ΞΙΝΩΣΗ, 

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

Ιατροί οπλίτες θητείας

στα Περιερειακά Ιατρεία 

Με κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή

Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα και του

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, εγ-

κρίθηκε η τοποθέτηση ακόμα 19 ιατρών οπλιτών θη-

τείας, οι οποίοι εγκαθίστανται σε Πολυδύναμα

Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Κέν-

τρα Υγείας σε άγονες και προβληματικές περιοχές.

Στους συγκεκριμένους οπλίτες ιατρούς, παρέχεται η

δυνατότητα για ταυτόχρονη αναγνώριση του χρόνου

στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και ως χρό-

νου εκπλήρωσης της υποχρέωσης της υπηρεσίας

υπαίθρου, με δαπάνη του Υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα θα καλύψουν τις περιοχές Πολυδύνα-

μων Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΠΙ) Σχοινούσας, Φο-

λεγάνδρου, Οινουσών, Χάλκης και Αλοννήσου, των

Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΙ) Αργυρίου (Μουζακίου

Καρδίτσας), Αθαμανίου (Άρτας), Κατωμερίου (για

εξυπηρέτηση Μεγανησίου Λευκάδας), Μενετών

(Καρπάθου), Γαυρίου (Άνδρου), Αργιθέας (Μουζακίου

Καρδίτσας), Μαθρακίου, Σταυρού (Ιθάκης), Αγιάς

(Πάργας) και Λιχάδας (Ιστιαίας) και των Κέντρων

Υγείας (ΚΥ)  Ίου, Πάτμου, Αρκιών και Άντισσας (Λέ-

σβου) .

Υπενθυμίζεται πως μέσα στο 2017 είχαν τοποθετηθεί

29 ιατροί οπλίτες θητείας, με ταυτόχρονη εκπλήρωση

της υπηρεσίας υπαίθρου. Επίσης είχε γίνει διάθεση-

απόσπαση ακόμα  11 ιατρών οπλιτών θητείας άνευ ει-

δικότητας και νοσηλευτών, για την κάλυψη αναγκών

σε άγονες και προβληματικές περιοχές, ενώ διατέθη-

καν και 7 οπλίτες θητείας κτηνίατροι στη Λέσβο για

ενίσχυση της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
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. . . γ ια την υγειά μας

Χειμερινή κολύμβηση: από τις υγιεινότερες μορφές άθλησης, 

ιδανική για το κλίμα της χώρας μας

Η κολύμβηση αποτελεί μία από τις καλύτερες και αποτε-

λεσματικότερες μορφές άσκησης για το ανθρώπινο σώμα.

Είναι ένα άθλημα ζωής που ωφελεί το σώμα και τον εαυτό

μας, γενικότερα. 

Αλλά τι είναι αυτό που κάνει ωφέλιμο το κολύμπι; 
H κολύμβηση είναι μια δραστηριότητα,  που μπορεί να γίνε-

ται σε όλη την διάρκεια της ζωής μας  και τα οφέλη που προ-

σφέρει στην υγεία, αξίζουν τον κόπο ώστε να μπούμε στο

νερό. 

Δουλεύουν όλοι οι μύες του σώματος. Το κολύμπι –χειμώνα

καλοκαίρι– κρατά το σώµα σε φόρµα, βελτιώνει το µυϊκό σύ-

στηµα, τη στάση του σώµατος, την αντοχή, την ευλυγισία

αλλά και την καρδιοαγγειακή λειτουργία. Η θερµοκρασία του

σώµατος παραµένει σε φυσιολογικά επίπεδα, καθώς η κο-

λύµβηση βελτιώνει την κατανοµή του οξυγόνου στο σώµα

χωρίς να το ταλαιπωρεί. Βέβαια σε αντίθεση με ό,τι παλαι-

ότερα λεγόταν, δεν βοηθά την οστική πυκνότητα (οι ασκή-

σεις με βάρη ωφελούν περισσότερο την οστεοπόρωση),

αλλά βοηθά σε όλες τις άλλες παθήσεις. 

Το καλύτερο δε χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης µορφής

άσκησης είναι ότι δεν καταπονεί τις αρθρώσεις ούτε και τα

πόδια. Άτοµα που υποφέρουν από πόνους στις αρθρώσεις

και ως εκ τούτου αδυνατούν να τρέξουν λόγω πόνων µπο-

ρούν πολύ εύκολα να κολυµπήσουν άφοβα, ανώδυνα και ιδι-

αίτερα αποτελεσµατικά, καθώς δεν επιβαρύνονται καθόλου

οι αρθρώσεις σε κανένα σηµείο του σώµατος. 

Αρκετοί γυµναστές µάλιστα υποστηρίζουν ότι η κολύµβηση

µπορεί να χρησιµεύει ως ζέσταµα πριν από κάποιο άθληµα

αλλά και χαλάρωση µετά από κάποιο άθληµα. Μετά από κά-

ποια άσκηση στο έδαφος, λίγα µέτρα κολύµβησης µπορούν

να εξασφαλίσουν την επαναφορά των χτύπων της καρδιάς

σε φυσιολογικά επίπεδα, την ρύθµιση του κυκλοφορικού

αλλά και την επούλωση τυχόν µικροτραυµατισµών που δεν

έχουν διαπιστωθεί καθώς το σώµα παραµένει ακόµη ζεστό. 

Σηµαντική βελτίωση παρατηρείται επίσης και ύστερα από

µακροχρόνια κολύµβηση στην κατάσταση των πνευµόνων,

καθώς κατά την διάρκειά της ο κολυµβητής χρειάζεται πε-

ρισσότερο οξυγόνο, το οποίο παράγει ο οργανισµός του. 

Παράλληλα, ρυθµίζει την θερµοκρασία του σώµατος τόσο

το καλοκαίρι όσο και το χειµώνα µε αποτέλεσµα να απο-

φεύγει ο κολυµβητής να βρίσκεται σε τεχνητό κλιµατι-

ζόµενο περιβάλλον. Άτοµα µάλιστα που επιθυµούν να

βελτιώσουν τις αντοχές τους και τη διάρκεια της άσκησης

που ακολουθούν προχωρούν σε συστηµατική κολύµβηση.

Αθλητές µάλιστα που επιθυµούν να βελτιώσουν τη φυσική

τους κατάσταση ακολουθούν προγράµµατα κολύµβησης

(χειµώνα – καλοκαίρι). 

Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάµε ότι η κολύµβηση καίει

θερµίδες σε ιδιαίτερα αποτελεσµατικό βαθµό. Κρίνεται ιδι-

αίτερα αποτελεσµατική για ανθρώπους που βρίσκονται σε

πρόγραµµα αδυνατίσµατος. Παράλληλα χαλαρώνει ιδιαί-

τερα το µυαλό βελτιώνοντας τη διαδικασία της σκέψης. 

Η χειµερινή κολύµβηση αποτελεί ιδανική άσκηση για τα ηλι-

κιωµένα άτοµα.

Η εναλλαγή ζεστού και κρύου κάνει πολύ καλό στον οργα-

νισμό, εφόσον βέβαια έχουμε την συγκατάθεση γιατρού.

Είναι δεδομένο ότι η χειμερινή κολύμβηση ενδυναμώνει το

ανοσοποιητικό σύστημα.

Η χειμερινή κολύμβηση είναι (ίσως) η υγιεινότερη μορφή

άθλησης, ιδανική για το κλίμα της χώρας μας.

Τα υπέρ και τα κατά της χειμερινής κολύμβησης:

Θα μπορούσε κάποιος, έχοντας σύμμαχο την επιστήμη, να

επιχειρηματολογήσει για τα οφέλη της χειμερινής κολύμβη-

σης. 

Ο χρόνος παραμονής ενός υγιούς ανθρώπου στο παγωμένο

νερό κανονικά κυμαίνεται στη μισή ώρα. Όταν το σώμα

κρυώνει, χρησιμοποιεί ενδορφίνες για να αντιμετωπίσει τον

πόνο στο δέρμα, οι δύο βασικές χρήσεις των οποίων είναι η

μείωση του πόνου και η βελτίωση της ψυχικής διάθεσης.

Έτσι όταν ένας χειμερινός κολυμβητής έρχεται σε επαφή

με το παγωμένο νερό, στο σώμα του απελευθερώνονται εν-

δορφίνες, που είναι η μορφίνη του ανθρώπινου οργανισμού.

Πρόκειται για πρωτεΐνες που παράγονται στην υπόφυση και

τον υποθάλαμο του εγκεφάλου, απελευθερώνονται μέσω

του νωτιαίου μυελού και διοχετεύονται στην κυκλοφορία του

αίματος. Αποτελούν ισχυρότατο παυσίπονο -εκατό φορές

πιο ισχυρό από τη μορφίνη. Οι ενδορφίνες έχουν και αντι-

καταθλιπτικές ιδιότητες. Έτσι, η χειμερινή κολύμβηση βελ-

τιώνει τη διάθεση και μπορεί να καταστείλει την κατάθλιψη.

Ταυτόχρονα απελευθερώνονται οι νευροδιαβιβαστές ντοπα-

μίνη και σεροτονίνη που ευθύνονται για τη διατήρηση της

ευτυχίας και τη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης.

Κολυμπώντας σε κρύα νερά, η θερμοκρασία του αέρα είναι

ψυχρότερη από την θερμοκρασία του σώματος κι έτσι ο ορ-

γανισμός πρέπει να «κάνει υπερωρίες» για να έρθει σε ισορ-

ροπία με το περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται

πολλή ενέργεια και πολλά καύσιμα. Έτσι, αν βρεθεί σε μια

κρύα περιοχή, το σώμα θα αναγκαστεί να κάψει πολύ περισ-

σότερες θερμίδες και ενέργεια για να αντεπεξέλθει, με απο-

τέλεσμα να χάνουμε γρηγορότερα βάρος.

Επίσης, οι ανατριχίλες που νιώθουμε σε μια παγωμένη πι-

σίνα ή στην κρύα θάλασσα επηρεάζουν τον μεταβολισμό

μας, κάνοντάς τον πιο γρήγορο. Όσο πιο γρήγορος είναι ο

μεταβολισμός, τόσο πιο γρήγορα μεταβολίζεται η τροφή και

καίγονται οι θερμίδες, με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται

αποθήκες λίπους στο σώμα. 

Ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί στους 37 βαθμούς,

αυτό είναι το φυσιολογικό. Το δέρμα της μασχάλης δείχνει

36,6, λόγω της απώλειας θερμότητας στην επιφάνεια του

σώματος. Στο νερό η θερμότητα χάνεται δύο φορές γρηγο-

ρότερα. Το νερό της θάλασσας όμως, λόγω της πλήρους

επαφής με το δέρμα, παίρνει τη ζεστασιά του σώματος ευ-

κολότερα. Ίσως γι’ αυτό ένας κολυμβητής με περισσότερα

κιλά μπορεί να μείνει περισσότερες ώρες στο κρύο νερό. Το

λίπος γύρω από το σώμα του λειτουργεί ως μόνωση στο

κρύο. Τα λιποκύτταρα λοιπόν κάτω από το δέρμα είναι το κα-

λύτερο μονωτικό. 

Όπως είπαμε η συνήθεια που έχουν οι χειμερινοί κολυμβη-

τές να κολυμπούν όλο τον χρόνο είναι που τους χαρίζει την

επίκτητη αντοχή να βρίσκονται για πολλές ώρες στη θά-

λασσα με θερμοκρασία γύρω στους 15 βαθμούς. Στην ίδια

θάλασσα ένας ανεκπαίδευτος κολυμβητής υφίσταται το σοκ

του ψύχους και χάνεται σε διάστημα 1-2 ωρών, όσο νέος και

αν είναι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι άτομα που υποφέρουν από ρευμα-

τικές παθήσεις, ινομυαλγία, και άλλες μυοσκλετικές νόσους

αναφέρουν ότι η χειμερινή κολύμβηση ανακουφίζει από το

συνεχές αίσθημα του πόνου. Ακόμα και ασθενείς με άσθμα,

ομολογούν ότι βλέπουν βελτίωση, μετά από συστηματική κο-

λύμβηση τους χειμερινόυς μήνες. 

Η χαμηλή θερμοκρασία του νερού συνεισφέρει στη σύσφιξη

του δέρματος, ενώ σε συνδυασμό με την καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του χρόνου επαφή με τον ήλιο συντελεί στη δημιουργία

σώματος γεμάτο σφρίγος και ενέργεια. 

Η χειμερινή κολύμβηση βελτιώνει ακόμα και τη λίμπιντο των

δύο φύλων αλλά και τη γονιμότητα. Αυτό επιτυγχάνεται από

την αύξηση της έκκρισης τεστοστερόνης, αλλά και οιστρο-

γόνων στους άνδρες και στις γυναικές αντίστοιχα.

Τέλος, οι χαλαρωτικές ιδιότητες του υγρού στοιχείου, καθώς

και οι κοινωνικές επαφές που συνεπάγεται η χειμερινή κο-

λύμβηση, βοηθούν στην καταπολέμηση του καθημερινού

στρες και άγχους. 

Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Στο επόμενο φύλλο τα κατά τώρα της χειμερινής κο-

λύμβησης.

“Ενημέρωση του Πολίτη 

σε θέματα πρόληψης 

και προαγωγής Υγείας”

Tο Κέντρο Υγείας Βάρης οργανώνει Ημερίδα με

θέμα “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ” που θα

λάβει χώρα την ΚΥΡΙΑΚΗ  21/1/2018 και ώρα 11.30-

13.30 στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ.

Η θεματολογία της Ημερίδας περιλαμβάνει  Πρό-

ληψη της άνοιας, Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, Παγ-

κόσμια Ημέρα Όρασης. 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 
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Tο Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018 στις 7 το απόγευμα, εξελίχθηκε φιλικός αγώνας γυναικών μεταξύ των ομά-
δων ΜΑΚΑΜΠΙ  Υeruham του Ισραήλ (μια πόλη  στην βραχώδη  έρημο Νegev στο Νότιο Ισραήλ) και Α.Σ
Λέων Κορωπίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου. 
Τον αγώνα παρακολούθησαν πολλοί φίλαθλοι καθώς και ο δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης, προσκε-
κλημένος από τις ομάδες.

“Ανοιξιάτικα” Θεοφάνεια, ζήσαμε φέτος και ο κόσμος

πλημμύρισε τις παραλίες για να συμμετέχει στην γιορτή

και στη ρήψη του Σταυρού στα θαλασσινά νερά και στις

πισίνες.

Στο Δήμο 3Β η τελετή των Θεοφανείων έγινε μεν στους

ιερούς ναούς, αλλά η ρίψη του Σταυρού έγινε και στους

Ναυτικούς Ομίλους.

Στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης, η εκδήλωση ξεκίν-

μησε με την καθιερωμένη επίδειξη από τις αθλήτριες της

Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, και συνεχίστηκε με τον

αγιασμό των υδάτων, που ενθουσιάσε τους μικρούς

αθλητές oι οποίοι βουτούσαν στην πισίνα προκειμένου

να πιάσουν το Σταυρό.  Ο πάτερ Γεώργιος τους αποζη-

μίωσε αφού επανέλαβε τη ρίψη ενθουσιάζοντας τους μι-

κρού κολυμβητές.

Μετά το πέρας της τελετής, ακολούθησε η εκδήλωση

με τη βράβευση των αθλητών για τις αθλητικές και ακα-

δημαϊκές τους επιτυχίες, της προηγούμενης χρονιάς και

το κόψιμο της βασιλόπιτας.

Ο Ναυτικός Ομιλος Βούλας (ΝΑΟΒ) τηρώντας το έθιμο

γιόρτασε στις εγκαταστάσεις του που είχαν "ντυθεί" και

σημαιοστολιστεί για να τιμήσουν την ημέρα.

Πλήθος κόσμου, αθλητών του ομίλου παρακολούθησαν

τη γιορτή, παρουσία του δημάρχου των 3Β, σύσσωμου

του ΔΣ του ομίλου κι άλλων τοπικών αξιωματούχων και

φορέων, οι οποίοι πήγαν σε όλες τις ρίψεις.

Στο νερό περίμεναν υπομονετικά αθλητές, αλλά και χει-

μερινοί κολυμβητές, να πιάσουν το Σταυρό, ενώ παιδιά

- αθλητές των optimist με τα σκαφάκια τους και συνοδεία

των προπονητών τους παρέπλεαν τον χώρο της εκδή-

λωσης, δίνοντας μια όμορφη, αισιόδοξη όσο κι αθλητική

νότα.

Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπίττας για το καλωσόρι-

σμα του νέου χρόνου και το πατροπαράδοτο κέρασμα

των επισκεπτών. Το φλουρί από την πίττα του αθλητικού

τμήματος έπεσε στη νεαρή αθλήτρια Χάρις Κωστίδη,

ενώ στην κοπή της πίττας των μελών του ομίλου τυχε-

ρός αναδείχθηκε ο γραμματέας του ΔΣ Γιώργος Λούν-

τρας. Και οι δυο τυχεροί παρέλαβαν χρήσιμα δώρα από

την εταιρεία ναυτιλιακού εξοπλισμού "Ναυτίλος".

Ακολούθησε η προγραμματισμένη Γενική συνέλευση

του Ομίλου, όπου το ΔΣ έκανε απολογισμό της χρονιάς

που έκλεισε και κατέθεσε σε γνώση των υπολοίπων

μελών τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του 2018.

Θεοφάνεια 2018 στους Ναυτικούς Ομίλους του Δήμου 3Β

Φιλικός αγώνας Μακάμπι Yeruham - Λέων Κορωπίου

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Στον μικρό μώλο που βρίσκεται στην παραλία του

Αγίου Νικολάου της Αρτέμιδας, h τελετή του αγια-

σμού των υδάτων γίνεται με τη συμμετοχή των αθλη-

τών σέρφερς που περιμένουν να πιάσουν το Σταυρό

από το σκαφάκι... στα ρηχά. Ωραία εικόνα.

Στο κόψιμο και τη διανομή της βασιλόπιτας πρωτοστατεί ο
πρόεδρος του ΝΑΟΒ Κ. Κωνσταντόπουλος.
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΡΩΣΙΑ - ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Τα αναβολικά, οι πράκτορες και 

οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί

Η πρόσφατη απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επι-

τροπής για αποκλεισμό της Ρωσίας και από τους Χειμε-

ρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν τον

άλλο μήνα (9 - 25 Φλεβάρη) στην Πιόνγκτσανγκ της Νό-

τιας Κορέας, σίγουρα προκάλεσε αίσθηση. Κι αυτό γιατί

μία ακόμα διεθνής διοργάνωση του αθλητισμού την τε-

λευταία τριετία θα διεξαχθεί χωρίς την επίσημη παρου-

σία Ρώσων αθλητών, βάσει του σκεπτικού τιμωρίας της

χώρας για τα σκάνδαλα ντόπινγκ. Ετσι, από την από-

λυτη ρωσική κυριαρχία στα μετάλλια και της διακρίσεις

στην προηγούμενη διοργάνωση, (Σότσι 2014, στην

οποία η Ρωσία ήταν «οικοδέσποινα»), φτάσαμε τέσσερα

χρόνια μετά στην πλήρη απουσία. Υπενθυμίζεται ότι το

ίδιο έγινε και στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του

Ρίο το 2016, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου τον πε-

ρασμένο Αύγουστο και σε μια σειρά άλλες σημαντικές

διεθνείς διοργανώσεις. Η νέα απόφαση της ΔΟΕ για

αποκλεισμό της Ρωσίας προκάλεσε αυτή τη φορά κάπως

μεγαλύτερη αίσθηση σε σχέση με αντίστοιχες του πα-

ρελθόντος, αφού πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριζαν

ότι και λόγω της διοργάνωσης του Μουντιάλ 2018 από

τη Ρωσία τα πράγματα στον παγκόσμιο αθλητισμό θα

εξελιχθούν καλύτερα φέτος γι' αυτήν. Από την άλλη

αποτέλεσε μία ακόμη ευκαιρία για περαιτέρω όξυνση

της κόντρας μεταξύ Ρωσίας και διεθνών αθλητικών ορ-

γανισμών (ΔΟΕ, WADA), όχι μόνο σε αθλητικό αλλά και

σε πολιτικό επίπεδο.

Στο τελευταίο «επεισόδιο» η αντιπαράθεση έφερε στο

«κάδρο» τις επερχόμενες ρωσικές προεδρικές εκλογές

και τον γενικότερο ανταγωνισμό Ρωσίας - ΗΠΑ, μέχρι

και κόντρες μυστικών υπηρεσιών και πρακτόρων. Τα όσα

έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη μια θυμί-

ζουν ταινία, από την άλλη αποτελούν και ένα ακόμη χα-

ρακτηριστικό δείγμα τού τι επικρατεί σήμερα πίσω από

το οικοδόμημα του παγκόσμιου εμπορευματοποιημένου

αθλητισμού. Που πέρα απ' το ότι αποτελεί το πρόσφορο

έδαφος για παιχνίδια κέρδους των πολυεθνικών, βαθύ-

τερα στο παρασκήνιο παίζει και το ρόλο της βιτρίνας για

όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

H ΔΟΕ  ζητάει από τη Ρωσική Ο.E.

15 εκατομ. δολλάρια αποζημίωση!

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, μετά από πολύμηνη έρευνα η επι-

τροπή Σμιτ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία

εφάρμοσε οργανωμένο πρόγραμμα ντόπινγκ, με αρχή

τη διοργάνωση του Βανκούβερ το 2010 και κορύφωση

αυτήν του Σότσι το 2014. Μετά από την παράδοση του

πορίσματος της επιτροπής Σμιτ, η ΔΟΕ αποφάσισε τον

διεθνή αποκλεισμό Ρώσων αθλητών χειμερινών αγωνι-

σμάτων, με άμεση ισχύ της απόφασης. Οπως διευκρίνι-

σαν οι διοικούντες τη ΔΟΕ, από την απόφαση θα

εξαιρεθούν όσοι Ρώσοι αθλητές θεωρηθούν «καθαροί»

και αποδειχθεί ότι δεν είχαν σχέση με το κύκλωμα (π.χ.

προετοιμάζονταν στο εξωτερικό), οι οποίοι όμως και

πάλι δεν θα μπορούν να αγωνιστούν με τα χρώματα και

τα σύμβολα της χώρας τους, αλλά υπό την Ολυμπιακή

Σημαία και τον Ολυμπιακό Υμνο. Πλέον ανακαλούνται

όλες οι διαπιστεύσεις που είχαν δοθεί σε αξιωματού-

χους του ρωσικού υπουργείου Αθλητισμού για τους

αγώνες της Πιόνγκτσανγκ και η Ρωσική Ολυμπιακή Επι-

τροπή καλείται να καταβάλει στη ΔΟΕ το ποσό των 15

εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση για τις έρευ-

νες, αλλά και ως συμβολή στη σύσταση της νέας ανε-

ξάρτητης αρχής ελέγχων αντιντόπινγκ.

ΡΩΣΙΑ: Βολές Πούτιν κατά ΗΠΑ και FBI

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσικής πλευράς ήρθε από τον

επικεφαλής της Αθλητικής Επιτροπής στην κρατική

Δούμα, ο οποίος έκανε λόγο για πολιτική απόφαση της

ΔΟΕ με απώτερο σκοπό να δοθεί ένα χτύπημα στη

χώρα ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να πληγεί η ρωσική

κυβέρνηση είτε από τις κατηγορίες για συμμετοχή στο

σκάνδαλο ντόπινγκ, είτε από ενδεχόμενη απόφασή της

να μποϊκοτάρει τους αγώνες της Νότιας Κορέας. Ακόμα

πιο σκληρά ήταν τα σχόλια του Προέδρου της χώρας

Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος κατηγόρησε ευθέως τους

Αμερικανούς και το FBI ότι κρύβονται πίσω από το σκάν-

δαλο ντόπινγκ, αναφέροντας πως έχουν θέσει υπό τον

πλήρη έλεγχο τους τον πρώην διευθυντή του εργαστη-

ρίου αντιντόπινγκ της Μόσχας, Γκρέγκορι Ραντσένκοφ,

και οι δικές του ψευδείς μαρτυρίες οδήγησαν στον απο-

κλεισμό της Ρωσίας. Για την «πέτρα του σκανδάλου»,

όπως θεωρείται ο Ραντσένκοφ, ο Πούτιν ισχυρίστηκε

πως όχι μόνο δεν λειτουργούσε υπό κρατικές οδηγίες,

αλλά ο ίδιος παγίδευσε αρκετούς Ρώσους αθλητές,

αφού τους έδινε απαγορευμένες ουσίες, λέγοντάς τους

ότι είναι εξελιγμένα νόμιμα συμπληρώματα. 

Πάντως, ο Ρώσος ηγέτης ξεκαθάρισε πως η χώρα του

δεν θα μποϊκοτάρει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς,

αλλά αντίθετα θα προσφέρει και στήριξη σε όσους Ρώ-

σους αθλητές αγωνιστούν ως ανεξάρτητοι.

ΗΠΑ: Κυνηγητό πρακτόρων 

για τον Ραντσένκοφ

Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, έξω από το «χορό»

των εξελίξεων δεν μένουν οι ΗΠΑ, έχοντας αναλάβει

υπό τη «σκέπη» τους τον Ράντσενκοφ, ο οποίος διέ-

φυγε εκεί λίγο πριν από την κορύφωση του σκανδάλου.

Μάλιστα, πέρυσι, μετά από τις αποκαλύψεις που έκανε,

τέθηκε υπό την πλήρη προστασία των αμερικανικών μυ-

στικών υπηρεσιών, οι οποίες τον ενέταξαν σε πρό-

γραμμα προστασίας μαρτύρων. 

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ανύπαρκτο το ΣΕΓΑΣ...

Τεράστιες οι ΕΥΘΥΝΕΣ και της Σημερινής Κυβέρνησης

για την έλλειψη Σεβασμού και Ήθους της πλειοψηφίας

των Αθλητικών Ομοσπονδιών, προς τους Αθλητές τους

στους οποίους οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος της επι-

τυχίας τους.  

Σήμερα το μεσημέρι κηδέψαμε τον συναθλητή μας Β.

Σύλλη στο Κοιμητήριο του Βύρωνα χωρίς την παρουσία

του ΣΕΓΑΣ.

Ντράπηκα για λογαριασμό τους, το δε Υφυπουργείο

Αθλητισμού ανύπαρκτο από κάθε πλευρά……30/1/2018

Πρωταθλητής Ελλάδας 

ο Γιάννης Νικολαΐδης

Στις 23 Δεκέμβρη έπεσε η αυλαία για το φετινό Πρωτά-

θλημα Ελλάδας ΣΚΑΚΙ, που συνδιοργάνωσαν η Ενωση

Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής, το

σωματείο ΜΑΠΟ «Κεραυνός» Ωραιοκάστρου και η ΕΣΟ.

Μετά από 9 γύρους και 36 παρτίδες νικητής αναδείχθηκε

ο Γ. Νικολαΐδης με 7 βαθμούς και ακολούθησαν ο Θ. Μα-

στροβασίλης με 6,5 β. και ο Ανδ. Κελίρης με 6 β.

«Έφυγε» από τη ζωή 

ο ποδοσφαιριστής 

Τάκης Λουκανίδης

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα 11.1.18 σε ηλικία

81 ετών ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαι-

ριστές· ο Τάκης Λουκανίδης.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαι-

ριστές που πέρασαν από την Ελλάδα, κάνοντας μεγάλη

καριέρα με την Δόξα Δράμας και τον Παναθηναϊκό.

Ο Τάκης Λουκανίδης αγωνίστηκε στην ΑΕΚ Κομοτηνής

και στη Δόξα Δράμας, ενώ το 1962 ο Αντώνης Μαντζα-

βελάκης τον έφερε στον Παναθηναϊκό, την φανέλα του

οποίου φόρεσε για 7 χρόνια.

Έως το 1969 κατάκτησε 3 πρωταθλήματα και ένα Κύ-

πελλο με το «τριφύλλι». Έκλεισε την καριέρα του στον

Άρη Θεσσαλονίκης.  Τίμησε και την φανέλα της Εθνικής,

όπου σε 23 αγώνες πέτυχε 3 γκολ.

Από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη ΡΩΣΙΑ
¨Σότσι το 2014¨  (Ευτυχισμένες Μέρες για ΠΟΥΤΙΝ και
ΜΠΑΧ  Πρόεδρο ΔΟΕ) με τον πρώτο να κατηγορεί τη ΔΟΕ,
ότι λειτουργεί υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ…



O HΓΕΜΟΝΑΣ 
Νικολό Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από τον

Μέγα Ναπολέοντα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ χρυσοδερματόδετη
επετειακή - ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ - αριθμημένη!

500 χρόνια από την πρώτη του έκδοση!

Ένας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα

l για Πολιτικούς l για Στρατιωτικούς l για Επιχειρηματίες

l για Ηγέτες l για τους Πολίτες

γιατί ο Ηγεμόνας δεν είναι βιβλίο· είναι Σχολείο!

Τα πρώτα 400 αντίτυπα ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ και υπογεγραμμένα 
από τον ιδρυτή των εκδόσεων ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ Κώστα Βενετσάνο

Σχήμα 14Χ21, δερματόδετο, ραφτό, τιμή 45 ευρώ.  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR4601106560000065600144193

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ για τα ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ 
επετειακά αντίτυπα


