
Καλή Ανάσταση
Ημέρες που είναι, ας τηρήσουμε την παράδοση ευ-

χόμενοι εις εαυτούς και αλλήλους να περάσουμε

καλά εν ειρήνη και  με ομόνοια, περισυλλογή και

αγάπη! 

Ας περιοριστώ σ’ αυτές τις τέσσερις ευχές που δεν

είναι καθόλου «τυχαίες» ή ...τυπικές. Περικλείουν

την κοινή εύλογη επιθυμία μας και το νόημα των

ημερών κι ας αφήσουμε για το τέλος την πιο καίρια

και πιο αντιπροσωπευτική της σημερινής μεγάλης

ημέρας (Σάββατο).

Κι επειδή κατά την πεποίθηση

κάθε σύγχρονου ανθρώπου,

μόνο με την ευχή – χωρίς την

ανάλογη και ενδεδειγμένη προ-

σπάθεια – δεν γίνεται τίποτα, ας

τις περιγράψουμε:

― «Να περάσουμε καλά»: Να

φάμε και να πιούμε εν μέτρω· όχι

με λαιμαργία που είναι κι απ’ τα

επτά θανάσιμα αμαρτήματα

(συχνά «θανάσιμο», στην κυριο-

λεξία). Και βέβαια, για όσους μετακινηθούμε, με

σύνεση και προσοχή.

Να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδή-

σουμε με τ’ αγαπημένα μας πρόσωπα, τους συγγε-

νείς και τους φίλους και ν’ απολαύσουμε τη φύση

που αναγεννάται.

Ας σκεφθούμε όμως και τους συνανθρώπους μας

που συνεχίζουν, όχι την εβδομάδα των παθών,

αλλά για έτη κι έτη σε ανεργία και φτώχεια, σε πο-

λέμους, καταπίεση, εκμετάλλευση και ανασφάλεια.

Συνέχεια στη σελ. 2

Καλή 

Ανάσταση!
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Βενετσάνου
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ρυμοτομούμενο

υπέρ του Δήμου

Ο Δήμος προωθεί 

ανάπλαση του

χώρου

Σελίδα 3,6

Τμήμα του περιβάλλοντος χώρου του
Ασκληπιείου διεκδικεί ο Δήμος 3Β

Επέκταση έρευνας για
καρτέλ στο οδικό 

δίκτυο
Σελίδα 17

Πρωτιά στο Στίβο 
του Γ. Σ. Γλυφάδας

Σελίδα 17

“Ελληνικό Τουριστικό
Προϊόν”: 

Άνθρακες ο θησαυρός
Σελίδες 14, 15

Πρωτέας Βούλας -  
Ολυμπιακός 45-92
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Συνέχεια από τη σελ. 2

Κι όχι με δική τους ευθύνη, αλλά με ευθύνη και κρίμα

κάποιων άπληστων, ακόρεστων. (Άλλο θανάσιμο αμάρ-

τημα κι αυτό, η απληστία!) Και δεν εννοώ μόνον τα

πάθη των ανέργων, αλλά και των πολεμόπληκτων βε-

βαίως.

Άλλη πληγή κι αυτή του ...Φαραώ. Τί σόι θρησκευόμε-

νοι είναι αυτοί που βιάζονται να πάνε στον ...παρά-

δεισο, σκορπίζοντας το θάνατο και την οδύνη, σε

άλλους θρησκευόμενους που πιστεύουν στον ίδιο θεό,

αλλά σε άλλον προφήτη; Χωρίς να σημαίνει πως “πάνε

πίσω” και κάποιοι “καλοί χριστιανοί”, που εξαπολύουν

59 πυραύλους τόμαχοκ, αναζωπυρώνοντας την τραγω-

δία στην πολύπαθη Συρία, για να προωθήσουν τις γεω-

πολιτικές τους ανακατατάξεις κι όχι μόνον...

Συγγνώμην, είπα να παραμείνω στις ευχές, ημέρες που

είναι, αλλά παρασύρθηκα. Ας πάμε στην άλλη ευχή:

― Εν ομονοία λοιπόν – με ομόνοια! Χωρίς διχόνοια και

καβγάδες. Δύσκολο, ως ταυτότητα φρονήματος, αλλά

ευκταίο με ταυτότητα ή πρόθεση τουλάχιστον, διαθέ-

σεως.

Εδώ, οι σπουδαρχίδες – οι αρχομανείς – “τυφλοί τά τ᾽
ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ” τρώγονται κι εκεί

ακόμα που συμφωνούν! (Στα μνημόνια, στην ευρωλα-

τρεία, στην ευρωκατάνυξη και στην ευρωδουλεία).

Μ’ όλα ταύτα επιμένω να το εύχομαι: Σύμπνοια προς

την σωστή, βεβαίως, κατεύθυνση, γιατί, όπως είπε κι ο

Τσόρτσιλ, «αν οι Έλληνες ενωθούν αλίμονό μας»
(τους). Γι’ αυτό φρόντισαν από τη γερμανική κατοχή

ακόμη, να μας διαιρέσουν). Και ως εκ τούτου, με σύμ-

πνοια και ανεκτικότητα· εν ειρήνη, γιατί «μακάριοι οι
ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται» (Ματ-

θαίος κεφ. Ε).

― Και με περισυλλογή, είναι η τρίτη ευχή – προτροπή!

Καλή η διασκέδαση, καλή η ευωχία, καλή η ξεκούραση

και η ανάπαυλα από τον καθημερινό αγώνα και αγωνία,

αλλά και λίγη σκέψη και περισυλλογή  δεν βλάπτει –

αντίθετα ωφελεί:

Τί είναι η πίστη στο χριστιανισμό; Είναι ύμνοι και προ-

σευχές; Είναι λαμπάδες και θυμιάματα, είναι τελετουρ-

γίες και άμφια, είναι μεταφυσική και αποκρυφισμός ή

φανατισμός και  μισαλλοδοξία, ή μήπως είναι κάτι ου-

σιαστικότερο;

Τι να σημαίνει άραγε εκείνο το «αγαπάτε αλλήλους;»
Εκείνο το «αγαπάτε τους εχθρούς υμών», ή το άλλο, 

«τω αιτούντι σε δίδου και τον θέλοντα από σου δανεί-
σασθαι μη αποστραφής»1 (όχι βέβαια, με τοκογλυφι-

κούς τόκους). Εμ, το άλλο; «Μη θησαυρίζετε υμίν
θησαυρούς επί της γης, όπου σης (σκουλήκια) και βρώ-
σις αφανίζει, και όπου κλέπται διορύσσουσι και κλέ-
πτουσι»!

Και μη μου πει κανείς, “ε, τώρα, να ‘μαστε και ρεαλι-

στές”, γιατί θα του απαντήσει ο Χριστός που πιστεύει:

“Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν” (= δεν μπορείς

να υπηρετείς δύο κυρίους), δηλαδή “ου δύνασθε Θεώ
δουλεύειν και Μαμωνά”2. Μαμωνάς είναι ο δαίμονας (ή

θεός για κάποιους) του πλουτισμού, της ανέντιμης κερ-

δοσκοπίας, της δωροδοκίας, της μίζας κ.λπ. ...τρέχοντα

και συνήθη στην «άκρως ανταγωνιστική οικονομία της
“αγοράς”»!

Και, «Εκείνος που δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον
μου»3, είπε ο Ιησούς.

Σημείωση: Το τελευταίο το ‘χουν μπερδέψει πολλοί

(πολιτικοί, δήμαρχοι κλπ., εξομοιώνοντας τον εαυτό

τους με το θεό!). Μπορεί να σε εγκρίνω, αλλά σε κρίνω

εκεί που διαφωνώ. Με το Χριστό δεν ισχύει αυτό.

Εάν δεν τα τηρούμε αυτά, δεν είμαστε πιστοί· είμαστε

υποκριτές. Δεν το λέω εγώ. Εκείνος το είπε: «Ουαί
υμίν, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί»... διότι κατα-

τρώγετε τας οικίας των χηρών με την πρόφαση ότι κά-

νετε μακράς προσευχάς4 κι όχι μόνον από τις χήρες

και τα ορφανά, αλλά κι από τους άνεργους και τους

φτωχοποιημένους με πονηρούς και άδικους «νόμους»

μνημονίων και μνημοσύνων της ουσίας της χριστιανι-

κής θρησκείας, του Δικαίου και κάθε ιερού και οσίου,

αληθινού και ευφυούς (έξυπνου), γιατί έτσι πριονίζουν

το κλαδί που κάθονται! Ωστόσο τηρούν ευλαβικά και

διαλαλούν (“τα καλά και συμφέροντα”, όπως: «...ο μι-
σθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς...», Αποκομμένο,

βεβαίως, από την ουσία.

― Με αγάπη, λοιπόν. Με αληθινή και αμοιβαία αγάπη.

Γιατί, δίνοντας την τελυεταία, πριν απ’ την σταύρωση

εντολή ο Ιησούς, είπε: «Εντολή καινούργια, σας δίνω,
να αγαπάτε αλλήλους»5.

Και «εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρή-
σετε»! Ξεκάθαρα πράγματα: «Αν και εσείς με αγαπάτε,
όπως κι εγώ σας αγάπησα, είπε ο Ιησούς, πρέπει να τη-
ρείτε τις εντολές μου»6. Οχι μόνο τις εύκολες και τις

ευχάριστες. Τις τελετουργικές κι εκείνες που εκπηγά-

ζουν από την άγνοια και το φόβο. Το φόβο κυρίως, του

θανάτου και του επέκεινα (του μετά το θάνατο αγνώ-

στου). Εδώ δίνονται οι εξετάσεις της αληθινής πίστης.

Κι ακόμα, εδώ στη ζωή, σ’ αυτή τη μορφή, έμβιου ορ-

γανισμού «πεθαίνουμε και (ανα)γεννιόμαστε κάθε

μέρα, κάθε στιγμή, ώσπου να ολοκληρώσουμε το βιο-

λογικό μας κύκλο και  ν’ αποσυρθούμε για ανακύ-

κλωση!

Ως τότε δίνουμε... “εξετάσεις”. Εξετάσεις που επι-

δρούν άμεσα, αισθητά ή μη, και σε μας τους ίδιους και

στο περιβάλλον μας.

Καλή Ανάσταση, λοιπόν και ως έθιμο και παράδοση και

ως ευχή: 

Για ανάσταση, ανάταξη όλης της ανθρωπότητας,

Για επ’Ανάσταση του λαού μας και της πατρίδας μας

Για ανά-σταση* ουσίας.

Τώρα, τι τα λέω; Ξέρω, «φωνή βοώντος εν τη
ερήμω».

―――――
• ανά+ίστημι (ξαναστέκονται, ξανασηκώνονται) = ίσταμαι εκ νέου

(όρθιος).

1. Κατά Ματθαίον κεφ. Ε – 42.

2. Ως άνω στ. – 24

3. ως άνω ιβ’ – 30 «ο μη ων μετ’ εμού, κατ΄εμού εστί»

4. ως άνω κγ’ – 13

5. Κατά Ιωάννην: ιγ’ – 34 «εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε

αλλήλους».

6. ως άνω ιδ – 15

Kαλή Ανάσταση

Δημοτική συγκοινωνία στο Δήμο 3Β
Σελ. 6

Κυκλοφοριακή μελέτη σε διαβού-
λευση των 3Β Σελ. 6

Επέκταση δρομολογίων στη δημο-
τική συγκοινωνία Κορωπίου Σελ. 7

Αγάπη, το μήνυμα της Ανάστασης 
Φωτεινή Σωτηροπούλου Σελ. 8

Η μεγαλύτερη οδική σήραγγα των
Βαλκανίων στα Τέμπη Φαίδρα Φραγκομα-

νώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Οι μπλε φάλαινες” το παιχνίδι  που
σκοτώνει Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Αναβάθμιση οδοφωτισμού στο Δήμο
Σαρωνικού Σελ. 12

4ος Ημιμαραθώνιος στο Μαραθώνα Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη
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Την απόδοση τμήματος γης του οικοπέδου που βρίσκε-

ται το Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας ζητάει ο Δήμος

3Β, καθότι ισχύει το ρυμοτομικό του 1960 το οποίο δεν

έχει εφαρμοστεί. Και η εφαρμογή του προϋποθέτει ότι

μία λουρίδα γης είναι ρυμοτομούμενη και ανήκει στο

Δήμο.

Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος στη συνεδρίαση της

10/4 στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η εφαρμογή του ρυμοτομούμενου είναι από το σημείο

που η Βασ. Παύλου συναντά τη μάντρα του νοσοκομείο

(άνω είσοδο) προς την παραλία, 5,5 στρέμματα, 20

μέτρα ζώνη  προς τα μέσα από τη μάντρα του νοσοκο-

μείου.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος σημείωσεμεταξύ άλλων

ότι: Σήμερα βρίσκεται σε εκκρεμότητα μία πράξη αναλο-

γισμού από το 1960. Εξήντα χρόνια δεν ασχολήθηκε κα-

νείς. Το Ασκληπιείο οφείλει να μεταφέρει τη μάντρα επί

της Βασ. Παύλου 20 μέτρα μέσα. Αν συμβεί αυτό το νο-

σοκομείο θα χάσει τα περισσότερα εκ των κτισμάτων

που βρίσκονται στο πάνω φυλάκειο, θα κατεδαφιστούν

τα μισά από τα κτίρια που βρίσκονται στη γραμμή αυτή,

θα γκρεμιστεί μέρος του ναού και όλες οι εγκαταστά-

σεις της νότιας εισόδου.

Τι να κάνουμε όμως μία λωρίδα 20 μέτρων επί 200 μέτρα

μήκος στα πλάγια του νοσοκομείου; Θα κάνει μία ζώνη

περιπάτου και μια ζώνη πλάγιας στάθμευσης.

Για το λόγο αυτό ήρθαμε σε επαφή με τον ιδιοκτήτη

(που είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός), όπου υπήρξε

μία συνεννόηση και διαβιβάσαμε την πρότασή μας η

οποία είναι τελείως διαφορετική.

Εχει γίνει μελέτη, το συζητούν από τον περασμένο Αύ-

γουστο. Το σχέδιο που προτείνει ο Δήμος είναι: 

Μειώνει τη λωρίδα σε 10 μέτρα και φτιάχνει ζώνη στάθ-

μευσης, ζώνη περιπάτου και μια σειρά από φυτεύσεις

και τα άλλα δέκα μέτρα (2,5 στρ.) φτιάχνει ένα δημόσιας

χρήσης χώρο στάθμευσης στο μέτωπο της παραλιακής,

έξω από το μάντρα του νοσοκομείου για χρήση από τον

καθέναν. 

Η μελέτη αυτή είναι έτοιμη και  ήδη έχει αναρτηθεί στο

διαδίκτυο.

Ο Δήμος εξηγεί ότι, η διαδικασία θα γίνει από την Απο-

κεντρωμένη, θα πάει στο Υπουργείο για Προεδρικό Διά-

ταγμα. Είναι χρονοβόρα διαδικασία και ότι η αποδοχή

των κανόνων ρυμοτομίας, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη

γνώμη των ιδιοκτητών.!

Ενοχλημένος μίλησε ο δήμαρχος για επιστολή που έλα-

βαν από τον πρόεδρο του Ασκληπιείου Θεοδ. Ρούπα,

που απευθύνεται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,

τον πρόεδρο του ΕΕΣ, το Δήμο 3Β και τις αρμόδιες υπη-

ρεσίες, σημειώνοντας ότι: «Εγώ αισθάνθηκα σαν κά-
ποιος να μου κουνάει το δάχτυλο και δεν μου αρέσει,
είμαι αντιδραστικός σ’ αυτό...». 
Είπε ακόμη ο δήμαρχος: «Στο έγγραφο του κ. Ρούπα
αναφέρεται κάτι που εμένα προσωπικά μου δημιούρ-
γησε μία αποστροφή. Οτι ο συγκεκριμένος χώρος που
παρατύπως βρίσκεται μέσα στο χώρο του Ασκληπιείου
είναι ζωτικός χώρος: “Το Νοσοκομείο με τις Υπηρεσίες
που έχει αναπτύξει και αυτές που στοχεύει να εξελίξει,
έχει απόλυτη ανάγκη των ζωτικών χώρων που αναφέ-
ρονται”. Δηλαδή κατά την άποψη του κ. Διοικητή τα 5,5
στρ. που μας  ανήκουν και πρέπει να αποδοθούν σε
κοινή χρήση, αποτελεί “συρρίκνωση του Ασκληπιείου”.
Αυτό το πράγμα δεν είμαι διατεθειμένος να το αποδε-
χτώ» τόνισε ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος και κατέ-

ληξε:

Δεν έχει δικαίωμα να θεωρεί ότι όλοι αποδίδουν τα ρυ-

μοτομούμενα πλην του Ασκληπιείου. Αν και δεν εμπλέ-

κεται το Νοσοκομείο, αλλά ο Ε.Ε.Σ. 

Αύριο το πρωί αν θέλει η Τεχνική Υπηρεσία πηγαίνει και

αποκαθηλώνει την υφιστάμενη μάντρα... 

Εάν για 60 χρόνια βλέπαμε το πρόβλημα και το ξεπερ-

νούσαμε, κάποια στιγμή... 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Γραφείο Διοικητή – Προέδρου Δ.Σ.

Κύριοι, γίναμε κοινωνοί του υπ’ αριθμ. Πρωτ.

10299/20.03.17 εγγράφου – εισήγησης προς το Δημοτικό

Συμβούλιο περί «πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμέ-

νου ρυμοτομικού σχεδίου του Ο.Τ. 470 (Ασκληπιείο Βού-

λας), βασιζόμενο στο Β.Δ. (ΦΕΚ 53/Δ/1960).

Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε ότι, ου-

δέποτε έχει εκφραστεί άποψη Διοίκησης ή Υπηρεσιών του

Νοσοκομείου, πόσο μάλλον Απόφαση Διοίκησης ή Διοικη-

τικού Συμβουλίου, στην οποία να αποτυπώνεται η οποιαδή-

ποτε γνώμη περί του υφιστάμενου ρυμοτομικού σχεδίου ή

τυχόν τροποποίησης αυτού.

Το Νοσοκομείο με τις Υπηρεσίες που έχει αναπτύξει και

αυτές που στοχεύει να εξελίξει, έχει απόλυτη ανάγκη των

ζωτικών χώρων που αναφέρονται.

Το Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, λειτουργεί αποκλει-

στικά και μόνο ως «χρήστης», δυνάμει του ν. 3627/2007.

Σημειωτέον, κύριος και νομεύς του ανωτέρω οικοπέδου

ήταν και παραμένει αποκλειστικά, ο Ελληνικός Ερυθρός

Σταυρός.

Δηλώνουμε εγγράφως τη δυσαρέσκειά μας, με δεδομένο

ότι το Νοσοκομείο μας εκτός του ότι είναι χώρος ιστορικής

σημασίας 100 ετών, εξυπηρετεί περίπου 1.500.000 πληθυ-

σμό και χρήζει ιδιαιτέρως ανάπτυξης παρά συρρίκνωσης.

Ο Διοικητής Θεόδωρος Ρούπας

Πρόταση αναβολής

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο νομικός σύμβουλος του

Ασκληπιείου Νοσοκομείου, ο οποίος μιλώντας προς το

σώμα του Δ.Σ. δήλωσε ότι δεν νομιμοποιείται να αναπτύξει

ο ίδιος το θέμα, αλλά να καταθέσει αίτημα αναβολής γιατί

δεν μπόρεσε να παρευρεθεί ο πρόεδρος του Ασκληπιείου

λόγω ειλημμένης υποχρέωσης.

Το αίτημα αναβολής υποστήριξε και ο Θάνος Ματόπουλος,

ο οποίος τόνισε ότι σήμερα για να παρκάρεις μέσα στο Νο-

σοκομείο είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, πόσο μάλλον αν

αφαιρεθεί τμήμα του σημερινού χώρου του νοσοκομείου.

Συνέχεια στη σελ. 6

Τμήμα του περιβάλλοντος χώρου του Ασκληπιείου διεκδικεί ο Δήμος 3Β

Οι βασικοί άξονες της μελέτης 

του Δήμου είναι:

• Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. 

• Ο περιορισμός του οδοστρώματος, ο οποίος διαμορ-

φώνεται σε 4.00 μέτρα μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά

κατεύθυνση, για την αποτροπή της παράνοµης στάθ-

μευσης και τον περιορισµό των μεγάλων ταχυτήτων

των οχημάτων, εκτός από το κομμάτι μεταξύ Λ. Κ. Κα-

ραμανλή και πρώτης εισόδου στο Ασκληπιείου Νοσο-

κομείο, όπου το πλάτος του δρόμου είναι 6.00 μ. ανά

κατεύθυνση κυκλοφορίας 

• Η δημιουργία λωρίδων στάσης των λεωφορείων εκα-

τέρωθεν της Λ. Βασιλέως Παύλου

• Η δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο βό-

ρειο τμήμα της μελέτης στην περιοχή όπου σήμερα λει-

τουργεί μη οργανωμένα σε κομμάτι που ανήκει στο

νοσοκομείο αλλά θα παριέλθει σε δημόσια χρήση.

• Η δημιουργία δύο μεγάλων κοινόχρηστων υπαίθριων

χώρων που προκύπτουν σύμφωνα με την πρόταση αλ-

λαγής του ρυμοτομικού σχεδίου προς την πλευρά του

Ασκληπιείου Νοσοκομείου 

• Η πλακόστρωση της οδού Γ. Παπανδρέου και ο χα-

ρακτηρισμός αυτής και των οδών Δημοκρατίας και

Άλυος ως ήπιας κυκλοφορίας με θέσεις στάθμευσης

εκατέρωθεν αυτών 

• Η δημιουργία δενδροδόχων στα πεζοδρόμια για τη

φύτευση δέντρων σε δενδροστοιχίες σύμφωνα με τα

σχέδια. Παράλληλα θα αναβαθμιστούν οι υφιστάμενοι

φυσικοί χώροι και δέντρα των τµηµάτων αυτών.

• Η χρήση υλικών επίστρωσης βασισμένα στην τεχνο-

λογία των ψυχρών φωτοκαταλυτικών υλικών, τα οποία

συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βελ-

τίωση του μικροκλίματος του αστικού ιστού. 

• Η πρόβλεψη διαδρομών για ΑΜΕΑ

παραλιακή λεωφόρος Καραμανλή

πάνω

είσοδος 

Νοσοκομείου

Η πράσινη γραμμή είναι η προτεινόμενη ρυμοτομική γραμμή,

ενώ η κόκκινη είναι η προτεινόμενο οικοδομική γραμμή

Είναι ρυμοτομούμενο 

υπέρ του Δήμου.

Ο Δήμος προωθεί 

ανάπλαση του χώρου
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Το Κέντρο Επισκεπτών Θησείου του Εθνικού

Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) συνεχίζει

τον Απρίλιο τις δράσεις του για μικρούς και

μεγάλους.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– Κυριακή 23 Απριλίου, στις 20:30: «Jazz & Baroque
Αστερισμοί». Τζαζ και μπαρόκ μελωδίες και τραγούδια,

ενορχηστρωμένα για ηλεκτρικές κιθάρες και μουσικό

πριόνι. Μία μουσική συνάντηση των Τηλέμαχου Μούσα,

Νάσιας Γκόφα, Νίκου Γιούσεφ και Φιόρης-Αναστασίας

Μεταλληνού. Ήχοι από το διάστημα ενσωματώνονται

στις ενορχηστρώσεις. Aκολουθεί παρατήρηση του ου-

ρανού από το τηλεσκόπιο Δωρίδη.

Eπίσκεψη στην ιστορική Βιβλιοθήκη

– Από τις 24 έως τις 28 Απριλίου 2017, στις 12:00: Επί-

σκεψη στην ιστορική βιβλιοθήκη του Αστεροσκοπείου.

στο Θησείο. Για μία εβδομάδα, η ιστορική βιβλιοθήκη του

ΕΑΑ στο Θησείο θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Οι επι-

σκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν σπάνια βιβλία

Αστρονομίας και Μαθηματικών από τον 16ο έως τον 20ό

αιώνα.

– Σάββατο 29 Απριλίου 2017, στις 19:00: «Αρίσταρχος
ο Σάμιος-Ίωνες Φιλόσοφοι και Κοσμολογική Επι-
στήμη». Μία εισαγωγή στη συμβολή των Ιώνων Φιλοσό-

φων στην επιστήμη της Κοσμολογίας, καθώς και στη

συμβολή του πυθαγόρειου αστρονόμου Αρίσταρχου από

τη Σάμο στη διατύπωση της ηλιοκεντρικής θεωρίας. Ομι-

λητής ο δρ. Νικόλαος Σπύρου, αφυπηρετήσας καθηγη-

τής Αστρονομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης.

– Έκθεση Αστροφωτογραφίας: Για όλον τον

Απρίλιο, εντός του χώρου του τηλεσκοπίου Δωρίδη, θα

εκτίθενται ψηφιακές φωτογραφίες ουρανίων αντικειμένων

του αστροφωτογράφου Καλλία Ιωαννίδη, μέλους του Ομί-

λου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης.

Για τις παραπάνω εκδηλώσεις είναι απαραίτητη η κράτηση

θέσεων στα τηλέφωνα: 2103490160 και 2103490036.

Εκδηλώσεις στο Αστεροσκοπείο Αθηνών

Διήμερη εκδρομή στη 

Βυτίνα, Δημητσάνα και...

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” Βούλας ορ-

γανώνει διήμερη εκδρομή στις 6 & 7 Μαΐου, στη Βυ-

τίνα, Δημητσάνα, Λαγκάδια, Σπήλαιο Λημνών,

Καλάβρυτα, Αγία Λαύρα, Μέγα Σπήλαιο.

πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλο 6974017018

Δημ. Κανακάρη       6955460828

Διήμερη εκδρομή στην Ιερά Μονή

Παναγίας Προυσιώτισσας

Ὁ Ἱερός Ναός Kοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών

Γλυφάδας, διοργανώνει διήμερη προσκυνηματική

ἐκδρομή, Τρίτη 25ην καί Τετάρτη 26ην Ἀπριλίου

2017 μέ προορισμόν τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Προ-

υσιώτισσας. Κατά τήν μετάβαση καί τήν ἐπιστροφή

θά δοθεῖ ἡ δυνατότητα νά ἐπισκεφθοῦν καί ἄλλα

Ἱερὰ Προσκυνήματα τῆς περιοχῆς.

Τιμή εἰσιτηρίου ἀνά συμμετέχοντα: 40 εὐρώ.

Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τήν Κυριακή 23/4 στόν

κ. Ἰωάννη Παπαναστασίου (Τηλ: 210 9680397).

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

H “Εναλλακτική Δράση” με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα για τη Μάνα Γη οργανώνει εξόρμηση στον

Κιθαιρώνα, το μυθικό βουνό του Διόνυσου, του Οι-

δίποδα  και του Ηρακλή, την Κυριακή 23 Απριλίου.
Η εξόρμηση θα περιλαμβάνει ξενάγηση στις αρχαίες

Ελευθερές, εύκολη πεζοπορία στο πλούσιο σε βλάστηση

βουνό, καλιτεχνικά δρώμενα στο οροπέδιο που βρίσκεται

ανάμεσα στα έλατα,  δίπλα στο καταφύγιο και πικ-νικ στο

λουλουδιασμένο τοπίο. 

08.00  Αναχώρηση από Βούλα  (παραλιακή-Συγγρού)

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής                                                               

Γιώργος Σούλτος 6906468807

Οι δηλώσεις γίνονται μόνο τηλεφωνικά.

Διήμερη πεζοπορία

στα μονοπάτια των Κενταύρων

με τη Νίκη Κερατέας

Τo τριήμερο της Πρωτομαγιάς, από το Σάββατο

29/4/17 έως την Δευτέρα 1/5/17 το τμήμα Πεζοπο-

ρίας του Αθλητικού Ομίλου «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» θα

διοργανώσει  τριήμερη (2 διανυκτερεύσεις) εξόρ-

μηση πεζοπορίας στα μονοπάτια των Κενταύρων,

στο μυθικό Πήλιο!

Πληροφορίες

Το καταφύγιο του φυσιολατρικού Ομίλου «Πάν

Βόλου» που βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου θα είναι το

ορμητήριο για 2 απολαυστικές πεζοπορίες (Κυριακή

& Δευτέρα) σε έναν παράδεισο...!

Το καταφύγιο βρίσκεται σε υψόμετρο 1250μ. και

απέχει 27χλμ από την πόλη του Βόλου.

Κόστος συμμετοχής 100 ευρώ.Η τιμή περιλαμβάνει:

Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν, δύο (2) διανυ-

κτερεύσεις, δύο (2) γεύματα, δύο (2) πρωινά στο κα-

ταφύγιο.

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέ-

φωνο 6955 060365 - Παπασωτηρίου Λευτέρης

«Το Ταξίδι του Αυτοκράτορα 2»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει σε Α΄ προβολή από την Κυριακή

του Πάσχα 16, έως και την Τετάρτη του Πάσχα, 19

Απριλίου 2017, το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Το Τα-
ξίδι του Αυτοκράτορα 2: Το Κάλεσμα» και τη συγ-

κινητική ταινία «Η Καλύτερη Στιγμή τους», μαζί με

την ξεκαρδιστική ταινία κιν. σχεδίων «Αρχηγός από
Κούνια», που συνεχίζεται για 2η εβδομάδα.
«ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 2: ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ» (με-

ταγλ.). Προβολές: 6 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Luc Jacquet.

Στην αφήγηση ο Διονύσης Σαββόπουλος

Πριν από δώδεκα χρόνια, η γέννηση του Αυτοκράτορα είχε
συγκλονίσει ολόκληρο τον κόσμο. Ο πιγκουίνος που συγκί-
νησε μικρούς και μεγάλους, ετοιμάζεται να ζήσει το πρώτο
του ταξίδι μέσα από την ματιά και τις αναμνήσεις των προ-
γόνων του... 

«Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥΣ» - Α΄ προβολή

(Their Finest) Προβολές: 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Λόουν Σέρφινγκ

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Τζέμα Άρτερτον, Σαμ Κλάφλιν,

Μπιλ Νάι, Τζακ Χιούστον, Τζέικ Λέισι

Το 1940, στο Λονδίνο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με
το ηθικό της χώρας να βρίσκεται στα πρόθυρα του εκμηδενι-
σμού, η Κατρίν, μία άπειρη σεναριογράφος κι ένα επίσης άπειρο
κινηματογραφικό συνεργείο, δουλεύουν κάτω από τα πυρά, προ-
κειμένου να φτιάξουν μία ταινία που θα ανυψώσει το πεσμένο
ηθικό του λαού...

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια

στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

“H Γυναίκα του δάσους”

Η Εναλλακτική δράση στα πλαίσια των εκδηλώσεων

που οργανώνει με την ευκαιρία της Παγκόσμιας

Ημέρας για την Μάνα Γή, προτείνει στα μέλη, τις

φίλες και

τους φίλους της να παρακολουθήσουν την θεα-

τρική παράσταση «Η Γυναίκα του Δάσους».
Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24

Απριλίου 8 00μμ  στον καλλιτεχνικό πολυχώρο

“Πολυμήχανο”, οδός Φλέμινγκ 50,  Πλατεία Ανεξαρ-

τησίας, στην Αργυρούπολη.
Η παράσταση θα είναι αποκλειστικά για την Εναλλακτική

Δράση με ειδική τιμή εισιτηρίου 5€ ανά άτομο.

Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση με τον
συγγραφέα και σκηνοθέτη του έργου, Γιάννη Πετσό-
πουλο που κατάγεται από την Ουρουγουάη.

Το θέατρο έχει μόνο 40 θέσεις και θα τηρηθεί σειρά προ-

τεραιότητας.

Δηλώσεις συμμετοχής με παράλληλη πληρωμή του εισι-

τηρίου.

Νόρα Πολυδούρη (για κέντρο) 6949138298

Άννα Καλουμένου (για νότια) 6944207403

Ρούλα Μερτζέλου (για βόρεια) 6973572633
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Εκδηλώσεις με το “Πανόραμα” Βούλας

“Εβίτα Περόν”
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας οργανώνει παρακολούθηση της

θεατρικής παράστασης “Εβίτα Περόν” στο Δημοτικό  θεατρο Πειραιά, που έχει

ανακαινιστεί πρόσφατα και είναι εξαιρετικό.

Η εκδήλωση γίνεται στις 4 Μαΐου. 

Διήμερη Εκδρομή
Εξόρμηση το Σαββατοκύριακο  13-14 Μαιου, στα  ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ. Ένας τροπι-

κός παράδεισος δίπλα μας, στον Αγιο Ιωάννη το Ρώσο, Αιδηψό, Αγιο Γεώργιο

Λιχάδος, Περιήγηση και επίσκεψη με καραβάκι στο Λιχαδονήσι.

Υπόσχονται ένα αξεχαστο Σαββατοκυριακο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 6937120050   6938209798

«Ποιος σκότωσε τον
Ουίλιαμ» 

Με αφορμή το αίτημα των μελών των ΚΑΠΗ του

Δήμου Λαυρεωτικής και στη συνέχεια της μεγάλης

επιτυχίας που γνώρισε, η Πειραματική Σκηνή Θεά-

τρου «ΘΕΣΠΙΣ» Κερατέας, παρουσιάζει και πάλι την

κωμωδία ‘’Ποιος σκότωσε τον Ουίλιαμ΄΄ της  Λίλιαν

Δημητρακοπούλου. Θα δοθούν δύο παραστάσεις τις

εξής ημερομηνίες στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας

και ώρα 20:30. 

Το Σάββατο 22 Απριλίου & Την Κυριακή 23 Απριλίου

Η είσοδος είναι ελεύθερη και ανοιχτή για όλους, με

συμβολικό αντίτιμο για όποιον επιθυμεί, καθώς τα

έσοδα κάπου θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για φι-

λανθρωπικό σκοπό, όπως πάντα. Η παράσταση τελεί-

ται υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO

Πειραιώς & Νήσων.

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ:

ΝΑΣΤΑΖΙΑ: Αναστασία Σουρτζή

ΙΟΥΛΙΕΤΑ :Πέρση Πυρνοκόκη

ΜΗΤΣΟΣ -ΠΑΤΗΡ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ :Κωνσταντίνος Σουρτζής

DJ ΚΩΣΤΑΣ :Φώτης Καρανδινός 

ΑΛΙΚΗ : Σία Δράκου

ΤΖΕΝΗ : Ευαγγελία Γεωργιάδου

ΝΟΝΙΚΑ : Μαριαντίνα Τουλούμα

ΜΠΕΝΒΟΛΙΟ-ΤΥΠΑΛΔΟΣ-ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ-ΠΑΡΗΣ :Θωμάς

Καρανδινός

ΡΩΜΑΙΟΣ : Στέφανος Τραγανός

ΕΥΤΥΧΗΣ -ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Γιώργος Κοκολάκης

ΑΓΑΛΜΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΚΗΝΗΣ :Ελένη Ευσταθίου

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αναστασία Σουρτζή – Σία

Δράκου.

“Τα Ιστιοφόρα της Άνδρου”

Ο Δήμος Μαρκοπούλου διοργανώνει Έκθεση Ζωγραφι-

κής με θέμα: «Τα Ιστιοφόρα της Άνδρου», της Δέσποι-

νας Καράμπελα - Αναστασίου, που εγκαινιάζεται την

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 και ώρα 8 το βράδυ,

στον εκθεσιακό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του

Δήμου Μαρκοπούλου (Γ. Παπαβασιλείου 34). 

Η Έκθεση, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2010 στο

Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης στην Άνδρο,

αποσπώντας τα καλύτερα σχόλια και εντυπώσεις, καθώς

για πρώτη φορά απεικονίστηκαν στον καμβά, ιστορικά

πλοία από το 1800, μεγάλων οικογενειών.

Η Δέσποινα Καράμπελα-Αναστασίου γεννήθηκε στην

Αθήνα και τα τελευταία είκοσι χρόνια, ζει μόνιμα στο Πόρτο

Ράφτη. Έχει κάνει σπουδές ζωγραφικής στην ΑΣΚΤ, με

τους Γιάννης Μόραλη και Νίκο Νικολάου.   

Διάρκεια Έκθεσης: 21/4/2017 – 28/4/2017

Ωράριο Λειτουργίας: 10:00π.μ. – 1:00 μ.μ. και 6 – 8 μ.μ.

Από τα έσοδα της Έκθεσης, θα ενισχυθεί το Κέντρο Απο-

κατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ) και

το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαρκοπούλου.

«Camera Documento»

4 ντοκιμαντέρ που

τεκμηριώνουν 

γεγονότα που 

σημάδεψαν τη 

σύγχρονη ιστορία

Η Filmcenter Τριανόν (Κοδριγκτώνος

21, Αθήνα, τηλ. 21 0821 5469) σε συ-

νεργασία με τον Θάνο Λαμπρόπουλο

παρουσιάζουν το αφιέρωμα «Camera

Documento», με τις προβολές 4 ντο-

κιμαντέρ που τεκμηριώνουν γεγο-

νότα που σημάδεψαν τη

σύγχρονη ιστορία. 

Το πολυβραβευμένο «Θα πέσει η
νύχτα» του Αντρέ Σίνγκερ, μια συγ-

κλονιστική εμπειρία με φόντο τα

στρατόπεδα συγκέντρωσης του Β΄

Παγκοσμίου Πολέμου, το «Άμος Οζ»

ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερα προ-

σωπικό πορτρέτο του ισραηλινού ει-

κονοκλάστη και διεθνώς

αναγνωρισμένου συγγραφέα σε σκη-

νοθεσία Στέλιου Χαραλαμπόπουλου,

καθώς και τα δύο υποψήφια για

Όσκαρ ντοκιμαντέρ του Τζόσουα

Οπενχάϊμερ «Η όψη της σιωπής» και

«Η πράξη του φόνου» για την πιο

μαύρη σελίδα στην ιστορία της Ινδο-

νησίας, το στρατιωτικό πραξικόπημα

του 1965. 

Τις προβολές πλαισιώνουν συζητήσεις

στρογγυλής τράπεζας με τη συμμε-

τοχή κριτικών και θεωρητικών του κι-

νηματογράφου, ακαδημαϊκών και

συγγραφέων.

Ημερομηνίες προβολής 

Θα πέσει η νύχτα / Night will fall

Σκηνοθεσία: Αντρέ Σίνγκερ

Από την Πέμπτη 20 Απριλίου

Άμος Οζ / Amos Oz

Σκηνοθεσία: Στ. Χαραλαμπόπουλος

Μία αποκλειστική προβολή τη Δευ-

τέρα 24 Απριλίου

The look of silence/Η όψη της σιωπής

Σκηνοθεσία: Τζόσουα Οπενχάιμερ

Από την Παρασκευή 28 Απριλίου

The act of killing/Η πράξη του φόνου

Σκηνοθεσία: Τζόσουα Οπενχάιμερ,

Κριστίν Σιν, Ανώνυμος

Από αρχές Μαΐου

Συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας

στον κινηματογράφο Τριανόν

Παρασκευή 21 Απριλίου

Μετά την προβολή «Θα πέσει η
νύχτα», θα πραγματοποιηθεί συζή-

τηση με τη συμμετοχή κριτικών κινη-

ματογράφου, ιστορικών και πολιτικών.

Δευτέρα 24 Απριλίου

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ

«Άμος Οζ», θα ακολουθήσει συζήτηση

για τον διεθνούς φήμης συγγραφέα

με τη συμμετοχή συγγραφέων, δημο-

σιογράφων και ακαδημαϊκών.

Παρασκευή 28 Απριλίου

Με αφορμή την έξοδο της ταινίας «Η
όψη της σιωπής», θα πραγματοποι-

ηθεί συζήτηση με ένα πάνελ από κριτι-

κούς και θεωρητικούς

κινηματογράφου και ακαδημαϊκούς.

Συνεχίζοντας την δράση «Ο Παππούς και η

Γιαγιά, στον παιδικό», τα μέλη του Κ.Α.Π.Η.

Λαυρίου με την καθοδήγηση της Κοινωνι-

κής Λειτουργού κας Βασιλοπούλου Σοφίας,

παρουσίασαν το διαδραστικό παραμύθι «Ο

πράσινος δράκος και το μαγικό κουτί». Ένα

παιχνίδι-παραμύθι, που βοηθάει τα παιδιά

να αποφορτιστούν από τα συναισθήματα

του θυμού και του άγχους, καθώς τα παιδιά

συμμετέχουν ζωγραφίζοντας και μαθαίνουν

έναν τρόπο που τα βοηθάει να ηρεμούν.   

Οι συμμετέχοντες ξεδίπλω-

σαν τις θεατρικές τους ικα-

νότητες και μας εξέπληξαν

με την εφευρετικότητα και

το ταλέντο τους. Δεν έμει-

ναν απλά στην αφήγηση

της ιστορίας, αλλά παρου-

σίασαν μία μικρή θεατρική

παράσταση με όμορφα κου-

στούμια και μουσική. Οι δύο

ηλικιακές ομάδες σύντομα

έγιναν μια, ενώ τα νήπια

άκουγαν με προσήλωση τις

ιστορίες που είχαν να πουν

οι μεγάλοι. 

Τέλος μοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά ξυλομ-

πογιές και  ζωγραφιές ,αναμνηστικό δώρο

από το Κ.Α.Π.Η. Λαυρίου.

Συνεχίζεται η δράση «O παππούς και 
η γιαγιά στον παιδικό» στο ΚΑΠΗ Λαυρίου
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Σε δημόσια διαβούλευση 

κυκλοφοριακή μελέτη

του Δήμου 3B
Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί και θα παραμεί-

νει μέχρι τις 2 Μαΐου, η κυκλοφοριακή μελέτη του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στόχος της

μελέτης - όπως σημειώνει ο Δήμος - να ενοποιήσει

κυκλοφοριακά τις τρεις Δημοτικές Ενότητες, με πε-

ρισσότερες από 600 παρεμβάσεις,  και να επιλύσει

όλα τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετω-

πίζει σήμερα ο Δήμος.

Καλούνται όλοι οι φορείς, δημότες, κάτοικοι και

επαγγελματίες της περιοχής να εξετάσουν τη με-

λέτη, ακολουθώντας τον διαδικτυακό σύνδεσμο:

http://www.vvv.gov.gr/index.php/what-we-do/city-plan-

ning ή να την αναζητήσουν στην Τεχνική Υπηρεσία

του Δήμου (Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη) και να κά-

νουν τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις τους στην ει-

δική φόρμα διαβούλευσης που τη συνοδεύει.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η μελέτη

θα δοθεί σε όλα τα αρμόδια όργανα του Δήμου

(συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων, Επιτροπή ποι-

ότητας Ζωής και Δημοτικό Συμβούλιο) για έγκριση

και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση της.

Η μελέτη στοίχισε συνολικά 100.000 € και χρημα-

τοδοτήθηκε από δωρεά δημότη. 

σ.σ. Είναι γεγονός ότι κάθε δημοτική αρχή που ανε-

βαίνει στην εξουσία, φτιάχνει και μία κυκλοφοριακή

μελέτη, η οποία ή δεν εφαρμόζεται ή όταν αρχίζει

να εφαρμόζεται ξηλώνεται σιγά σιγά από την ίδια

δημοτική αρχή με παρεμβάσεις ...εξυπηρετήσεων.

Γιατί όταν την εφαρμόσεις και αλλάξεις έναν

δρόμο δημιούργησες έμφραγμα σε όλο το κυκλο-

φοριακό, εξ’ ου και το όνομά του.

Συνέχεια από τη σελ. 3

Ο Δημοσθ. Δόγκας δήλωσε ότι είναι σύμφωνος με την όλη

παρέμβαση που είδε στο σχέδιο στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής και ότι έτσι κι αλλιώς ελάχιστα νοσοκομεία έχουν χώ-

ρους στάθμευσης και είναι και επικίνδυνο να οδηγούν μέσα.

«Μία αναβολή και μία επανεξέταση θα ήταν το καλύτερο»,
δήλωσε.

Η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν παντελώς απούσα, με κα-

νέναν συμβουλο παρόντα. Τέλος πέρασε η πρόταση ανα-

βολής και θα επανέλθει το θέμα μετά τις γιορτές.

Η μελέτη είναι αναρτημένη στο:

(https://drive.google.com/open?id=0B_iF2NyO9nsJX3BNV3F

zSlhiNUk). 

Θα βρίσκεται επίσης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

(Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη), μέχρι τις 22 Μαΐου. 

Αννα Μπουζιάνη

Ανάπλαση της εισόδου της Βούλας από το Ασκληπιείο

Επέκταση κανονιστικής 

κοινοχρήστων χώρων

Επέκταση σε οδούς και των τριών πόλεων του κανο-

νισμού περί πλατειών αποφάσισε το Δημοτικό Συμ-

βούλιο στη συνεδρίαση της 10.4.17, προκειμένου να

μπορεί να εισπράττει ο Δήμος για κατάληψη κοινο-

χρήστων χώρων.

Συγκεκριμένα αφορούν στη Βούλα στην οδό Σωκρά-

τους, Πανός, Αφροδίτης και στην πλατεία Γεωργα-

κοπούλου δίπλα στο Ασκληπιείο νοσοκομείο, στη

Βουλιαγμένη στην οδό Αρεως 2 και Αθηνάς, στην

οδό Αθηνάς 90, στην οδό Ιλίου στο μικρό Καβούρι

(Λασήθι, Γαρμπής κλπ.),  στο μεγάλο Καβούρι και

στον όρμο Μαλτσινιώτη και Ζώσκα στην παραλία

όπου καταρτίζονται οι συμβάσεις των δημοτικών κα-

ταστημάτων. Στην παραλία της Βάρκιζας σε όλη τη

δυτική έκτασή της (το πλακόστρωτο), στη Βάρη Βασ.

Κων/νου από το 70 έως το 100, (δίπλα από το ναό

Πέτρου και Παύλου (οδός Πανός) στο Δίλοφο στην

πλατεία που διαμορφώνεται σήμερα, όπου μπορεί να

αναπτυχούν δύο εμπορικές χρήσεις μικρής κλίμακας. 

Μπορεί το ρυμοτομικό σχέδιο να δημο-

σιεύθηκε με Β.Δ. το 1960, αλλά τα

πράγματα δεν έμειναν αδρανή μέχρι

σήμερα, όπως είπε ο δήμαρχος. Εκ προ-

ϊμίου να σημειώσουμε ότι η πόλη σεβά-

στηκε διαχρονικά το Νοσοκομείο, με το

οποίο ένα μεγάλο τμήμα της οφείλει

την ανάπτυξή της, παράπλευρα με την

ιατρονοσηλευτική του χρησιμότητα για

ευρύτατη περιοχή που φτάνει ακόμη και

νησιά των Κυκλάδων.

Το 1982, ο αείμνηστος οραματιστής

Αντώνης Τρίτσης, ως Υπουργός δημό-

σιων έργων και Περιβάλλοντος με

νόμο ίδρυσε την περίφημη Επιχείρηση

Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης

(ΕΠΑ), την οποία ανέθεσε σε διάφο-

ρες τεχνικές Εταιρείες. Την περιοχή

της Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης

είχε αναλάβει το γραφείο Μπανιά. Το

γραφείο αυτό μετά από διαβούλευση

με τo Δήμο Βούλας τότε και το Δημο-

τικό συμβούλιο, επί δημαρχείας Ι.

Κιούκη και σε συνεργασία με τον Αντι-

δήμαρχο Κ. Βενετσάνο και την Τεχνική

Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου,

προχώρησε στη σύνταξη μελέτης

εννέα γενικών προτάσεων.

Μια εκ των κυρίων γενικών προτάσεων

ήταν η διαμόρφωση πλατείας στην

Κάτω Βούλα, έμπροσθεν του Νοσοκο-

μείου, με παράλληλη εσωτερική σύν-

δεση του Πολεοδομικού ιστού της

πόλης, στο Νότιο τμήμα της, με την

οδική σύνδεση των οδών Ασκληπιού -

Βασ. Παύλου - Ιπποκράτους.

Ετσι αποσυμφορείται η παραλιακή και

ο χώρος της κάτω εισόδου του Νοσο-

κομείου.

Αυτό επιτυγχάνεται με την παραχώρηση

τμήματος της Ν.Δ. έκτασης του Νοσοκο-

μείυ από την κάτω είσοδο, (δεν υφίστατο

ακόμη η πάνω) για τη δημιουργία οδού

πλάτους 8 περίπου μέτρων, που διερχό-

ταν πλησίον της Ν. πλαϊνής πλευράς του

Διοικητηρίου, μέχρι της συμβολής της Λ.

Καραμανλή (παραλιακή) με την οδό

Ασκληπιού.

Το τμήμα της Βασ. Παύλου από την κάτω

είσοδο του Νοσοκομείου μέχρι την πα-

ραλιακή καταργείτο και μετατρέπεται σε

μέρος της όλης πλατείας.

Τα φανάρια του κόμβου Βασ. Παύλου -

παραλιακής μεταφέρονταν στη συμβολή

της παραλιακής με την Ασκληπιού.

Σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Νο-

σοκομείου και τον Ε.Ε.Σ. πολλά μπο-

ρούν να γίνουν σε πνεύμα συνεργα-

σίας, επ’ ωφελεία της πόλης και των

κατοίκων της καθώς και του Νοσοκο-

μείου.

Κώστας Βενετσάνος

Δημοτική συγκοινωνία θα λειτουργήσει πιλοτικά στο Δήμο 3Β με τρία

λεωφορεία (το ένα θα είναι εφεδρικό) και 5 επιπλέον οδηγούς. Η από-

φαση πάρθηκε στη δημοτική συνεδρίαση του Δήμου 3Β, στις 10 Απρι-

λίου.

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί,

και η Β΄φάση, και μπαίνει

σε λειτουργία με δύο κυκλι-

κές αντίστροφες γραμμές.

Το κόστος συνολικά,  ανέρ-

χεται στα 240.000 ευρώ

ετησίως. Τα λεωφορεία

έχουν μηνιαίο μίσθωμα 700

ευρώ έκαστο με λήζινγκ και

οι οδηγοί θα είναι με 8μηνες

συμβάσεις. Δεν θα έχει εισιτήριο, θα είναι ελεύθερο.

Οπως δήλωσε όμως ο δήμαρχος, αν η δημοτική συγκοινωνία δεν είναι

αποδοτική με μετρήσιμο μεταφορικό όφελος και όχι οικονομικό σ’ αυτό

το 8μηνο που θα τρέξει, τότε ο δήμος θα την καταργήσει.

Δημοτική Συγκοινωνία στο Δήμο 3B

Η ιστορία όμως ΔΕΝ αρχίζει ...σήμερα
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Η κοινωνική πρωτοβουλία

της Εθελοντικής Ομάδας

Δήμου Κρωπίας για  τη

συλλογή πλαστικών πωμά-

των συσκευασιών με σκοπό

τη δεύτερη αγορά αναπηρι-

κού αμαξιδίου μέσω συλλο-

γικής ανταποδοτικής

διαδικασίας στέφθηκε με

επιτυχία. 

Παραδόθηκε τον Μάρτιο

του 2017 από τον Πανελλή-

νιο σύλλογο Πρόληψης

Τροχαίων Ατυχημάτων

Ανηλίκων«Αγάπη για

Ζωή», το νέο αναπηρικό

αμαξίδιο 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δη-

μήτριος Κιούσης ευχαρι-

στεί για άλλη μια χρονιά

τους εθελοντές δασοπρο-

στασίας Δήμου Κρωπίας

που είχαν την ιδέα και πρω-

τοστάτησαν στην πρωτο-

βουλία αυτή, την αντιδη-

μαρχία Κοινωνικής Πολιτι-

κής και Πολιτικής

Προστασίας και τον Πανελ-

λήνιο Σύλλογο Πρόληψης

Τροχαίων Ατυχημάτων

Ανηλίκων. αλλά και κάθε

πολίτη και φορέα που στή-

ριξε,  με πολλές τσάντες

πλαστικών καπακίων την

πρωτοβουλία της Εθελοντι-

κής Ομάδας του Δήμου. 

Να σημειωθεί ότι η πρώτη

πρωτοβουλία της ΕΟΔΚ ξε-

κίνησε το Καλοκαίρι του

2013 και ολοκληρώθηκε το

2014-2015. Η δεύτερη πρω-

τοβουλία κάλυψε όλο το

2016. Το αναπηρικό αμαξί-

διο θα διατεθεί στην Κοινω-

νική Υπηρεσία Δήμου

Κρωπίας για την κάλυψη

αναγκών αναπήρων δημο-

τών και κατοίκων. 

Πλαστικά καπάκια από τον 

Ροταριανό Όμιλο Βούλα – Πανόραμα 

Δεκατρείς σάκους με πλαστικά καπάκια παρέδωσε ο “Ροταριανός Ομιλος Βούλα -

Πανόραμα” στον Πανελλήνιο σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων

«Αγάπη για ζωή». Με αυτήν την παράδοση συμπληρώθηκαν συνολικά 100 σάκοι για

το διανυόμενο Ροταριανό Έτος. Τα καπάκια ανταλλάσσονται με αναπηρικά καρο-

τσάκια που ο σύλλογος «Αγάπη για ζωή» δωρίζει στα μέλη του ή και σε όποιον έχει

κινητικές δυσκολίες. Το συντονισμό του έργου έχει αναλάβει και υλοποιεί με επιτυ-

χία  για τρία συνεχόμενα έτη ο Ροταριανός Δημήτρης Οικονόμου. Πλαστικά καπάκια

συλλέγουν ΟΛΑ τα μέλη του Ομίλου ακόμα και από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό

(Ζάμπια κ.α.).

Πρόκειται για ένα

έργο κοινωνικής

προσφοράς προς

μίμηση, ένα έργο

που για να πραγ-

ματοποιηθεί δεν

χρειάζονται χρή-

ματα, αλλά η από-

φαση και η αγάπη

για τον πλησίον

και την προσφορά.

Στη φωτογραφίες

αντ ιπροσωπε ία

του Ομίλου από

δεξιά: ο Πρόεδρος ροτ. Κων/νος Σμυρνής, η Ταμίας του συλλόγου «Αγάπη για ζωή»

Ουρανία Αθανασοπούλου, ο ροτ. Δημήτρης Μπατάγιας και ο ροτ. Δημήτρης Οικο-

νόμου.

Οι ενστάσεις προς Κτηματολόγιο 

να εξετάζονται στους Δήμους

Να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε η εκδίκαση των ενστάσεων

που έχουν υποβληθεί προς την Κτηματολόγιο Α.Ε, να

πραγματοποιείται στους κατά τόπους Δήμους, ζητάει με

ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής Περιφέρειας Γιώρ-

γος Βλάχος.

Όπως επισημαίνει στην ερώτηση, η απόφαση της Κτημα-

τολόγιο Α.Ε να επιλέξει ως χώρο εκδίκασης των ενστά-

σεων που υπεβλήθησαν προς την εταιρεία, τα κτίρια της

πρώην Σχολής Ευελπίδων που βρίσκονται στην Αθήνα,

έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση

εκατοντάδων ιδιοκτητών των Δήμων της Περιφέρειας Ατ-

τικής, καθώς είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν μεγάλες

αποστάσεις, καταβάλλοντας μάλιστα ιδιαίτερα υψηλό κό-

στος.

2ο αμαξίδιο απ’ τους εθελοντές
δασοπροστασίας 

του Δήμου Κρωπίας

Στη φωτογραφία, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολι-
τικής Προστασίας Θοδωρής Γρίβας, ο δημοτικός υπάλληλος φυ-
σιοθεραπευτής Αθανάσιος Κονταξής, ο Δήμαρχος Δημήτριος
Κιούσης και το μέλος της Εθελοντικής Ομάδας του τομέα Δασο-
προστασίας, Σπύρος Κοσμάς, στο Φυσιοθεραπευτήριο του ΝΠΔΔ
Σφηττός στη οδό  Ανδρούτσου.

Από το 2013-2014 ασκείται  συγκοι-

νωνιακό έργο στο Δήμο Κρωπίας με

το μικρό λεωφορείο του Δήμου και

ειδικότερα, σε διαδρομές προς Αγία

Μαρίνα και Καρελλά  ενώ  από τον

Μάρτιο του 2017 και προς το Β΄ Δη-

μοτικό Κοιμητήριο.Το λεωφορείο

του Δήμου κάνει στάσεις στις αντί-

στοιχες του ΟΑΣΑ καθώς και σε όσα

σημεία  φέρουν  ειδική σήμανση δη-

μοτικής συγκοινωνίας.  

Τα δρομολόγια είναι τα ακόλουθα

 1ο: Ώρα αναχώρησης από Δημαρ-

χείο Κρωπίας (Λεωφ. Β. Κωνσταντί-

νου 47) στις 08.00πμ για τον

σταθμό του Προαστιακού –Μετρό

Κορωπίου. Δρομολόγιο προς τον οι-

κισμό Αγίας Μαρίνας, μέσω πόλης

Κορωπίου- Λ.Βασιλ. Κωνσταντί-

νου.Επιστροφή στο σταθμό του

Προαστιακού –Μετρό Κορωπίου και

αναχώρηση στις 09.10πμ για Β΄ Δη-

μοτικό Κοιμητήριο (χρόνος παραμο-

νής 15 λεπτά). Επιστροφή στο

σταθμό του Προαστιακού – Μετρό

Κορωπίου.

2ο: Προαστιακός-Μετρό Σταθμός

Κορωπίου προς Καρελλά, ώρα ανα-

χώρησης 09.30πμ

3ο: Σταθμός Προαστιακού-Μετρό

Κορωπίου προς Αγία Μαρίνα -μέσω

πόλης Κορωπίου Λ. Βασιλ. Κων-

σταντίνου- ώρα αναχώρησης,

12.00μ. Επιστροφή στο σταθμό του

Προαστιακού –Μετρό Κορωπίου και

αναχώρηση προς Β΄Δημοτικό Κοι-

μητήριο, στις 13.10μμ (χρόνος πα-

ραμονής 15 λεπτά). Επιστροφή στο

σταθμό του Προαστιακού –Μετρό

Κορωπίου.

4ο: Σταθμός Προαστιακού-Μετρό

Κορωπίου προς Καρελλά. Ώρα ανα-

χώρησης, 13.30μμ.

Το δημοτικό λεωφορείο ασκεί δω-

ρεάν συγκοινωνιακό έργο από τον

Αύγουστο του 2013. Το λεωφορείο

παραχωρήθηκε δωρεάν από τον «Φι-

λοκτήτη» και έγιναν οι αναγκαίες

προσαρμογές από το Δήμο Κρωπίας

το 2012.

Επέκταση δρομολογίων στη 

δημοτική συγκοινωνία Κορωπίου

Οδοποιΐα 

στο Δήμο 3B

Ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη

βρίσκονται έργα οδοποιίας συνο-

λικού ύψους 2,8 εκ. ευρώ στο

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης.

Επίσης, εγκρίθηκαν από το Δημο-

τικό Συμβούλιο οι όροι προγραμ-

ματικής σύμβασης μεταξύ του

Δήμου και της Περιφέρειας Αττι-

κής για τη δημοπράτηση έργου

1.500.000,00 € εκ. ευρώ, που

αφορά τη συντήρηση του οδο-

στρώματος των υφιστάμενων εγ-

κεκριμένων οδών και πεζόδρομων

σε διάφορες περιοχές του Δήμου

και στις τρεις δημοτικές ενότητες.

Οι εργασίες που περιλαμβάνει το

νέο έργο είναι χωματουργικές εργα-

σίες, σκυροδετήσεις, κρασπεδώσεις

– πλακοστρώσεις, οδοστρωσίες και

ασφαλτοστρώσεις.

Όπου υπάρχουν χαρακτηρισμένοι

πεζόδρομοι, ο Δήμος τοποθετεί

κυβόλιθους. Εκτός από τις εργα-

σίες, που θα αλλάξουν ουσιαστικά

την εικόνα της πόλης και ειδικό-

τερα της Δ.Ε. Βάρης, έχει ενταχ-

θεί επιπλέον ένα εκατομμύριο

ευρώ στον προϋπολογισμό του

2017 για αντίστοιχες εργασίες

οδοποιίας.
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ΑΓΑΠΗ
Το μήνυμα της
Ανάστασης

«Μέρα Λαμπρή, μέρα γιορτή, μέρα λουλουδιασμένη!»
Της «Λαμπρής και της καρδιάς τα λούλουδα στην κορυ-
φαία μέρα της ζωής τους, γιορτάζουνε και πλέκουνε στε-
φάνια τη μέρα της Αγάπης να στολίσουν!
Τα λουλούδια της Ανάστασης σύμβολα ιερά ανάερα
σκορπίζονται ν’ αγγίξουν στις ψυχές, να γίνουν φυλα-
χτό, απελευθέρωση, αγάπη, σύντροφος και οδηγός σε
φωτισμένο δρόμο, αφήνοντας πίσω των παθών το ζο-
φερό σκοτάδι!

Λαμπρή και Άνοιξη! Διπλή χαρά! Διπλή γιορτή!
Θρησκευτική αγαλλίαση και ψυχική αναζωογόνηση!

Ολόκληρη η Δημιουργία Ανακαινίζεται στέλνοντας μηνύ-

ματα Αγάπης και Χαράς, μηνύματα Ανάστασης!

Η Αγάπη αναστήθηκε εκ νεκρών συναισθημάτων όπως

το Φως ξεπήδησε απ’ το Σκοτάδι των καταπιεσμένων και-

ρών ως ψυχική κάθαρση που προσφέρει την τέλεια αί-

σθηση απελευθέρωσης.

Λαμπρή και Άνοιξη! Ανοίγει διάπλατα η καρδιά, πατρίδα

γίνεται όλη η γη, όλοι οι άνθρωποι αδέλφια και κάτω από

τον ήλιο γίνονται όλοι μια ψυχή, μια δύναμη απέραντη,

να φωτίζει, να σκορπίζει και να διαλύει το πνεύμα οποι-

ουδήποτε σκοταδισμού.

«Στολιστείτε με λουλούδια στα μαλλιά και στην ψυχή»
είναι το μήνυμα της Άνοιξης και της Ανάστασης, το μή-

νυμα της Αγάπης, γιατί «αγάπη είναι να έχεις λουλούδια
στην καρδιά».

Αγάπη είναι να δίνεις τα πάντα και να μη ζητάς τίποτα,

ως πραγματική ανιδιοτελής προσφορά και αφοσίωση που

φθάνει μέχρι θυσίας, για την Ιδέα, για την Αλήθεια. Με-

ρικοί στίχοι λένε: «Αγάπη! Δρόμοι φωτισμένοι στης πί-
κρας τα σκοτάδια! Ολόδροση πηγή να ξεδιψάσουνε τα
πικραμένα χείλη και γλυκύτατο κρασί ενάντια στο φαρ-
μάκι που σταλάζει στην καρδιά και την πονάει» και «…
πάντα τα φωτεινά, ωραία και ταπεινά γεννήθηκαν απ’ την
Αγάπη, πάντα τα εκτυφλωτικά και δύσκαμπτα αναδύθη-
καν απ’ το σκοτάδι…», αποφθεγματικά λόγια που συμ-

βολίζουν τις πολλαπλές δυνάμεις της Αγάπης οι έννοιες

της οποίας αγκαλιάζουν ένα ευρύ φάσμα της ανθρώπι-

νης επικοινωνίας.

Η Αγάπη είναι το ουσιώδες στοιχείο του προορισμού του

ανθρώπου, με την έννοια της ευθύνης απέναντι σε οτι-

δήποτε έχει προορισμό να ζήσει, ν’ αναπτυχθεί να εξε-

λιχθεί όπως η Φύση, όπως το μικρό παιδί.

Ο άνθρωπος έχει ευθύνη για την προστασία όλων αυτών

που απειλούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο, μέσα από τις

υλιστικές και τις κερδοσκοπικές τάσεις του.

Η υπευθυνότητα είναι η ψυχή της Αγάπης που τρέφει

άπειρα συναισθήματα φθάνοντας μέχρι θυσίας, γιατί η

αγάπη μετριέται με ό,τι δέχεσαι ν’ αποχωριστείς, ν’

απαρνηθείς, για χάρη της. Αυτή η αγάπη είναι και η βα-

θύτερη έννοια της «Πίστης» μας, «…η αγάπη με τα χίλια
πρόσωπα να σου χαμογελούν και δύναμη καρδιάς να
στηρίζεις πάνω της ελπίδες κι όταν στον άνεμο λυγίζεις
να μην σπας ποτέ και πάντα να ορθώνεσαι πιο δυνατός

για τη μεγάλη νίκη… σκορπώντας φως, θέρμη και χαρά,
ν’ ανθίζουνε λουλούδια στις καρδιές και οι ψυχές ελεύ-
θερες της Ανάστασης να χαίρονται το Φως εκεί όπου η
θυσία, τα σκότη διώχνει και το ουράνιο τόξο λάμπει μετά
την καταιγίδα».

Η Αγάπη είναι η πεμπτουσία του κόσμου και ο πυρήνας

της ανασυγκρότησής του. Αποτελεί κίνητρο δημιουργίας,

υλικής, πνευματικής και ηθικής ευημερίας εξευγενίζον-

τας τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και ως συνδετι-

κός κρίκος εξασφαλίζει στην οικογένεια, την κοινωνία

και την ανθρωπότητα, ευημερία και πρόοδο καλλιεργών-

τας τις μεγάλες ιδέες, όπως αλληλεγγύη, συγγνώμη, αν-

θρωπισμό, εγκράτεια, συμπαράσταση, ευεργεσία,

αυτοθυσία, ως παράγοντες κοινωνικής ομαλότητας και

ισορροπίας.

Η ουσία της Αγάπης εμπεριέχεται και στον αποφθεγμα-

τικό λόγο του Β. Ουγκό, ότι: «Τα λάθη είναι μεγάλα, όπου
η αγάπη είναι μικρή», και στη ρήση του Δ. Σολωμού που

λέει: «Αγάπα για να ζήσεις, ζήσε για ν’ αγαπάς», γιατί η

προσφερόμενη αγάπη πάντα δικαιώνεται και επιστρέφε-

ται. 

Η Ανάσταση του Χριστού χαρίζει στον άνθρωπο τη δύ-

ναμη να εισέλθει σε μια νέα ζωή αλήθειας, επαναβρί-

σκοντας την πρώτη του αξιοπρέπεια, με απεριόριστες

δυνατότητες για νέα ζωή, όπως επισημαίνει η σοφία της

ρήσης: «Η Αγάπη κτίζει έναν παράδεισο στην απελπισία
της κόλασης» και επίσης δείχνουν οι εμπνευσμένοι στί-

χοι: «…η αγάπη κυλάει μέσα στα νερά κάνοντας στέρεη
γη για να πατήσω…».
«Δεύτε λάβετε φως, εκ του ανεσπέρου φωτός». Η πλημ-

μυρίδα του θείου φωτισμού, προσφέροντας και απολαμ-

βάνοντας αγάπη, κατακλύζει τις καρδιές και τότε, μια

θετική ενέργεια απλώνεται, όμοια ηλιαχτίδα, να διαλύσει

ό,τι σκοτεινό και ψεύτικο, ό,τι σκληρό και βάρβαρο, και

να μετουσιώσει σε δύναμη αρετές κι αξίες, τα αρχέγονα

στοιχεία, τα σύμφυτα με την ανθρώπινη φύση, την κατ’

εικόνα και ομοίωση με τον Θεό για να ξαναβρεί ο άνθρω-

πος τον προορισμό του.

Το φως είναι αγάπη και η αγάπη είναι φως που φωτίζει

τα δύσβατα μονοπάτια της ζωής, να συγκλίνουν συναν-

τώντας το δρόμο της εσωτερικής ελευθερίας, της εσω-

τερικής ειρήνης, το δρόμο της χαράς και της αγάπης. Το

φως, πάντα κερδίζει τη μάχη ενάντια στις δυνάμεις του

σκότους. 

Η εξύψωση του πνεύματος μέσα από την αφύπνιση των

αξίων, ενέπνευσαν πολλάκις την λογοτεχνία που μαζί με

την Φιλοσοφία άφησαν τις σημαντικότερες, επί πολλών

διαστάσεων, παρακαταθήκες στον κόσμο. Ο Σωκράτης

έλεγε, (όπως τα έγραψε ο Κ. Βάρναλης), «Στα βάθη της
ψυχής κοιμόνται θαμμένες οι ιδέες - αλήθειες, κάτω από
σκουριά πολλή που την σωριάζουνε μέσα της αδάμα-
στες, ατίθασες αισθήσεις, ασυγκράτητες επιθυμίες και
συμφέροντα, και για να τις ξεσύρουμε στο φως της
μέρας… χρειάζεται μια δύναμη». 
Αυτή η δύναμη σίγουρα είναι ένα τεράστιο συγκινησιακό

δέος, είτε από υπερφυσικό επίπεδο είτε από κάποια μη

αναμενόμενη εκδήλωση της ζωής, ώστε με τα φτερά της

Αγάπης ν’ ανέλθεις υπεράνω όποιας κακοσμίας, μνησι-

κακίας, μίσους και να μετεωριστείς στα πνευματικά επί-

πεδα μιας Αγάπης με άπειρα πρόσωπα να στηρίζεις πάνω

της ελπίδες και στην περιπλάνηση του νου ν’ ανταμώνεις

μέσα στα κύματα της απελπισίας το στέρεο έδαφος της

αγάπης για ν’ ακουμπήσεις την ταλαιπωρημένη σου

ψυχή, να πάρεις δύναμη, να είσαι εσύ ο νικητής.

Η θεμελίωση της έννοιας της Αγάπης επισημαίνεται από

τα λόγια του Χριστού «Αγαπάτε τους εχθρούς υμών». Οι

εχθροί μας, όχι απαραίτητα άνθρωποι, εξοστρακίζονται

με υπομονή και πίστη, που είναι στοιχεία της αγάπης, δη-

λαδή της κατανόησης για το πρόβλημα που θέλει θυσίες

για να παραμεριστεί. 

«Αγαπάτε αλλήλους»! Αγαπώντας κερδίζουμε ένα βήμα

προς την ειρήνη, την εσωτερική ελευθερία και την ψυχο-

πνευματική αναγέννηση.

Πάσχα Άγιον, το ελπιδοφόρον! Το λαμπροφόρο μήνυμα

της Ανάστασης σκορπίζει χαρά και αγαλλίαση ώστε η

Αγάπη να κρατηθεί ψηλά στο βάθρο της, σύμβολο της

Νίκης της ζωής, σύμβολο της ελευθερίας της ανθρώπι-

νης ψυχής.

Ανάσταση στην αγκαλιά του Απρίλη!

Ας λαμπρυνθούν οι ψυχές στη μυσταγωγία της γιορτής

κι ας αγκαλιαστούν κι ας φιληθούν μ’ αγάπη εχθροί και

φίλοι προσφέροντας από καρδιάς συγχώρεση όπως φι-

λάνθρωπα η Ανάσταση του Χριστού χαρίζει!

Φωτεινή Ε. Σωτηροπούλου

O ΓΟΛΓΟΘΑΣ

Ιδρώτας κι αίμα ανάμικτα
κυλούν στο μέτωπό Σου
σέρνεις βαρειά τα πόδια Σου
στη γη του Γολγοθά.

Φοράς για στέμμα, αγκάθινο
κλαρί στο μέτωπό Σου
κι ο όχλος τούτος που μεθούσε 
στ’ άκουσμά Σου
τώρα στον πόνο Σου μεθά.

Τώρα σηκώνεις το σταυρό
που θα σηκώσει
τ’ άγιο Σου σώμα πάνωθέ του
καρφωμένο.

Κι ας ήρθες τους ανθρώπους
για να σώσεις.
Κείνοι σε θέλουν Σταυρωμένο.

Κώστας Βενετσάνος
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Ήταν ένα όμορφο ανοιξιάτικο απόγευμα γύρω στις 7,30,
της Κυριακής της 13ης  του Απρίλη του 2003, όταν  ένα
πούλμαν με μαθητές της πρώτης Λυκείου, από το Μακρο-
χώρι Ημαθίας επέστρεφε από την  Αθήνα,  μετά το τέλος
μιας σχολικής εκδρομής!   Τα βλαστάρια της Ελλάδας γε-
μάτα από τις θαυμάσιες αναμνήσεις της εκδρομής τους,
είχαν μετατρέψει το πούλμαν σε μια πολύβουη κυψέλη, με
τα γέλια, τα τραγούδια, τα πειράγματά τους!   Ο Χάρος
όμως ζήλεψε την ανείπωτη χαρά και ευτυχία των μαθητών
και  την μετέτρεψε σε ανείπωτη φρίκη, μέσα σε λίγα λεπτά
της ώρας, “αγκαλιά” με την  ανθρώπινη ανευθυνότητα και
επιπολαιότητα, που προκάλεσαν τη μαύρη εκείνη ώρα!!!
Μια νταλίκα υπερφορτωμένη με νοβοπάν και μελαμίνες,
πάνω στο στενό δρόμο των Τεμπών,  ερχόμενη από το αν-
τίθετο ρεύμα, έχασε τον έλεγχο και  συγκρούστηκε πλα-
γιομετωπικά με το πούλμαν.   Από το φορτίο, άλλα
νοβοπάν έπεσαν στο δρόμο και άλλα  μετατράπηκαν σε τε-
ράστια  κοφτερά  ξυράφια σπάζοντας τα τζάμια των παρα-
θύρων του πούλμαν και θέρισαν τα κεφάλια των παιδιών!!!
Ο ανθρώπινος νους αδυνατεί να συλλάβει τέτοιου είδους
τραγωδία!!!    Οι γονείς που με βάσανα και στερήσεις με-
γάλωναν τα παιδιά τους ελπίζοντες σε μια καλύτερη ζωή
απ’ την δικιά τους,  παρέλαβαν τα  διαμελισμένα κορμάκια
των παιδιών τους!!!   21 παιδιά ήταν νεκρά και  9 βαριά
τραυματισμένα!!!  Ένα ολόκληρο χωριό βυθίστηκε στο
θρήνο και όλη η Ελλάδα στο πένθος!!!  Κανένας χρόνος
δεν γιατρεύει αυτά τα δράματα και καμιά μνήμη δεν
ξεχνά!!!   
Ο Χρόνος  αγκαλιά μ’ ένα μεγάλο  «γιατί», είχε σταματήσει
παγερός και βουβός, σ’ εκείνο το σημείο  της πρωτοφα-
νούς φρίκης,  σ’ εκείνο το σημείο, που αργότερα ύψωσαν
οι δύστυχοι γονείς ένα μνημείο με τις φωτογραφίες των
αδικοχαμένων παιδιών τους!!!  Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε
γονιός που περνώντας από εκείνο τον τόπο θα μπορούσε
να κρατήσει τα δάκρυά του!!!  
Ο Μινώταυρος της ασφάλτου είχε καταβροχθίσει  τις τρυ-
φερές και διαμελισμένες σάρκες των αθώων θυμάτων,
γιατί του τις πρόσφεραν για βορά,  οι σωρείες των λαθών,
από πολλές ανεύθυνες και εγκληματικές πράξεις!!!
Ήταν  μια Σταύρωση χωρίς Ανάσταση!!!  Ένας θρήνος κι
ένας πόνος χωρίς τελειωμό!!!
Μια ηρωίδα μάνα μπόρεσε να γεννήσει ένα παιδάκι για ν’
αναστήσει μ’ αυτό τον τρόπο το αδικοχαμένο από τις με-
λαμίνες  αγγελούδι της, που όλο το χωριό το βάφτισε  δί-
νοντας το όνομα του νεκρού αδελφού του!!!
Ένα από τα διασωθέντα παιδιά, αφιέρωσε τη ζωή του στο
Θεό και ακολούθησε το μοναχικό βίο και πριν λίγες μέρες
μετά την  ιερή ακολουθία του Νυμφίου, χειροτονήθηκε Αρ-

χιμανδρίτης!  Εδώ τα λόγια είναι  περιττά !!!
Ο πόνος, ο θρήνος κι η απελπισία ξεχείλισαν και μετατρά-
πηκαν  σε οργή!    Εκείνο το δυστύχημα  δεν οφειλόταν σε
κάποιο  ακραίο καιρικό φαινόμενο, μπροστά στο οποίο οι
ανθρώπινες δυνατότητες  για να το αποφύγουν  μηδενί-
ζονται, ούτε μπορούμε με   «ελαφρά τη καρδία» να το απο-
δώσουμε στην «κακιά ώρα»!   Ήταν συγκεκριμένες οι αιτίες
και πολλαπλές, οι οποίες συνετέλεσαν στο  πρωτοφανές
εκείνο τραγικό συμβάν!!
Μεταξύ των πολλών αιτιών,  ήταν και η επί σαράντα χρόνια
αναβολή της κατασκευής μιας σήραγγας, που θα μείωνε
τις περιπτώσεις ατυχημάτων στην οδήγηση, στην οποία
δυστυχώς δεν έχουν την πρέπουσα ικανότητα οι Έλληνες
οδηγοί, αφού πολλοί παίρνουν τα διπλώματα οδήγησης με
παράδοξο τρόπο, αλλά και πολλές φορές έχουν παντελή
έλλειψη σεβασμού στους οδηγούς των άλλων οχημάτων,
με αποτέλεσμα  την τρομακτική αύξηση των τροχαίων ατυ-
χημάτων.

Πριν λίγες μέρες και μετά 14 χρόνια από εκείνο το φρικια-
στικό δυστύχημα, παραδόθηκαν τρεις σήραγγες, μία στα
Τέμπη και μία στον Πλαταμώνα, αλλά και μια πολύ μεγάλη
σήραγγα, που έχει μήκος 6 χλμ. και είναι η μεγαλύτερη σή-
ραγγα των Βαλκανίων!!!   Αυτή η σήραγγα των Τεμπών δεν
επιτρέπει την διέλευση των οχημάτων από  εκείνο το αι-
ματοβαμμένο κομμάτι του δρόμου και κάνει  μικρότερη την
απόσταση Αθηνών – Θεσσαλονίκης, αλλά και ασφαλέ-
στερη.
Όλες οι σήραγγες είναι κατασκευασμένες με υπερσύγ-

χρονη τεχνολογία,  με σκοπό την αποφυγή δυστυχημάτων.
Η μεγάλη σήραγγα διαθέτει εκτός από τις  δύο λωρίδες
κυκλοφορίας και δύο κατακόρυφα φρεάτια με  μια οριζόν-

τια σήραγγα αερισμού – εκκαπνισμού. Επίσης διαθέτει δια-
συνδετήρια σήραγγα για την διέλευση οχημάτων των υπη-
ρεσιών έκτακτης ανάγκης, συστήματα πυρόσβεσης,
τηλεφωνική εξυπηρέτηση κ.α.
Στις νέα σήραγγες  δόθηκαν διάφορα ονόματα σημαντικών
Ελλήνων, όπως του Μαρίνου Αντύπα, του πρωτεργάτη της
εξέγερσης των αγροτών στο Κιλελέρ,  του Αντώνη Βρα-
τσάνου, του σαμποτέρ στην ανατίναξη τρένου των Ναζι-
στικών στρατευμάτων κατοχής στα Τέμπη και του Ρήγα
Φεραίου, ενός από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του
Νεωτέρου Ελληνισμού!!!

Το όνομα όμως που με έκανε να δακρύσω ήταν το όνομα
της μεγάλης σήραγγας των 6 χλμ. , η οποία έγραφε «Σή-
ραγγα μαθητών Μακροχωρίου»!!!
Εύγε σ’ όποιον επέλεξε το όνομα αυτό για την μεγαλύτερη
σήραγγα των Βαλκανίων, γιατί το αθώο αίμα των αδικοχα-
μένων 21  Ελληνόπουλων, έφερε πιο κοντά την κατασκευή
της   αντικατάστασης των φονικών σημείων της εθνικής
οδού!
Οι συγγενείς και φίλοι των παιδιών όσο ζουν δεν θα ξεχά-
σουν, αλλά πρέπει να  μάθουν και να μην ξεχάσουν και
όσοι δεν έζησαν αυτό το θλιβερό γεγονός, για να μπορέ-
σουμε επιτέλους από τα σφάλματά μας να παραδειγματι-
στούμε μήπως και διορθωθούμε!!
Έστω και μ’ αυτό τον τρόπο ας περάσουν στην αιωνιότητα
αυτά τα παιδιά και επειδή η λέξη Πάσχα, που δεν είναι ελ-
ληνική, αλλά  σημαίνει πέρασμα και συμβολίζει  μια χαρού-
μενη διέλευση, αλλά και το  «φαιδρόν της Αναστάσεως
κήρυγμα», που ανακοινώνει  την εκ νεκρών Ανάσταση, ας
τους  χαρίσει την αιωνιότητα και την αθανασία και όλοι  ας
ευχηθούμε  όπως οι αρχαίοι πρόγονοι των Ελλήνων να
είναι  «αιώνια  και μακάρια η μνήμη αυτών»!
Η μεγαλύτερη αυτή σήραγγα των Βαλκανίων ας παίξει το
ρόλο του ήρωα Θησέα που πήγε και σκότωσε τον Μινώ-
ταυρο, απαλλάσσοντας τους Αθηναίους από τον ετήσιο
φόρο αίματος των 7 αγοριών και 7 κοριτσιών  και έτσι να
απαλλάξει και τους ταξιδιώτες  από τον Μινώταυρο της
ασφάλτου!

Ας ευχηθούμε λοιπόν  να περάσουν όλοι οι Έλληνες ένα
καλό και αναίμακτο Πάσχα!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η μεγαλύτερη οδική σήραγγα των Βαλκανίων!

H Eυρώπη της ανεργίας

και της φτώχειας...

Ένα είναι σίγουρο: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πεθαίνει,

αυτοδιαλύεται, με τους κατοίκους της να συνωστίζον-

ται κατά εκατομμύρια και στις ουρές των ανέργων,

αφού οι πολιτικές των Βρυξελλών εργάζονται για να

υπηρετούν μόνο τη Γερμανία.

Τα στοιχεία της Eurostat προκαλούν... ίλιγγο. Περισσό-

τεροι από 23 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται αν-

τιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας σε ολόκληρη την

Ευρώπη των 27, ενώ ένας στους δύο λογίζεται μακρο-

χρόνια άνεργος. 

Αυτο το καράβι βυθίζεται και θα συμπαρασύρει στη δίνη

του πολλές δυνάμεις μαζί του, αλλά και λαούς που πε-

θαίνουν καθημερινά από την ανέχεια.

Για άλλη μια φορά επαληθεύεται ο Μακιαβέλι, όταν

έγραφε μη δημιουργήσεις κανέναν ισχυρό· θα είναι η

καταστροφή σου... 

Κι εμείς φροντίσαμε να κάνουμε κραταιά τη Γερμανία.

Η Τράμπα του Τραμπ 
Για άλλη μια φορά μας σερβίρουν την ίδια απολύτως

συνταγή, με τη διαφορά τώρα το “τραπέζι” είναι στη

Συρία.

Βομβάρδισαν ΗΠΑ και Αγγλία τη Συρία (τις δυνάμεις

της κυβέρνησης) γιατί, λέει, έριξε χημικά και σκόρπισε

άμαχο πληθυσμό. Και αυτοί για να τους σώσουν βομ-

βάρδισαν την πόλη σκοτώνοντας κι αυτοί...

Ούτε ντροπή, ούτε τσίπα υπάρχει πλέον σ’ αυτόν τον

ανήθικο πολιτισμό. 

Να θυμηθούμε το Ιράκ που το κατέστρεψαν οι ΗΠΑ,

γιατί, κατά τους Αμερικανούς διέθετε χημικά οπλοστά-

σια ο Σαντάμ.

Και τι απεδείχθη, αργότερα, όταν είχαν ισοπεδώσει το

Ιράκ, είχαν σκοτώσει εκατομμύρια και είχαν εκτελέσει

τον Σαντάμ; Ότι τα χημικά ήταν ένα στημένο ψέμα!

Το σενάριο επαναλαμβάνεται λοιπόν.

Και ως δια μαγείας, όλα τα γυάλινα παράθυρα που σα-

τίριζαν τον Τραμπ καθημερινά, εσιώπησαν! Τον ενέτα-

ξαν στο κλαμπ τους και επομένως τον προστατεύουν

πλέον...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Εργαζόμενοι με εμφυτευμένα

μικροτσίπ στη Σουηδία!! 

Στο σουηδικό επιχειρηματικό hub Epicenter φιλοξενεί στους

κόλπους του 100 εταιρείες και περισσότερους από 2000 ερ-

γαζομένους. Περίπου 150 εργαζόμενοι έχουν δεχτεί να τους

εμφυτευτεί το μικροτσίπ από τον Ιανουάριο του 2015, οπότε

ξεκίνησαν οι εμφυτεύσεις.

Τα μικροτσίπ λειτουργούν με την ίδια τεχνολογία που λειτουρ-

γούν οι ανέπαφες συναλλαγές, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Στο σουηδικό επιχειρηματικό hub Epicenter - λένε - γιορτάζουν

όποτε ένας εργαζόμενος δέχεται να του εμφυτεύσουν ένα μι-

κροτσίπ!

Η τεχνολογία αυτή  υπόσχεται ευκολία: πόρτες ανοίγουν

χωρίς την παραμικρή κίνηση από αυτόν που περνά, χειρισμός

εκτυπωτών και άλλων ηλεκτρονικών μηχανών, ακόμη και

αγορά smoothies με την κίνηση ενός χεριού.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που μπορώ να σκεφτώ είναι η
ευκολία”, λέει ο Mesterton, συνιδρυτής και CEO της Epicenter

στο Associated Press και συμπληρώνει: “Αντικαθιστά πολλά
πράγματα που έχεις, συσκευές επικοινωνίας, πιστωτικές κάρ-
τες ή κλειδιά”.

Ο μικροβιολόγος όμως Ben Libberton, του Karolinska Institute

της Στοκχόλμης, προειδοποίησε ότι οι χάκερς θα μπορούσαν

να έχουν επικίνδυνη πρόσβαση σε πολύ προσωπικά δεδομένα

μέσω αυτών των μικροτσίπ.

“Τα δεδομένα που μπορεί να πάρει κανείς από ένα τσιπ που
βρίσκεται εμφυτευμένο στο σώμα σου είναι πολύ διαφορετικά
από τα δεδομένα που μπορεί να κλέψει κανείς από ένα smart-
phone… Θα μπορούσε να πάρει δεδομένα για την υγεία σου,
το πού βρίσκεσαι, πόσο συχνά δουλεύεις, πόσες ώρες, αν κά-
νεις διαλείμματα και πολλά άλλα”, προειδοποιεί ο Libberton.

Σε άνθρωπο… πρώτη φορά!

Η τεχνολογία των εμφυτευμάτων είναι γνωστή εδώ και χρό-

νια: τα μικροτσίπ που βάζουμε στα κατοικίδια μας ή αυτά που

χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να ελέγχουν τις παραγγελίες

που διανέμονται.

Τα μικροτσίπ έχουν δοκιμαστεί και δεν προκαλεί κανένα πρό-

βλημα υγείας και καμία παρενέργεια στον ανθρώπινο οργανι-

σμό. Από ηθικής απόψεως όμως, τα ζητήματα είναι πολλά…

και αναπάντητα.

Τα ερωτήματα πολλά και ανησυχητικά… Και η μεγαλύτερη

φαντασία μακριά από την πραγματικότητα...

Όλα ξεκίνησαν από τη Ρωσία αν και

σύντομα η εθιστική αυτή τρέλα δια-

δόθηκε και στην Ουκρανία. Προειδο-

ποιήσεις έχουν απευθύνει και οι

αρμόδιες Aρχές στην Ελλάδα αν και

δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα πε-

ριστατικά αυτού του είδους.

Πίσω από το παιχνίδι, βρίσκονται

άτομα που ζητούν από τους νέους οι

οποίοι αποφασίζουν να λάβουν

μέρος στο παιχνίδι, να αγοράσουν

όπλα και διάφορα αιχμηρά αντικεί-

μενα και στη συνέχεια να κάνουν μία

σειρά από πράγματα επικίνδυνα για

τη ζωή τους.

Το παιχνίδι ονομάστηκε «μπλε φά-

λαινες» γιατί ένα από τα πράγματα

που ζητούν από τα παιδιά είναι να

χαράξουν μία φάλαινα στο χέρι τους

με μαχαίρι. Στο τέλος τους ζητούν

να αυτοκτονήσουν και να καταγρά-

ψουν την πράξη τους. Αν αρνηθούν

προχωρούν σε απειλές και εκβια-

σμούς σε βάρος των νέων.

«Τον τελευταίο καιρό έχουν παρατη-
ρηθεί πάρα πολλά περιστατικά παι-
διών τα οποία είναι σε προεφηβεία ή
εφηβεία και πέφτουν θύματα παρα-
πλάνησης, από αμφιβόλου ποιότητας
site τα οποία τους προτρέπουν να κά-
νουν πράξεις που είναι στα όρια της
παρανομίας και της τρέλας», εξηγεί

μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδο-

νικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρό-

εδρος των Ελλήνων χρηστών

ίντερνετ, Νίκος Βασιλάκος.

Και προσθέτει: «Δύο χαρακτηριστι-
κές περιπτώσεις είναι η “κόντρα του
πνιγμού” όπως ονομάζεται και η κόν-
τρα της “μπλε φάλαινας”. 
Στην κόντρα της “μπλε φάλαινας” το
15χρονο παιδί καλείται με ένα με-
γάλο μαχαίρι να χαράξει μία φάλαινα
πάνω στο χέρι του. 
Στην κόντρα του πνιγμού το παιδί κα-
λείται να δέσει μια θηλιά στο λαιμό
του και να κινηματογραφήσει τον
εαυτό του, ενώ είναι στο όριο του
πνιγμού. Αυτά τα πράγματα στήνον-
ται από ανθρώπους που δεν είναι
ούτε νέοι ούτε έφηβοι, είναι ενήλι-
κες οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνικές
που δεν φαίνονται και δεν παρουσιά-
ζουν κινδύνους. Το 15χρονο παιδί

όμως δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και το
χειρότερο είναι ότι δεν ξέρει πώς να
προφυλαχθεί από αυτό που τον προ-
τρέπουν να κάνει».
Το κοινό και στα δύο παραπάνω πε-

ριπτώσεις είναι ότι γίνεται πλύση εγ-

κεφάλου στους νέους και τα παιδιά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση

ενός νεαρού στη Βρετανία, ο οποίος

βρέθηκε από τη μητέρα του στραγ-

γαλισμένος, λίγες ημέρες αφού είχε

προειδοποιηθεί από το σχολείο για

το συγκεκριμένο «παιχνίδι».

«Ο καλύτερος τρόπος να συμβου-

λεύσουμε τα παιδιά και να τα προφυ-
λάξουμε από τέτοιους κινδύνους
είναι να είμαστε κοντά ως γονείς στα
παιδιά μας και να τους εξηγήσουμε
ότι αυτά όλα τα πράγματα δεν είναι
πραγματικά. Ότι είναι στημένα
κόλπα από ανθρώπους οι οποίοι τα
κινηματογραφούν και δεν φαίνεται
ότι ουσιαστικά το σκοινί δεν είναι
σκοινί αλλά είναι υλικό που δεν μπο-
ρεί να πνίξει. Ότι η φάλαινα που χα-
ράσσει στο χέρι του ο Ρώσος που
εμφανίζεται στα βίντεο στο youtube
είναι ουσιαστικά προϊόν μαγιγιάζ. Το
παιδί δεν έχει ούτε την ωριμότητα,
ούτε την κρίση να καταλάβει τι γίνε-
ται. Και γι’ αυτό βλέπουμε ότι όλο και
περισσότεροι έφηβοι καθημερινά πέ-
φτουν θύματα αυτών των προτρο-
πών που είναι στα όρια της
παρανομίας και ουσιαστικά του κιν-
δύνου για τη ζωή του παιδιού. Και ο
λόγος που το κάνουν είναι για να
νιώσουν σημαντικοί και ότι ξεχωρί-
ζουν στο χώρο τους. Αυτό είναι πολύ
επικίνδυνο. Και γι΄ αυτό πρέπει και
το σχολείο και η Πολιτεία και οι γο-
νείς να προστρέξουν και να συνδρά-

μουν στην ανάγκη που έχουν τα παι-
διά για ενημέρωση. Και να τους εξη-
γήσουν ότι αυτά τα πράγματα δεν
είναι πραγματικά, δεν είναι αληθινά
αλλά είναι επικίνδυνα όταν τα κάνει
κανείς μόνος στο σπίτι».

Ο Ν. Βασιλάκος επισημαίνει ακόμα

ότι συχνά οι ειδικοί διαπιστώνουν μία

προβληματική κατάσταση πίσω από

ένα παιδί που πείθεται να κάνει κάτι

τέτοιο. «Τις περισσότερες φορές
υπάρχει μία προβληματική σχέση,
μία προβληματική οικογένεια ή μία

προβληματική ψυχολογία ενός παι-
διού, η οποία βγαίνει στην επιφάνεια
μέσα από μια τέτοια εκδήλωση».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Oι «μπλε φάλαινες» 
To διαδικτυακό «παιχνίδι» που σκοτώνει

― Γειά σας, χασάπικο εκεί;

― Μάλιστα, τι θα θέλατε;

― Να μου μάθετε τα βήματα.

― Είναι ελληνικό τ’ αρνί;

― Ναι, κυρία μου όταν κατεβαί-

νει κέντρο διπλοπαρκάρει

κιόλα.

Βλέπω ελληνικό surviror με

Τούρκο παρουσιαστή, με Θεσ-

σαλονικιό παίχτη που κάνει τον

Κινέζο. ...Παγκοσμιοποίηση να

πούμε.

Αποστάγματα του

FACEBOOK
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ΜΗΝΥΜΑ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ο  Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος

Κιούσης σε μήνυμά του για τις Άγιες

Ημέρες του ΠΑΣΧΑ και την Ανάσταση

του Κυρίου επισημαίνει:

«Κάθε χρόνο αυτές τις Άγιες Ημέρες
προσπαθούμε να σκεπτόμαστε λίγο
διαφορετικά, να ησυχάζουμε τη σκέψη
μας,  να βιώνουμε κάτι από την συγ-
κλονιστική αυτή πορεία της Σταύρω-
σης και του  Θείου Δράματος
αναμένοντας την Μεγάλη Ανάσταση.

Ας προσπαθήσουμε όλοι να συναι-
σθανθούμε αυτήν την μαρτυρική πο-
ρεία του Ιησού Χριστού και να
προσευχηθούμε για όλους τους αν-
θρώπους, να βρουν μονοπάτια γαλήνης και αγάπης, αξιοπρέπειας, κοινωνι-
κής ειρήνης και  προκοπής».

Δημήτριος Κιούσης

Δήμαρχος Κρωπίας

Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα

Η ΔΕΗ στη γειτονιά μας έχει αναβαθμιστεί.

Τώρα έχει POS παίρνει κάρτες δηλαδή. Σή-

μερα το πρωί που πήγα να πληρώσω το λο-

γαριασμό, ένιωσα πολύ πιο Ευρωπαία.

Ξέρεις τι είναι  να στα παίρνουν με την

κάρτα και όχι να στα παίρνουν μετρητά; Με-

γάλη διαφορά. Βέβαια. Άλλο επίπεδο βρε

παιδί μου, όχι να κάθεσαι να μετράς κι εσύ

και ο υπάλληλος φασούλι το φασούλι, ευ-

ρουλάκι το ευρουλάκι. Μάλιστα, άλλη είναι

η ουρά για εκείνους που πληρώνουν με

κάρτα, άλλη γι’ αυτούς που έχουν μείνει

πίσω οι καημένοι και πληρώνουν με με-

τρητά. Μεγαλεία! 

Το κακό είναι ότι δεν το αντιλαμβάνονται

όλοι, το πόσο μπροστά είμαστε, πόσο προ-

νομιούχοι και κατεβάζουν κάτι μούτρα και

μονίμως διαπληκτίζονται στην ουρά, δεν

φέρονται πολιτισμένα όπως θα έπρεπε. Κα-

θόλου πολιτισμένα. Στους περισσότερους,

το μάτι τους γυαλίζει. Δεν μοιάζει να είναι

δάκρυ, αλλά ίσως και να κάνω λάθος. Και

μένα μοy ‘ρχονται δάκρυα, όταν ανοίγω το

πορτοφολάκι μου, στα μισά του μήνα και

αναρωτιέμαι τι τα ‘κανα τόσα λεφτά της

σύνταξης, μα ύστερα παρηγοριέμαι που δεν

είμαι σαν τον κυρ Στέλιο που πηγαίνει στο

συσσίτιο της εκκλησίας. 

Εκεί λοιπόν στη ΔΕΗ σήμερα, απάνω που

πήγαινα να τσακωθώ με κάποιους που τσα-

κωνόντουσαν, καθόλου πολιτισμένα, είναι η

αλήθεια, γιατί η κυρία της ουράς των μετρη-

τών παρεισέφρησε στην ουρά της κάρτας,

πετάγεται ένα παλικάρι και μας λέει:

Μήπως έχετε καταλάβει ότι αντί να στο-
χεύουμε στον πραγματικό αντίπαλο, τρωγό-
μαστε μεταξύ μας και αυτοί που πάντα
κέρδιζαν εξακολουθούν να κερδίζουν εις
βάρος μας; Λέω μήπως να αναρωτηθούμε
γιατί την ώρα που εμάς μας αδειάζουν την
τσέπη, κάποιων άλλων η τσέπη γεμίζει
όπως γέμιζε; 
Έτσι είπε ο νεαρός και ύστερα ξανάπιασε

την κουβέντα με το κορίτσι του.

Ωραία που είναι τα νιάτα! σκέφτηκα εγώ. 

Ο κύριος δίπλα μου, όμως είπε: Δεν παίρνει
αναστήλωση το σύστημα, γκρέμισμα θέλει. 
Ύστερα κάποιος ρώτησε: Και μετά; τι γίνε-
ται μετά; 
Και ο κύριος δίπλα μου είπε: Μετά θα χτί-
σουμε τη ζωή που μας αξίζει. Δεν θα ζή-
σουμε στο μεσαίωνα στον εικοστό πρώτο
αιώνα!

Ελένη Σακελλαρίου

Στην ουρά της ΔΕΗ

“Πώς μπορείτε να αγοράζετε ή να πουλάτε τον

ουρανό ή τη ζέστα της γης; Για μας μοιάζει πα-

ράξενο. Η δροσιά του αγέρα ή το άφρισμα του

νερού δε μας ανήκουν. Πώς μπορείτε να τα αγο-

ράσετε από μας; Κάθε μέρος της γης αυτής είναι

ιερό για το λαό μου. Κάθε αστραφτερή πευκοβε-

λόνα, κάθε αμμούδα στις ακρογιαλιές, κάθε θο-

λούρα στο σκοτεινό δάσος, κάθε ξέφωτο και

κάθε ζουζούνι που ζουζουνίζει είναι, στη μνήμη

και στην πείρα του λαού μου, ιερό… 

Θα πρέπει να το καταλάβετε: 

Η γη δεν ανήκει  στους ανθρώπους. Οι άνθρω-

ποι ανήκουν στη γη”
Απόσπασμα από την απάντηση του αρχηγού των Ινδιάνων Σιάτλ

προς τον πρόεδρο της ΗΠΑ Φραγκλίνο Πήρς, όταν το 1830  ζή-

τησε από τους Iνδιάνους να του πουλήσουν τη γη τους.

Πόσο επίκαιρα είναι στις μέρες μας, σχεδόν δύο αιώνες

μετά,  τα απλά και αυθεντικά λόγια της απάντησης  του αρ-

χηγού  των Iνδιάνων. Ταυτόχρονα είναι τόσο μεγάλη η ση-

μασία των λόγων αυτών, αλλά κυρίως των αγώνων των

ιθαγενών της Αμερικής να υπερασπίσουν τη γη τους ώστε

ο ΟΗΕ, αναγνωρίζοντας τους αγώνες αυτούς καθιέρωσε

την 22η Απριλίου σαν Παγκόσμια Ημέρα για τη Μάνα Γη. 

Βέβαια οι πολυεθνικές εταιρείες  που βάζουν τα κέρδη τους

πάνω από τους ανθρώπους και τη φύση και έχοντας συμ-

μάχους τις “πρόθυμες για κάθε διευκόλυνση κυβερνήσεις”

αδιαφορούν για τις καταστροφές που προκαλούν στον πλα-

νήτη, για να εξυπηρετήσουν την κερδοσκοπική τους βου-

λιμία: 

Η Monsato  και η Bayer προσπαθούν να ελέγξουν κάθε καλ-

λιεργήσιμο κομμάτι γης σε κάθε χώρα και να γεμίσουν τις

αγορές με μεταλλαγμένα προϊόντα.

Οι καναδικές και άλλες πολυεθνικές εξορυκτικές βγάζουν

από τα σπλάχνα της γης ό τι μετάλλευμα έχει απομείνει

καταστρέφοντας εκατομμύρια στρέμματα δάση και βιότο-

πους και δηλητηριάζοντας τους ανθρώπους. 

Η Texaco και άλλες πολυεθνικές καταστρέφουν τον Αμα-

ζόνιο και τους ιθαγενείς, είτε με τα τοξικά τους απόβλητα

είτε με την αποψίλωση. Και αυτά είναι μόνο ελάχιστα δείγ-

ματα της εγκληματικής δραστηριότητας των  πολυεθνικών

σε βάρος της Μάνας Γης.

Αντίστοιχα στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά από την υπαγωγή

της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο, έχουν αποθρα-

συνθεί τα οργανωμένα συμφέροντα, ντόπια και ξένα, και

ασελγούν στην κυριολεξία σε βάρος της Μάνας Γης: Εκα-

τοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάση ακόμη και σε προστα-

τευόμενες περιοχές κινδυνεύουν με καταστροφή (πλέον

χαρακτηριστικές  είναι οι περιπτώσεις της καταστροφής

των δασών στη Χαλκλιδική από την Ελ Ντοράντο, όπως και

η  επιδίωξη από δημάρχους της Αττικής κατάργησης της

ζώνης προστασίας του Υμηττού). Φαραωνικές εγκαταστά-

σεις, όπως τα  γήπεδα ποδοσφαίρου ΠΑΟ και ΑΕΚ χωρο-

θετούνται  μέσα σε πάρκα ή  άλση καταστρέφοντας και

τους τελευταίους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους.

στο λεκανοπέδιο. Οροσειρές ολόκληρες καταστρέφονται

από βιομηχανικού  τύπου τεράστιες αιολικές εγκαταστά-

σεις. Οι παραλίες πολύ εύκολα μετατρέπονται σε “χρημα-

τιστηριακές” αξίες και αντικείμενα αγοραπωλησίας, ενώ

ακόμη και το νερό έχει μπει στο στόχαστρο των πολυεθνι-

κών 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο μόνος δρόμος που έχει

απομείνει στις τοπικές κοινωνίες είναι η ενίσχυση της αλ-

ληλεγγύης ανάμεσα στα κινήματα και τις συλλογικότητες

για τη δημιουργία μετώπου αντίστασης στην κερδοσκο-

πική βουλιμία των πολυεθνικών και ασπίδας προστασίας

της Μάνας Γης που κινδυνεύει. 

Η “Εναλλακτική  Δράση” συμμετέχει σταθερά στα κινήματα

και στις δράσεις προστασίας  των περιοχών και των φυσι-

κών πόρων που κινδυνεύουν και παράλληλα πραγματοποιεί

συχνές  εκδηλώσεις για την ενημέρωση και την ευαισθητο-

ποίηση των πολιτών. 

Το ΔΣ  της Εναλλακτικής Δράσης

www.enallaktiki-drasi.gr   

Η Γη δεν ανήκει στους Ανθρώπους - 
Οι Άνθρωποι ανήκουν στη Γη
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Σε αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού

των οδών και κοινοχρήστων χώρων, με

χρήση λαμπτήρων LED προχωράει ο

Δήμος Σαρωνικού, σύμφωνα με απόφαση

που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο (30

Μαρτίου 2017).

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέ-

κρινε ομόφωνα την πρόταση,

που αφορά την Ενεργειακή Ανα-

βάθμιση – Αυτοματοποίηση Συ-

στημάτων Ηλεκτροφωτισμού

Κοινόχρηστων Χώρων του

Δήμου, μέσω της σύναψης Σύμ-

βασης Παροχής Υπηρεσιών πο-

λυετούς διάρκειας με ιδιώτη.

Όπως προβλέπει η πρόταση, ο

Δήμος Σαρωνικού μέσω  ανοι-

χτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικα-

σίας θα αναζητήσει υπηρεσίες και

χρηματοδότηση της συνολικής επένδυ-

σης, παράλληλα με την συντήρηση του

συστήματος για 12 χρόνια. Η επένδυση

θα χρηματοδοτηθεί κατά 100% από τον

ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει το σύ-

νολο της ευθύνης για το έργο. Ο Δήμος

θα ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών,

ενώ η αποπληρωμή της επένδυσης θα

γίνει με χρήση ποσοστού των πόρων

που θα εξοικονομούνται, βάσει καθορι-

σμένων στόχων. 

Η δράση αυτή έχει στόχο την εξοικονό-

μηση πόρων προς όφελος των Δημοτών

και τον διαρκή εκσυγχρονισμό και ανα-

βάθμιση των υποδομών του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σω-

φρόνης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Με το

έργο αναβάθμισης του φωτισμού, κά-

νουμε ό,τι θα έκανε ένας καλός νοικο-

κύρης στο σπίτι του. Χωρίς να χρειαστεί

καμία πρόσθετη δαπάνη από τον Δήμο,

θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε

χρήματα τόσο από την κατανάλωση όσο

και από τη συντήρηση του συστήματος,

να βελτιώσουμε το φωτισμό

δρόμων και  κοινόχρηστων

χώρων και ταυτόχρονα να μει-

ώσουμε το ενεργειακό μας

αποτύπωμα στο περιβάλλον.»

Με βάση το σχεδιασμό, όπως

σημειώνει το δελτίο τύπου, το

έργο θα περιλαμβάνει την εγ-

κατάσταση λαμπτήρων σύγ-

χρονης τεχνολογίας στο

σύνολο της έκτασης του

Δήμου, τη λειτουργία συστήμα-

τος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ,

καθώς και Συστήματος Τηλελέγχου – Τη-

λεχειρισμού, το οποίο θα αξιοποιηθεί και

για την πιλοτική λειτουργία εφαρμογών

SmartCities, όπως Έξυπνο Parking,  Ασφά-

λεια - Επίβλεψη απομακρυσμένων χώρων,

διαχείριση στόλου οχημάτων, διαχείριση

κάδου απορριμμάτων και άλλα.

Στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος  Επισιτιστικής

που απευθύνεται σε ωφελούμενους, κα-

τοίκους  των δήμων Σαρωνικού, Λαυρε-

ωτικής, Μαρκόπουλου Μεσογαίας,

Παλλήνης Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμέ-

νης και Κρωπίας, πραγματοποιήθηκε

(31/3/17) στο παλιό Μηχανουργείο του

Δήμου Λαυρεωτικής ημερίδα που απευ-

θυνόταν σε γονείς παιδιών από 4 έως

και 12 ετών και σκοπό είχε την ανάδειξη

θεμάτων όπως:

― τον κοινωνικό αποκλεισμό και την

αντιμετώπιση του άγχους και της ανα-

σφάλειας των γονέων λόγω προβλη-

μάτων ανεργίας και οικονομικής

κρίσης

― την ανατροφή και τη σωστή διαπαι-

δαγώγηση βρεφών και νηπίων, τη

σωστή διατροφή τους και τις κατάλλη-

λες κατευθύνσεις που απαιτείται να

τους δίνουν,

― ζητήματα ψυχικής ανησυχίας και

φόβων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά

τους σε αυτές τις ηλικίες και τις επι-

πτώσεις τους.

― εναλλακτικές δυνατότητες ψυχοκοι-

νωνικής και υλικής υποστήριξης είτε

αυτές προέρχονται από υφιστάμενες

δομές, εθελοντικές και επιδοτούμενες

από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, είτε

από πηγές που άπτονται δράσεων εται-

ρικής κοινωνικής ευθύνης.
Στην Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττι-

κής συμμετέχουν οι Δήμοι Σαρωνικού, Λαυ-

ρεωτικής, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Παλ-

λήνης Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης και

Κρωπίας με επικεφαλής το δήμαρχο Σαρω-

νικού Γιώργο Σωφρόνη.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής

και Βασικής Υλικής Συνδρομής συγχρημα-

τοδοτείται από το Υπουργείο Απασχόλη-

σης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και το Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) του

ΕΚΤ.

Αναστάσιμο Μήνυμα 

του Δημάρχου Σαρωνικού

Γιώργου Σωφρόνη 

Αγαπητές Συμπολίτισσες, Αγαπητοί Συμπολίτες,
Μαζί με την Άνοιξη ήρθαν και φέτος οι Άγιες Ημέρες
του Πάσχα, της μεγαλύτερης γιορτής της Χριστιανο-
σύνης. Μιας γιορτής που το όνομά της συμβολίζει δια-
χρονικά το πέρασμα από το μαρτύριο στη λύτρωση,
από το πένθος και τα Πάθη στη χαρά. Συμβολίζει τη
δύναμη της ανιδιοτέλειας, τη δύναμη της αγάπης να
θριαμβεύει και να νικά ακόμη και το θάνατο.

Σήμερα, σε μια εποχή όπου η Ελλάδα και οι Έλληνες
δοκιμάζονται σκληρά, το μήνυμα της Ανάστασης είναι
πιο επίκαιρο από ποτέ. Γύρω μας, δίπλα μας, σε κάθε
πόλη, σε κάθε γειτονιά, υπάρχουν άνθρωποι που ανε-
βαίνουν σιωπηρά το δικό τους Γολγοθά, αυτόν της
ανέχειας, της περιθωριοποίησης και της απόγνωσης. 
Τώρα, στον καιρό της δοκιμασίας, αξίζει να κρατή-
σουμε ζωντανή την πίστη και την ελπίδα. Αξίζει να
βιώσουμε το νόημα της θυσίας και της Ανάστασης του
Κυρίου, κάνοντας πράξη την αγάπη, τη συγχώρηση,
την υπέρβαση και την προσφορά.
Ας βοηθήσουμε, λοιπόν, να φθάσει το χαρμόσυνο μή-
νυμα σε κάθε σπίτι. Ας θυμόμαστε ότι πάνω από όλα
είμαστε άνθρωποι κι ας συνεχίσουμε να νοιαζόμαστε
για το πώς τα βγάζει πέρα ο διπλανός μας. Ας στρα-
φούμε σε όσους έχουν ανάγκη, προσφέροντας απλό-
χερα τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας.
Το ανέσπερο Φως της Ανάστασης ας οδηγήσει τα βή-
ματά μας, ας μας δώσει έμπνευση και κουράγιο, ώστε
όλοι μαζί, ενωμένοι, να αντεπεξέλθουμε στις δυσκο-
λίες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο, για
τον τόπο μας, για την πατρίδα μας.
Εύχομαι σε όλες και σε όλους Καλό Πάσχα, με υγεία,
χαρά και αισιοδοξία!

Aναβάθμιση  οδοφωτισμού με λαμπτήρες LED

προωθεί ο Δήμος Σαρωνικού

Ημερίδα Συμβουλευτικής Γονέων 

και Μαθητών Δημοτικού και Νηπίων

Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος 

Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ “ΑΝΟΙΞΗ”

Το διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας, εύχεται στα μελή

και σε όλους τους φίλους του   

Kαλή  ΑΝΑΣΤΑΣΗ και  καλό  ΠΑΣΧΑ  
με υγεία και ΑΓΑΠΗ για όλους

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Β. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ



Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Προβληθείτε στις 
σελίδες μας

με μία συνδρομή 
της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052

press@ebdomi.com
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Άλλη μία εκδρομή οργάνωσε ο εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”,

στα Λουτρά Σμοκόβου-Καρδιτσα- Μονή Αγ. Βησσαρίωνα- Ελάτη –Περτούλι, που παρά την

μεγάλη συμμετοχή (δύο πούλμαν), έγιναν όλοι μία παρέα, Οι διαδρομές έγιναν με λαμπερό

ήλιο μέσα στα καταπράσινα δάση με έλατα, μωβ κουτσουπιές κi αγριολούλουδα της Ανοι-

ξης.

Στα Λουτρά Σμοκόβου, ήπιαν το πρώτο ουζάκι περιμένοντας τους ανανεωμένους που βγή-

καν απο την πισίνα με το ιαματικό νερό και το ΣΠΑ! Γευμάτισαν στη “Δροσοσταλιά”, το

ωραιότερο μπαλκόνι της τεχνητής λίμνης του Σμοκόβου με θέα τις χιονισμένες ακόμα κο-

ρυφές των Αγράφων.

Το ξενοδοχείο ΚIERION, στο κέντρο της Καρδίτσας εξυπηρέτησε τους εκδρομείς θαυμάσια

γιατί είχαν ελευθερία επιλογών. Περιηγήθηκαν στους πεζοδρόμους και τις πλατείες, τα

σιντριβάνια, τα παγώνια και τα ποδήλατα! 5.000 ποδήλατα σε κυκλοφορία στην περιοχή. 

Ευχάριστη σύμπτωση ήταν και η διασκέδαση το βράδυ στα “Μπαγλαμαδάκια” όπου τους

τραγούδησε η Βουλιώτισα Στέλλα Καρύδα!

Την Κυριακή το πρωί, επισκέφθηκαν την Μονή του Αγ. Βησσαρίωνα, που χτίστηκε από τον

ίδιον, το 1530, στις κατάφυτες πλαγιές του Κόζιακα, όταν ήταν Μητροπολίτης Λαρίσης.

Το Καθολικό της Μονής Δουσίκου είναι μια σπάνια περίπτωση αρχιτεκτονικής και ζωγρα-

φικής τελειότητας. Άβατο για τις γυναίκες· προσκύνησαν την τίμια κάρα του Αγίου όταν

την έφερε ο ηγούμενος στην είσοδο της μονής και μίλησε για την ιστορία της.

Στην Ελάτη σταμάτησαν για καφε, χαλβά Φαρσάλων και απολαυστικό περίπατο στο γρα-

φικό χωριό.

Επιστρέψαμε αργά και ευχόμασταν όλοι και σε άλλες τέτοιες, απολαυστικές ενδιαφέρου-

σες και διασκεδαστικές εκδρομές!

Εφη Τριανταφύλλου

Μια εκδρομή με την “Ευρυάλη”
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3 Ο τουρισμός μας στην υπηρεσία των
…«ολίγων».

3 Οι αφίξεις αυξάνονται, τα έσοδα
όμως συρρικνώνονται. Αναλύουμε το

γιατί.

3 Ο καλός ο κακός και ο άσχημος… 
το «all inclusive».

Κατά παράδοση η προπασχαλινή περίοδος του Απριλίου

σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περιόδου στη

χώρα μας και η «Ε» ανοίγει το φάκελο «All Inclusive».

Το περιώνυμο και ως «βραχιολάκια» από τα πολύχρωμα

πλαστικά βραχιόλια που ως αμνοί φορούν αναγκαστικά

οι πελάτες των ξενοδοχείων all inclusive στα χέρια τους.

Οι υπουργοί τουρισμού εναλλάσσονται ως πουκάμισα

αφού τετραετία δεν «κλείνει» καμία κυβέρνηση τα τε-

λευταία περίπου 15 χρόνια. Κανείς όμως δεν έχει κριθεί

άξιος να αξιοποιήσει μέχρι σήμερα το βασικό μας εθνικό

«βιομηχανικό» προϊόν, που δεν είναι άλλο από τον Ελ-

ληνικό τουρισμό!

Στα χρόνια των μνημονίων έχει κατατεθεί αφειδώς και

σε ειδησεογραφικά υπερ-μεγέθη το κίβδηλο επιχείρημα,

ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση δήθεν

επειδή δεν είναι βιομηχανική χώρα. Ψέμα!! Χειρίστου

είδους!

Στον παγκόσμιο χάρτη εσόδων από τις βιομηχανίες που

αποφέρουν έσοδα, ως πρώτο βιομηχανικό προϊόν τα τε-

λευταία σαράντα χρόνια, φιγουράρει ο τουρισμός. Και

με τεράστια απόσταση από το δεύτερο, τη βιομηχανία

τροφίμων. Και δια τούτο, «έσπασαν» πριν από λίγα χρό-

νια τον τουρισμό σε δύο κλάδους. Τον καθ’αυτού τουρι-

σμό διακοπών και το ticketing (εισιτήρια). Και πάλι όμως

ο τουρισμός είναι πρώτος σε έσοδα από όλες τις άλλες

μορφές «βιομηχανίας», παγκοσμίως. Και εδώ ελλοχεύει

η λάθος αντίληψη του κοινού ότι «βιομηχανία» σημαίνει

κάτι εργοστασιακό, λόγω του 2ου συνθετικού της λέξης

-μηχανία, ήτοι «μηχανή»! Και εδώ είναι το λάθος που κά-

νουν οι περισσότεροι.

Κι αφού αποκωδικοποιήσαμε τη σχέση «βιομηχανία-προ-

ϊόν-τουρισμός» και αποσαφηνίσαμε ότι η Ελλάδα είναι

μια χώρα με βαριά βιομηχανία (τον τουρισμό), καταλή-

γουμε στο συμπέρασμα ότι είναι πέρα για πέρα ψέμα,

να «λέγεται» ότι η Ελλάδα δεν είναι βιομηχανική χώρα.

Τουναντίον, είναι και μάλιστα κατέχοντας ένα βιομηχα-

νικό προϊόν το οποίο θεωρείται παγκοσμίως… το βασι-

κότερο!!

Σκυτάλη στο ρεπορτάζ παίρνει η ανάλυση του γιατί ενώ

τα τελευταία χρόνια οι αφίξεις επισκεπτών (τουριστών)

στη χώρα μας λαμβάνουν επικές διαστάσεις, εντούτοις

τα έσοδα συρρικνώνονται αφήνοντας στον τόπο μας

ελάχιστα κέρδη σε σχέση με τις λαμπρές τουριστικές

σαιζόν των τριών δεκαετιών ’70-’80-’90.

Ο κακός «δαίμων» ακούει στη λέξη «all inclusive» (ολ ιν-

κλούσιβ δηλαδή «περιέχονται όλα»). Ήτοι τα οργανω-

μένα φτηνά(!) πακέτα διακοπών που περιλαμβάνουν

έναντι πινακίου φακής, άπαντα εντός του τουριστικού

καταλύματος. Ο τουρίστας καταβάλλει ένα τίμημα για

φθηνό πακέτο διακοπών που περιλαμβάνει κυρίως τη με-

ταφορά (αεροπορικά εισιτήρια), τη διαμονή και την κα-

τανάλωση. 

Στο τρίτο σκέλος, την «κατανάλωση», ενέχει η εισοδη-

ματική μας καταστροφή. Ο τουρίστας στο «πακέτο» που

αγοράζει, δύναται να καταναλώσει απεριορίστως, φα-

γητό, ποτό, καφέ … τελευταίως και πολλά άλλα είδη,

ακόμα και το «παλαίφατο» Ελληνικό σουβλάκι. Αυτό το

δεδομένο αποτελεί τη «δαμόκλειο σπάθη» για την του-

ριστική αγορά, αφού τα εστιατόρια, μπαρ, «καφέ» εκτός

ξενοδοχείου δεν έχουν ουσιαστικό λόγο ύπαρξης,

καθώς η ευεργετική αυτή - για τον τουρίστα - πρακτική,

ανατρέπει την ισορροπία της εν γένει τουριστικής τοπι-

κής αγοράς. Ο (φθηνός) τουρίστας τα έχει όλα εντός ξε-

νοδοχείου και δεν ξοδεύει «δραχμή» έξω από αυτό!

Στο δια ταύτα

Ας δούμε όμως ποιον συμφέρει αυτή η αλόγιστη πρα-

κτική και εν τέλει τα mega συμφέροντα που κρύβονται

πίσω από αυτό, ώστε να καθιστά τους εκάστοτε υπουρ-

γούς τουρισμού, ακραιφνώς διαπλεκόμενους και οι

οποίοι αρκούνται στο να παρουσιάζουν κάθε χρόνο

«πλαστά» διθυραμβικά στοιχεία σχετικά με την αύξηση

σε νούμερα αφίξεων, επιχειρώντας ακροβασία στο μύθο

με ψήγματα πραγματικότητας.

Μάλιστα όπως πρόσφατα δήλωσε χαρακτηριστικά η

υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά για το 2017:

«πέρυσι προσελκύσαμε επιπλέον 1,5 εκατ επισκέπτες
στην Ελλάδα. Οι συνολικές διεθνείς αφίξεις υπολογί-

ζουμε ότι φέτος θα αγγίξουν τα 27,5 εκατομμύρια συμ-
περιλαμβανομένης της αύξησης στην κρουαζιέρα και
της δυναμικής που διατήρησε ο οδικός τουρισμός».

Ε, και;;; … λέμε εμείς! «Το θέμα κυρία Κουντουρά είναι
το τι μένει στο ταμείο. Το Ελληνικό ταμείο, όχι τα
ξένα»!!!

Από το σύνολο των χρημάτων που καταβάλλει ο τουρί-

στας για να επισκεφθεί τη χώρα μας με το σύστημα all

inclusive, το μεγαλύτερο μέρος αφορά το αεροπορικό

εισιτήριο και το καθαρό κέρδος του ξένου ταξιδιωτικού

οργανισμού (tour operator). Στο ξενοδοχείο μένει ένα

ελάχιστο ποσοστό. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πάλαι

ποτέ «πλούσιος» ξενοδόχος, όπου στις δεκαετίες ’70-

’90 με 60% και 70% πληρότητες, αποτελούσαν μια υπερ-

υγιέστατη επαγγελματική ομάδα, τέτοια που ήταν

αρκετή να συντηρεί μεγάλο μέρος της εθνικής μας οι-

κονομίας, σήμερα με 100% πληρότητα, στο τέλος της

τουριστικής σαιζόν, οι περισσότεροι ξενοδόχοι αδυνα-

τούν να πληρώσουν ακόμα και τα βασικά έξοδά τους.

Πού λόγος …για κερδοφορία και πλουτισμό!

Την ίδια στιγμή, η τοπική αγορά πέριξ των ξενοδοχείων

αποστεώνεται, καταστρέφεται.

Με αυτό τον τρόπο, οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί,

όπως η TUI, Thomas Cook, Fti Τοuristik, Der Τοuristik,

ΤΕΖ, κ.λπ. καρπούνται τη μερίδα του λέοντος και η εγ-

χώρια αγορά καταντά επαίτης στις παράλογες οικονο-

μικές απαιτήσεις των ξένων τουριστικών δυνάμεων.

Με απλά λόγια, τη δεκαετία του ΄80 είχαμε 4 φορές λι-

γότερες αφίξεις τουριστών (περίπου 8,5 εκατομμύρια /

έτος) και το κρατικό καθαρό (net profit) έσοδο ήταν 3

φορές μεγαλύτερο!

Ο ρόλος του Σ.Ε.Τ.Ε.

Και στο «κόλπο» είναι πολλοί «δικοί μας». Ο κ. Ανδρέας

Ανδρεάδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Του-

ριστικών Επιχειρήσεων, στην ίδια «γραμμή» με τους

προκατόχους του, παρουσιάζει μια διαρκώς ευμενή ει-

κόνα του τουρισμού δίχως ποτέ να θίγονται τα «κακώς

κείμενα», δίχως να ανακατώνεται η τράπουλα, δίχως να

προτείνεται ουδεμία λύση προς την κατεύθυνση εξυ-

γίανσης του -επιμελώς κρυμμένου – τεράστιου προβλή-

ματος.

Η Κρήτη ζωντανό παράδειγμα

Η Κρήτη αποτελεί το 35% περίπου του Ελληνικού του-

ρισμού. Λόγω αυτού του δεδομένου, αποτελεί μια σαφή

ένδειξη της γενικότερης εικόνας της επικράτειας και

έτσι σήμερα θα σταθούμε παραδειγματικά σε αυτή τη

γεωγραφική περιφέρεια αναλύοντας συγκεκριμένες

πτυχές, άκρως αποκαλυπτικές για το πώς λειτουργεί το

«σύστημα» και για το πώς λυμαίνονται οι «ολίγοι» εκλε-

κτοί (golden boys του τουρισμού) την …πίτα.

Ενδεικτικό της όλης κατάστασης είναι το γεγονός ότι

ενώ η περσινή περίοδος για την Κρήτη έκλεισε με άνοδο

των αφίξεων κατά 10%, το νησί κατρακύλησε εισοδημα-

τικά, αφού υπηρεσίες όπως εκδρομές, ξεναγήσεις,

αθλητικές δραστηριότητες, κ.λπ. δέχθηκαν ισχυρό

πλήγμα κατά το 2016.  Σε αντίθεση, ο τζίρος των εται-

ρών ενοικίασης αυτοκινήτων αυξήθηκε. Αυξήθηκε όμως

μόνο των διεθνών εταιριών (Avis, Hertz, Budget), όταν

των Ελληνικών, μειώθηκε! Κι αυτό γιατί ο ξενοδόχος δεν

έχει πλέον το δικαίωμα να πωλεί υπηρεσίες από τη ρε-

σεψιόν του, αφού εκβιαστικά, παράνομα  και καταχρη-

στικά(!) οι υπάλληλοι των tour operator έχουν αναλάβει

αυτό το έργο και …πωλούν μόνο τους «δικούς τους».

Μιχάλης Βλατάχης επί σειρά ετών πρόεδρος Συνδέσμου

του δημοσιογράφου 

Βασίλη Κασιμάτη

“Ελληνικό Τουριστικό προϊόν”:

Άνθρακες ο θησαυρός!
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Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης: «Δεν
είναι δυνατόν, η αγορά να ζητάει μπανάνες κι εμείς να
δίνουμε ... σάπια μήλα» είχε αναφέρει σε παλαιότερη

δήλωσή του, εξηγώντας ότι «μέσα στο κλίμα κατήφειας

και τις μεγάλες πιέσεις που ασκούνται στην Ελλάδα, τα

ξενοδοχεία και τα καταλύματα οφείλουν να γίνουν αν-

ταγωνιστικά, αν θέλουν να έχουν ελπίδες στο «αύριο»,

τονίζοντας και εξυμνώντας ύποπτα, τη σημασία του all

inclusive.

Σε επικοινωνία μας με τον κ. Βλατάκη του τονίσαμε πως

είναι κατ΄ελάχιστον ανήκουστο να παραλληλίζουμε την

χρυσή δεκαετία του Ελληνικού τουρισμού, του ΄85 -

΄95, με «σάπια μήλα». Όταν τότε δεν υπήρχε το all in-

clusive (βραχιολάκια), η χώρα τα πήγαινε περίκαλα και

όλοι εμείς αναπολούμε εκείνες τις «χρυσές εποχές». Ο

πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών

Γραφείων Κρήτης, μας απάντησε ότι «…ήταν άλλες επο-
χές. Σήμερα θα πρέπει να διαλέξουμε είτε μεταξύ του
να μην έχουμε καθόλου τουρισμό ή το «all inclusive»!!
Απάντηση αμιγώς ηττοπαθή και με χοντροκομμένη

απλούστευση. Εκτιμούμε ότι οι θεσμικοί παράγοντες θα

πρέπει να είναι πιότερο «μάχιμοι» στις αγορές και να μη

δέχονται αυτό που τους προσφέρουν οι ξένοι tour ope-

rators, εκβιαστικά...    

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος είναι ο ίδιος και ιδιο-

κτήτης τουριστικού οργανισμού που αντιπροσωπεύει

«μεγάλους παίχτες» του all inclusive. Κατά το συμφέρον

δηλαδή και … οι δηλώσεις.

Όμως ο τουρίστας που θέλει να έρθει στην Ελλάδα,  θα

έρθει στην Ελλάδα. Είτε το θέλουν οι «μονοφαγάδες»,

είτε όχι.  Το βέβαιο είναι ότι η χώρα μας δεν είναι η του-

ριστική Βρετάνη («άχρωμη» παραθαλάσσια περιοχή Γαλ-

λίας), δεν είναι η κορεσμένη Ίμπιζα (Ισπανίας), δεν είναι

καν η Νίκαια (Γαλλίας) με τη βρώμικη θάλασσά της. Η

Ελλάδα ανήκει στους δημοφιλέστερους τουριστικούς

προορισμούς παγκοσμίως, είναι το φιλέτο της Μεσο-

γείου και μόνο ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται

από όλους τους εμπλεκόμενους. Και τα φιλέτα δεν πω-

λούνται ποτέ all inclusive αλλά σε μικρά, καλά και κυρίως

… ακριβά πακέτα (βλέπε Άγιο Μαυρίκιο, Γαλλική Πολυ-

νησία, Κυανή Ακτή, Φλόριντα, κ.λπ!)

Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε και το γεγονός, ότι ο βα-

σικός μας ανταγωνιστής - η Τουρκία -  έχει αφαιρεθεί

εδώ και δύο χρόνια από τον τουριστικό χάρτη και η Αί-

γυπτος πνέει τα λοίσθια τουριστικώς, τότε θα έπρεπε η

Ελλάδα να μάχεται για τα μεγάλα εισοδήματα και όχι να

αρκείται στο «ξεροκόμματο», ώστε να πλουτίζουν οι αλ-

λότριες δυνάμεις με τη βούλα των δικών μας αργυρόμι-

σθων κυβερνήσεων.

Πώς να γίνει όμως αυτό, όταν παραδειγματικά πέρυσι

για να βγάλει βίζα ο Ρώσος τουρίστας για την Ισπανία

χρειαζόταν μόνο 24 ώρες και για την Ελλάδα έμπαινε

σε λίστα αναμονής τεσσάρων εβδομάδων! Ναι καλά δια-

βάσατε… τεσσάρων εβδομάδων! Σε αυτά να απαντήσει

η κυρία Υπουργός και ας αφήσει τις δεξιώσεις και τα

γκαλά  περιφερόμενη ως μοντέλο της πασαρέλας με ισ-

λαμικές μαντίλες και Ιαπωνικά κιμονό.

Διακυβεύεται το μέλλον μας

Σε κάθε περίπτωση, το all inclusive υποθηκεύει το τουρι-

στικό μας μέλλον, θεμελιώνει τη «φτήνια» καθώς η ποι-

ότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός του

ξενοδοχείου, τις περισσότερες φορές είναι άθλια ως

απόρροια των ελάχιστων χρημάτων που ο tour operator

αφήνει στο ξενοδόχο ανά διαμονή-ανά πελάτη. Το φα-

γητό είναι σαφώς κατώτερο των περιστάσεων της διά-

σημης και περιώνυμης «Ελληνικής - μεσογειακής

διατροφής». Καφές από την Κίνα, μπύρα από τη Γεωρ-

γία, κρασί από το Καζακστάν και φτηνό κοφτό μακαρο-

νάκι Τουρκίας ως βασικό συνοδευτικό.

Έτσι οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα με το all

inclusive γυρίζουν πίσω στις χώρες τους δυσφημώντας

σε ανείπωτο σημείο το τουριστικό μας προϊόν, θεωρών-

τας ότι η Ελλάδα που γνώρισαν κυρίως εντός του ξενο-

δοχείου, είναι και η πραγματική Ελλάδα. Κι αυτό θα το

βρούμε μπροστά μας όταν έχει ισοπεδωθεί εντελώς η

χώρα μας τουριστικά.

Το παράδειγμα του κ. Theodor Dodetsky, είναι χαρα-

κτηριστικό. Δημοσιογράφος από την Ρωσία, παρουσια-

στής στο Κανάλι 2 της Μόσχας (το μεγαλύτερο στην

Ρωσία). Βρεθήκαμε μαζί του στα πλαίσια ανταπόκρισης

για το Ρωσικό κανάλι.  Τον συναντήσαμε έπειτα από μια

εβδομάδα παραμονής με την οικογένειά του σε ξενοδο-

χείο all inclusive του Ρεθύμνου και αφού ευτυχώς τον

ξεναγήσαμε, μας είπε: «Κατά τη διάρκεια της παραμο-
νής μου και παρά όλα εκείνα τα κολακευτικά από τους
τουριστικούς οδηγούς περί της Κρητικής γαστρονομίας,
εγώ έμεινα με την εντύπωση ότι η Κρήτη δεν παρουσιά-
ζει τίποτε αξιόλογο σε αντίθεση με αυτά που προβάλ-
λονται. Στην πορεία όμως και αφού είχα την τύχη να
γνωρίσω το νησί μαζί σας, διαπιστώνω ότι το τουριστικό
σας προϊόν είναι κάτι παραπάνω από άριστο. Αν δεν είχα
όμως την δυνατότητα να με ξεναγήσετε, δεν θα’χα γνω-
ρίσει τον... κρυμμένο θησαυρό σας και με τη σειρά μου
θα είχα μοιραίως παρουσιάσει δυσμενώς τη χώρα σας
στην εκπομπή μου»!!

Ερωτηθείς ο κ. Godetsky για την ποιότητα των υπηρε-

σιών του all inclusive Κρητικού ξενοδοχείου που διέ-

μενε μας είπε: «Οι κτιριακές του εγκαταστάσεις ήταν
άριστες για τα χρήματα που πλήρωσα. Το προσωπικό
της μονάδος ήταν αρκετά φιλόξενο. Όμως η ποιότητα
του φαγητού ήταν πολύ κακή. Τα ποτά, οι καφέδες αλλά
και οτιδήποτε άλλο μας πρόσφεραν εντός της μονάδος
και από εκείνα τα είδη που ήταν «απεριόριστης κατανά-
λωσης» σύμφωνα με το πακέτο που αγόρασα (all inclu-
sive), ήταν υπερβολικά χαμηλής ποιότητας. Σε γενικές
γραμμές απογοητεύτηκα».
.

Επομένως, για όλους εμάς ... δεν υπάρχει πεδίο δια-

πραγμάτευσης με το all inclusive και εκείνους (τους διε-

θνείς tour operator) που εκβιαστικά το προωθούν.

Και ο τρόπος τους, πλέον γνωστός. Στις φθηνές αστικές

περιοχές, τα γραφεία τους παρουσιάζουν στη τζαμαρία

(βιτρίνα) και Ελλάδα. Στις ακριβές αστικές περιοχές φι-

γουράρουν η Ισπανία, η Γαλλία και όταν ο πελάτης ρω-

τήσει για Ελλάδα, οι υπάλληλοι έχουν εντολή να τους

παραπληροφορούν. Έτσι και με απλά τερτίπια κατευθύ-

νουν τον «ακριβό» πελάτη εκεί που θέλουν.

«Τέτοιους τουρίστες που να μην αφήνουν ούτε ευρω-
σεντ στην αγορά μας και παράλληλα να αποτελούν αρ-

νητικούς πρεσβευτές, αφού η εικόνα που λαμβάνουν
επιστρέφοντας στις χώρες τους από την δική μας
(λόγω του all inclusive) είναι δραματική ...δεν τους θέ-
λουμε!!» είναι η σαφής άποψη που κατατίθεται από τα

προεδρεία των ενώσεων των επιχειρήσεων εστίασης &

αναψυχής και άλλων συναφών συνδέσμων στις τουρι-

στικές περιοχές της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης

χώρας που βάλλεται ανηλεώς από τα ... «βραχιολάκια».

Χαρακτηριστική και η δήλωση του προέδρου της Ενώ-

σεως Καταστηματαρχών στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων,

Σταύρου Μαρινάκη. «Η ζημιά που προκαλούν είναι ευ-
ρύτερη για την τοπική οικονομία  καθώς οι τουρίστες
πολύ συχνά μένουν μέσα στα ξενοδοχεία και δεν βγαί-
νουν έξω να δουν τον τόπο που τους φιλοξενεί».
Στον ίδιο τόνο με τον κ. Μαρινάκη, ο Πρόεδρος της Ομο-

σπονδίας Επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων Κρή-

της Στρατής Δαγκωνάκης, αναφέρει ότι: «είναι
αποκαρδιωτικό το φαινόμενο να βλέπεις στη Χερσό-
νησο, στα Mάλια, τον Άγιο Νικόλαο, στο Ρέθυμνο και
στα Χανιά να έχουν τα ξενοδοχεία "All Inclusive" τουρί-
στες και τα γειτονικά καφέ, εστιατόρια, καταστήματα με
σουβενίρ να είναι παντελώς έρημα, χωρίς δουλειά».

Η λύση

Και επειδή η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο ρεπορτάζ,

αλλά ενίοτε οφείλει να παραθέτει και λύσεις, ας δούμε

το πως «κόπτεται ο γόρδιος δεσμός».

Το all inclusive ξεκίνησε ιστορικά από την Αμερική. Στην

Ευρώπη το έφερε η Ισπανία. Όμως… στη χώρα των ταυ-

ρομαχιών και του φλαμένγκο, φρόντισαν ώστε το σύ-

στημα αυτό να λειτουργήσει προς όφελος των πολλών

και τους κράτους και όχι προς όφελος των Ελβετικών

τραπεζικών λογαριασμών κι ας δούμε το πώς.

Αρχικά η Ισπανία είχε ρυθμίσει ώστε το all inclusive να

υφίσταται σε ποσοστό 35% του συνόλου των τουριστι-

κών καταλυμάτων και όχι αφειδώς! Αργότερα μείωσαν

κι άλλο αυτό το ποσοστό. 

Στην Κρήτη όμως ξεπερνά το 90% των καταλυμάτων

που έχουν από 50 δωμάτια και άνω.

Επιπλέον στην Ισπανία τα ξενοδοχεία που θέλουν να

λειτουργήσουν με all inclusive πρέπει να απέχουν αρ-

κετά χιλιόμετρα από αστικά κέντρα. Ο στόχος αυτού του

μέτρου, αφορά τη προστασία της τοπικής τουριστικής

αγοράς. «Δεν θέλει κόπο… θέλει τρόπο»!
Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Ισπανοί ομόλογοι νομο-

θέτησαν ώστε το ένα all inclusive ξενοδοχείο να απέχει

πολλά χιλιόμετρα από το άλλο, διαφυλάγοντας έτσι την

τοπική τους κουλτούρα.

Σε αντιδιαστολή, στη χώρα μας… μπάτε σκύλοι αλέστε

κι αλεστικά μην δίνετε!

Συνεπώς, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να περιμένει άλλο.

Πρέπει άμεσα να συσταθεί κανονισμός κατά τα Ισπανικά

πρότυπα και το all inclusive να οριοθετηθεί, ώστε να

λυθεί το πρόβλημα.

Και το ότι αυτό δεν συμφέρει κάποιους “ολίγους” εκτός

συνόρων και ολιγότερους διαπλεκόμενους σε θέσεις

κλειδιά “εντός παιδιάς” θα πρέπει να μας αφήνει παντε-

λώς αδιάφορους.

Εν κατακλείδι, σήμερα αποδείξαμε ότι σε αντίθεση με

τους υπουργούς τουρισμού των τελευταίων ετών που

βαυκαλίζονται για την άνοδο των αφίξεων (συμπεριλαμ-

βάνοντας (!) ακόμα και τους διερχόμενους από τη χώρα

μας «τράνσιτο» τουρίστες, π.χ. Λονδίνο-Αθήνα-Ντουμ-

πάι), το κέρδος δεν το φέρνει η ποσότητα, αλλά μόνο η

ποιότητα.

Και η ποιότητα είναι σε σαφέστατη αντιδιαστολή με το

all inclusive! 

Με τσι γειές σας…
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Οι πραγματικοί 

ωφελούμενοι της

παγκοσμιοποίησης

Ο γκουρού του μάρκετινγκ Θίοντορ Λέβιτ, καθηγητής

στο Χάρβαρντ το 1983 μίλησε και προέβλεψε την οικο-

νομική παγκοσμιοποίηση. 

Όμως κάποιοι με θεμιτούς και αθέμιτους τρόπους εδώ

και καιρό προσπαθούν να την επιβάλουν και σε άλλα

επίπεδα όπως πολιτικά, κοινωνικά, θρησκευτικά και πο-

λιτιστικά!

Η εξέλιξη της τεχνολογίας ειδικά στις επικοινωνίες και

στις μεταφορές βοηθούν αυτές τις επιδιώξεις, γιατί σε

σχέση με το παρελθόν τα κρατικά σύνορα των χωρών

δεν μπορούν πλέον να συγκρατήσουν την διακίνηση

ιδεών, ανθρώπων και προϊόντων. 

Όμως, αλήθεια, έχουμε σκεφτεί τα θετικά και τα αρνη-

τικά μιας τέτοιας επιβολής και ποιους πραγματικά ωφε-

λεί;

Προσωπικά πιστεύω ότι οι πραγματικά ωφελούμενοι

δεν είναι οι λαοί και ούτε καν τα ίδια τα κράτη, αλλά

κάποιοι μεγαλοκαρχαρίες τους οποίους μπορούμε να

τους μετρήσουμε στα δάκτυλα των χεριών μας. 

Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με

τις διάφορες πολυεθνικές οι οποίες στα πλαίσια της

μείωσης του κόστους μεταφέρουν τα εργοστάσια πα-

ραγωγής σε χώρες του τρίτου κόσμου, όπου οι άνθρω-

ποι ως προς το εργασιακό ωράριο και τις

εξευτελιστικές αμοιβές δουλεύουν με συνθήκες 19ου

αιώνα. 

Αυτοί λοιπόν οι κύριοι εν συνεχεία πωλούν πανάκριβα

τα προϊόντα τους στις ανεπτυγμένες χώρες, ενώ φο-

ρολογούνται με μικρούς συντελεστές στις τρίτες

χώρες παραγωγής αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο

τεράστια κέρδη. 

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στην ίδια την χώρα από

την οποία μεταναστεύει μια επιχείρηση.

1ον Αυξάνεται η ανεργία με τα γνωστά επακόλουθα

δηλ. φτωχοποίηση του πληθυσμού και κοινωνική ανα-

ταραχή, απώλεια φορολογικών και ασφαλιστικών εσό-

δων, αύξηση των κρατικών δαπανών για επιδότηση των

ανέργων κ.α.

2ον Μειώνεται συνεχώς ο παραγωγικός ιστός της

χώρας οπότε μειώνεται το ΑΕΠ και γενικά έχουμε αρ-

νητικούς δείκτες στο ισοζύγιο πληρωμών σε σχέση με

τις εξαγωγές και τις εισαγωγές με αποτέλεσμα την

διόγκωση του εξωτερικού χρέους!

3ον Αυξάνεται η μετανάστευση των νέων, αλλά και η

υπογεννητικότητα οπότε μακροπρόθεσμα μπορούν να

υπάρξουν και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις!

Με τα παραπάνω και μόνο μπορούμε εύκολα να συμ-

περάνουμε ότι η κατάργηση της έννοιας του Έθνους

κράτους και η αποδοχή της παγκοσμιοποίησης λειτουρ-

γεί μόνο προς όφελος αυτών που θέλουν να την επι-

βάλλουν δηλ. των πολυεθνικών και των τραπεζιτών.

Επίσης θέλω να επισημάνω ότι την δεδομένη στιγμή

για την υλοποίησή της χρησιμοποιείται η "άναρχη" φαι-

νομενικά αλλά μεθοδευμένη τυπικά μετανάστευση με

απώτερο σκοπό να υπάρξει εθνολογική και πολιτισμική

αλλοίωση των λαών η οποία θα μηδενίσει την συνοχή

των και κατ' επέκταση την οργανωμένη αντίσταση σε

όλους αυτούς τους άθλιους σχεδιασμούς!

Φυσικά για όλα αυτά, εδώ και χρόνια υπάρχει φειδωλή

"χρηματοδότηση" εκ μέρους των ενδιαφερομένων σε

κρατικούς λειτουργούς, σε οργανώσεις, αλλά και δη-

μιουργία πάμπολλων Μ.Κ.Ο με το μανδύα του δήθεν

ανθρωπισμού και της φιλανθρωπίας!

Παγκοσμιοποίηση!... η απόλυτη έννοια της δουλείας

και της φτωχοποίησης των λαών εκ των οποίων κά-

ποιοι στις ανεπτυγμένες χώρες άρχισαν να βλέπουν τη

φάκα πίσω από το τυράκι και σιγά σιγά αναδεικνύουν

ηγεσίες που αντιτίθενται σε αυτήν. Ηγεσίες και κινή-

ματα τα οποία τα σύγχρονα παγκόσμια λαμόγια και οι

αβανταδόροι τους στα ΜΜΕ (προ του κινδύνου να χά-

σουν την κουτάλα και την βολή τους) με ευκολία βα-

φτίζουν Εθνικιστές, Λαϊκιστές ακόμα και γραφικούς!

Η χώρα και λαός μας (λόγω διαχρονικών ανάξιων και

ξεπουλημένων ηγεσιών) επιλέχτηκε να γίνει το πειρα-

ματόζωο αυτής της ζοφερής προοπτικής, οπότε

έχουμε χρέος να αντισταθούμε με όλες μας τις δυνά-

μεις. Χρέος απέναντι στους εαυτούς μας, στα παιδιά

μας αλλά και στην ένδοξη ιστορία της πατρίδας μας!

Γιάννης Δ. Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κόμματος «ΕΛ-

ΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» παρουσίασε ο

ευρωβουλευτής και πρόεδρος  Νότης Μαριάς,

την 7/4/2017, στο ξενοδοχείο “Τιτάνια” με με-

γάλη συμμετοχή κόσμου. 

Ο Νότης Μαριάς μπροστά σε ένα ένθερμο

κοινό επισήμανε ότι συμπληρώνονται επτά

χρόνια μνημονίου που μετέτρεψαν την Ελ-

λάδα σε ένα απέραντο κοινωνικό νεκροτα-

φείο. Επτά πέτρινα χρόνια στα οποία οι

μνημονιακές κυβερνήσεις Παπανδρέου, Πα-

παδήμου, Σαμαρά και Τσίπρα πιστές στις επι-

ταγές της τρόικας και των τοκογλύφων

δανειστών γέμισαν την Πατρίδα μας με στρα-

τιές φτωχών και ανέργων.

Σε μια χώρα η οποία λόγω μνημονίων έχασε

το 25% του ΑΕΠ της και σε απόλυτους αριθ-

μούς πάνω κατά 47 δις ευρώ, η  ερημοποίηση

της οικονομίας είναι πλέον μια σκληρή πραγ-

ματικότητα. Παρότι ο συνολικός λογαριασμός

σε σχέση με περικοπές μισθών, συντάξεων και

επιβολή φόρων ξεπερνά τα 63 δις ευρώ, εν-

τούτοις το δημόσιο χρέος  από 123% του ΑΕΠ

που ήταν πριν το μνημόνιο τελικά σύμφωνα

με το ίδιο το ΔΝΤ θα σκαρφαλώσει το 2017

στο  184,7% του ΑΕΠ!!!  

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι στην

Πατρίδα μας το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται

σε 23,1%, ενώ η ανεργία των νέων ηλικίας 15-

24 ετών φτάνει το 45,2%. Ταυτόχρονα το πο-

σοστό των συμπατριωτών μας που ζει κάτω

από τα όρια της φτώχιας έφτασε το 40%.

Ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της

χώρας μας ένιωσε για τα καλά τις δυσμενείς

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των

μνημονίων αφού από το 2008 – οπότε και οι

επιχειρήσεις έφταναν τις 858.685 - μέχρι το

2015 είχαν  εξαφανιστεί 244.712 επιχειρήσεις

και οδηγήθηκαν στην ανεργία 842.670 άτομα.

Μάλιστα σύμφωνα και με στοιχεία της Κομι-

σιόν, κατά τη διάρκεια της μνημονιακής επο-

χής  οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μειώθηκαν

κατά 26,6% και η απασχόληση κατά 29,3%.

Επιπλέον, η φορομπηχτική πολιτική που εφαρ-

μόζεται στην Ελλάδα με το τρίτο μνημόνιο,

το νέο ασφαλιστικό με την επικείμενη κατάρ-

γηση της προσωπικής διαφοράς καθώς και η

απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων βυθί-

ζει το λαό μας ακόμη πιο βαθιά στη φτώχεια

και στον κοινωνικό αποκλεισμό  και διαλύει τη

μεσαία τάξη που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της

ελληνικής κοινωνίας.

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε καταγγέλλον-

τας τις μνημονιακές πολιτικές των κυβερνή-

σεων Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά

κατόπιν επισήμανε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ αφού με τη Συμφωνία της 20ης Φε-

βρουαρίου 2015 νομιμοποίησε το χρέος και το

μνημόνιο, στη συνέχεια κατέληξε μετά από

συνεχείς υποχωρήσεις να μετατρέψει το πε-

ρήφανο ΟΧΙ του δημοψηφίσματος της 5-7-

2015 σε ένα τεράστιο και επονείδιστο ΝΑΙ.

Με τη σκληρή μερκελική λιτότητα η κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η τρόικα επιβάλλουν

οικονομική ασφυξία στην αγορά και οδηγούν

εκατομμύρια συμπολίτες μας στην φτώχεια

και την ανεργία, τους χιλιάδες νέους μας στην

αναγκαστική μετανάστευση, τους ελεύθερους

επαγγελματίες στα λουκέτα και τους δανει-

ολήπτες στην απόγνωση. Επιβάλλουν δεκά-

δες φόρους και χαράτσια. Διαλύουν την

αγροτική παραγωγή, το κοινωνικό κράτος και

την εκπαίδευση. Οδηγούν χιλιάδες συμπολί-

τες μας στα συσσίτια και πτωχεύουν καθημε-

ρινά τον ίδιο το λαό μας.  Καταρρακώνουν την

περηφάνια και την αξιοπρέπεια όλων μας.

Παρά τις προσπάθειες της Εκκλησίας και

άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών η

ανθρωπιστική κρίση μαίνεται. 

Και όλα αυτά θα συνεχιστούν ακόμη πιο βίαια

με το κλείσιμο της περίφημης δεύτερης αξιο-

λόγησης και την εφαρμογή των νέων μέτρων

που ισοδυναμούν με τέταρτο μνημόνιο. Πρό-

κειται για ένα μνημονιακό Αρμαγεδδώνα

χωρίς τέλος. Η πολιτική αυτή, αν δεν ανατρα-

πεί, θα συνεχιστεί για πολλές δεκαετίες. Η

κυβέρνηση δεν τολμά ούτε καν να προσφύγει

δικαστικά κατά των δανειστών, ούτε βέβαια

τολμά να ψελλίσει έστω και μια λέξη για την

καταβολή του υπολοίπου κεφαλαίου του τρί-

του δανειακού πακέτου ύψους 19,5 δις ευρώ

που περίσσεψαν από την ανακεφαλαιοποίηση

των τραπεζών. Επιπλέον δεν τολμά να απαι-

τήσει μείωση των μνημονιακών μέτρων κατά

25% μια και οι δανειστές έχουν καταβάλλει.

Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο

της τρόικας. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο καλεί-

ται κάθε φορά να επικυρώσει τη βούληση των

δανειστών που συνεχίζουν την εκβιαστική

τους πολιτική. Η δημοκρατία στη χώρα μας

καταπατάται βάναυσα από τρόικα και δανει-

στές. Και όλα αυτά καθώς η ΕΕ έχει πλέον με-

τατραπεί από μια Ένωση κρατών και λαών σε

μια «Ευρώπη των Δανειστών», όπου τα κράτη-

μέλη της διαχωρίζονται σε δανειστές και

οφειλέτες, ενώ θεσμικά της όργανα όπως η

Κομισιόν και ΕΚΤ μετατρέπονται σε θεραπαι-

νίδες των δανειστών. 

Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε ότι δεν πάει

άλλο. Ήρθε η ώρα ο καθένας από μας να ανα-

λάβει τις ευθύνες του. Ήρθε η στιγμή να εκ-

δηλώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μια σαφή

πρωτοβουλία προκειμένου να ξεκινήσει

άμεσα, πολιτικά και οργανωτικά η συγκρό-

τηση ενός νέου Πολιτικού Φορέα που θα ξε-

διπλώσει τη δράση του σε όλα τα επίπεδα.

«ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»

Ιδρυτική διακήρυξη του Νότη Μαριά
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Τόσο στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και των ευπαθών

ομάδων πληθυσμού και ατόμων, αλλά και σε σειρά άλλων

επαγγελματικών αντικειμένων, εμφανίζονται παράπλευρα

και λειτουργούν επικουρικά και ευεργετικά, άτομα και ομά-

δες. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δωρίζοντας το χρόνο

και τη διάθεσή τους, με καλή πρόθεση, ευαισθησία, αίσθημα

ευθύνης και αγάπη για το συνάνθρωπο. Είναι οι Εθελοντές.

Ενσαρκώνουν, την πιο αγνή έκφραση, ωφέλιμου κοινωνικού

ακτιβισμού. Πολλές φορές μάλιστα, καλύπτουν κενά του

κρατικού μηχανισμού, υπηρεσιών και Δομών. Τους έχουμε

δει, να καθαρίζουν παραλίες, να φυτεύουν δέντρα, να

δίνουν το αίμα τους, να βοηθούν ανήμπορους και όλα

αυτά, χωρίς να αμείβονται οικονομικά. Αυτός είναι και

ο ορισμός του εθελοντισμού. Επειδή όμως δεν υπάρχει

καμία ανθρώπινη δράση, δίχως κίνητρο, αμοιβή, ή αν-

τάλλαγμα, οφείλουμε να παραδεχτούμε και να χαρα-

κτηρίσουμε, ως υγιέστατη μορφή αμοιβής και κίνητρο,

για κάθε εθελοντική πράξη, την ηθική ικανοποίηση που

απορρέει από την προσφορά προς το συνάνθρωπο. 

Στον αντίποδα όμως του υγιούς εθελοντισμού,

υπάρχει και εκείνος ο «εθελοντισμός», ο οποίος υπο-

κρύπτει σκοπιμότητα, τακτική και ιδιοτελή σχεδιασμό,

τόσο από τον υποτιθέμενο εθελοντή, όσο και από τρί-

τους, οι οποίοι τον χρησιμοποιούν και τον εκμεταλ-

λεύονται. Η κοινωνική ευμένεια, συμπάθεια και αποδοχή

που εμπνέει η εθελοντική ιδιότητα, αλλά και το ίδιο το ερ-

γασιακό προϊόν του εθελοντή, είναι συχνά το καλύτερο ερ-

γαλείο, για τέτοιες πλάγιες χρήσεις. 

Ο υποψήφιος πολιτικός, αιρετός ή συνδικαλιστής, που

στοχεύει σε πολιτική καριέρα ή ότι άλλο ήθελε προκύψει

και μέχρι τότε δηλώνει εθελοντής, είναι μια τέτοια περί-

πτωση. Ο «καλός σαμαρείτης», που εξηγεί στα κανάλια (εν

σειρά), το καλό που έκανε, επίσης. Νομικά Πρόσωπα, φο-

ρείς, και οργανώσεις που έχουν χρηματοδότηση και εργα-

ζόμενους, για  να παρέχουν επιστημονικές, κοινωνικές ή

εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τις οποίες αναθέτουν εξ’ ολοκλή-

ρου σε εθελοντές, αποτελούν παραδείγματα εκμετάλλευ-

σης του εθελοντισμού. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις,

πέραν της αυτονόητης επιστημονικής υποβάθμισης, η εκ-

μετάλλευση έχει και επίμεμπτη ηθική διάσταση, λόγω των

υψηλών ποσοστών ανεργίας. Αυτό διότι, η αθρόα διαθεσι-

μότητα, νεαρότατων και άπειρων, άνεργων «εθελοντών»,

με τη μορφή της επαγγελματικής προεκπαίδευσης-πρακτι-

κής, αποτελεί άτυπη προϋπόθεση – υπόσχεση για πραγμα-

τική εργασία στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση, η

εργοδοτική εντολή, μοιάζει με «μαύρο» λογοπαίγνιο: 

-Νεαρέ μου, θες δε θες, πρέπει να δουλέψεις, δύο χρόνια,

εθελοντικά! 

Ο αληθινός εθελοντισμός, είναι βαθιά εσωτερική πα-

ρόρμηση και ανάγκη, δωρεά και θυσία. Δρα, αφανώς και

σιωπηρά. Δεν έχει ανάγκη από τυμπανοκρουσίες, διαφή-

μιση και προβολή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δε μιλάμε για

εθελοντισμό, αλλά για κάποια, επαγγελματική, επιχειρημα-

τική ή άλλη, ιδιοτελή ή συνδυαστική σκοπιμότητα. Ο εθε-

λοντισμός είναι λειτούργημα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ

Κάθε επαγγελματικό αντικείμενο, το οποίο αφορά τη

διαχείριση, ρύθμιση, εξασφάλιση, προστασία και παροχή,

αγαθών, που συνδέονται με τα αξιακά και κεκτημένα αν-

θρώπινα δικαιώματα, αποτελεί λειτούργημα. Για παρά-

δειγμα, η υγεία, η παιδεία, η δικαιοσύνη, η ασφάλεια, η

ενημέρωση, αποτελούν ή θα έπρεπε να αποτελούν, τέτοια

κεκτημένα δικαιώματα και αντιστοίχως, οι επαγγελματίες

που τα εξυπηρετούν, τους λειτουργούς των. Το λειτούρ-

γημα λοιπόν, έχει εξ’ ορισμού θεσμική υπόσταση και συν-

θέτει κάθε φορά το επαγγελματικό αντικείμενο. Είναι

επάγγελμα. Εξαιρείται ο εθελοντισμός ο οποίος είναι λει-

τούργημα χωρίς να είναι επάγγελμα. Ως εκ τούτου η συνή-

θης λαϊκή έκφραση: - Αυτό δεν είναι επάγγελμα, είναι

λειτούργημα!, είναι λάθος. Πιστεύω όμως βαθύτατα στη λε-

κτική σημειολογία και ότι οι αυθόρμητες εκφράσεις του

«συρμού», όπως η παραπάνω, αναδεικνύουν, προθέσεις,

ποιοτικά στοιχεία και υποκρυπτόμενη, ανομολόγητη στάση.

Αυτή η αντιδιαστολή επαγγέλματος-λειτουργήματος, μου

θυμίζει (μεγεθύνοντάς την), την αρνητική πρακτική κά-

ποιων, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτομάτως αναβαθμίζεται η

μία πλευρά ενός δίπολου, όταν υποβαθμίζεται η άλλη.

Δεν είναι επάγγελμα (κακό), είναι λειτούργημα (καλό).

Στην πράξη πόσες φορές έχουμε αντιμετωπίσει το φαι-

νόμενο, κάποιος να υποβαθμίζει ή ακόμα και να προ-

σβάλλει το διπλανό του, νομίζοντας ότι αναβαθμίζεται

ο ίδιος; Τέτοιες συμπεριφορές βλέπουμε πολύ συχνά σε

τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις. Ε λοιπόν κάθε λειτούρ-

γημα, είναι επάγγελμα και είναι καλό! Δεν είναι λιγό-

τερο καλό, επειδή προϋποθέτει και συνεπάγεται

οικονομική αμοιβή. 

Κάθε επάγγελμα λειτουργηματικού χαρακτήρα,

προασπίζει με ουδετερότητα, ευαισθησία, ευθύνη, ακε-

ραιότητα και θεσμικά, τα δικαιώματα ατόμων και ομά-

δων. Έτσι είναι λειτούργημα ο Δικαστής, ο Εισαγγελέας

και όχι ο δικηγόρος (που εκπροσωπεί τη μία πλευρά). Ο για-

τρός στο δημόσιο νοσοκομείο και όχι ο ιδιώτης. Ο καθηγη-

τής στη μεθόριο και όχι ο επιχειρηματίας φροντιστής. Ο

αδέσμευτος δημοσιογράφος του ρεπορτάζ και της αλή-

θειας και όχι ο κιτρινιστής του κουτσομπολιού και της κλει-

δαρότρυπας. Ο αστυνομικός, όταν με επαγγελματισμό και

αυταπάρνηση, φροντίζει για την ασφάλειά μου και όχι ο

ιδιωτικός security. O πολιτικός, που μιλάει πάντα με ειλικρί-

νεια, αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος, κυρίως πριν

την εκλογή του, όσο και μετά και όχι ο υποκριτής, λαϊκι-

στής, υπολογιστής, τακτικιστής, ιδιοτελής και καριερίστας,

που μοιάζει τόσο πολύ με το μέσο εκλογέα του!

Το θέμα του επόμενου άρθρου: αποδέχομαι το παιδί μου

όπως είναι και στηρίζω κάθε επιλογή του.

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΚΟΣΜΟ
Αλέξανδρος Καλοχριστιανάκης

Μουσικός - καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής

O ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής

της Λαϊκής Ενότητας, με ερώτησή

του στην Κομισιόν ζτάει να επεκτα-

θούν οι έρευνες της Επιτροπής Αν-

ταγωνισμού για καρτέλ και στις

κοινοπραξίες των αυτοκινητοδρό-

μων.

Να επεκταθεί η έρευνα για καρτέλ

των κατασκευαστικών εταιριών και

στις κοινοπραξίες των μεγάλων οδι-

κών αξόνων. «Πολλαπλάσια η ζημιά

του Ελληνικού Δημοσίου, σε σχέση

με τα πρόστιμα της Επιτροπής Αν-

ταγωνισμού» σημειώνει ο ευρωβου-

λευτής.

Ο Νίκος Χουντής, με την ερώτησή

του, επαναφέρει το θέμα του καρτέλ

που είχαν συστήσει οι μεγάλες κα-

τασκευαστικές εταιρίες της χώρας

και της διαδικασίας «διευθέτησης»

που προτάθηκε από την ελληνική

Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία

είχε ως αποτέλεσμα την επιδίκαση

συνολικού προστίμου για 13 εται-

ρίες, ύψους περίπου 80 εκατομμυ-

ρίων ευρώ.

Στην ερώτησή του, αφού επισημαίνει

ότι «Βάσει του

συνολικού προ-

ϋπολογισμού

των έργων που

κατηγορούνται

ότι ενεπλάκη-

σαν και των συ-

νήθων εκπτώσεων που δίδονταν κατά

την εξεταζόμενη περίοδο, προκύπτει
απώλεια του Ελληνικού Δημοσίου και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα συγ-
χρηματοδότησε, περίπου 500 εκατομ-
μυρίων €», τονίζει ότι εξαιρέθηκαν

από την έρευνα της Επιτροπής Αντα-

γωνισμού οι μεγάλοι αυτοκινητόδρο-

μοι, με διάφορες προφάσεις και με το

απαράδεκτο σκεπτικό ότι, «θα δημι-

ουργείτο μεγάλη αναστάτωση, στις

ίδιες τις εταιρίες, στο Ελληνικό Δημό-

σιο, στις τράπεζες και τους χρηματο-

πιστωτικούς οργανισμούς που

ενεπλάκησαν στη χρηματοδότησή

τους»!

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, με την

ερώτησή του, ζητά από την Κομισιόν

να απαντήσει αν «θεωρεί σύννομη
την εξαίρεση από την έρευνα, των
μεγάλων αυτοκινητοδρόμων», ζη-

τώντας της να προτρέψει την Επι-

τροπή Ανταγωνισμού «να
ερευνήσει και αυτό το θέμα».

Την καλεί επίσης να απαντήσει αν

«θεωρεί εύλογα τα ποσά που επι-
βλήθηκαν στις ανωτέρω ελληνικές
εταιρίες, δεδομένου ότι, η ζημιά
που υπέστησαν το Ελληνικό Δημό-
σιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση από το
καρτέλ ήταν πολλαπλάσια».

Να επεκταθούν οι έρευνες  για καρτέλ στα δημόσια έργα
Προκύπτει τεράστια απώλεια εκατομμυρίων του Ελληνικού Δημοσίου 

Το ΚΚΕ αντιτίθεται στην 

ενταξη της ΠΓΔΜ

Στη συζήτηση για την «έκθεση προόδου της ΠΓΔΜ» στην

Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο πα-

ρενέβη ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανό-

πουλος, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «Μια ακόμα

έκθεση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της

Μακεδονίας (το επίσημο όνομα της το οποίο πολλοί πα-

ραβλέπουν ενισχύοντας αλυτρωτισμούς μέσω μιας επι-

κίνδυνης, αδιέξοδης ονοματολογίας), προωθεί την

ενσωμάτωση και αυτής της χώρας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ. Για

να ελεγχθούν οι δρόμοι μεταφορών,  ενέργειας και

άλλων, προς την Κεντρική Ευρώπη, σε ανταγωνισμό με

τη καπιταλιστική Ρωσία.   

Οι λαοί της περιοχής, μετά τον Νατοϊκό – Ευρωενωσιακό

πόλεμο διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, εμπλέκονται πάλι

από τις κυβερνήσεις τους και την πολιτική «διαίρει και
βασίλευε» της ΕΕ, σε ανταγωνισμούς και κινδύνους γε-

νικότερης ανάφλεξης. 

Η ένταξη στην ΕΕ για τους εργαζόμενους και τους

λαούς σ’ όλες τις χώρες σήμανε ανεργία, φτώχεια, αν-

τιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. 

Το ΚΚΕ αντιτίθεται στην ένταξη της Πρώην Γιουγκοσλα-

βικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή

Ένωση. 
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ΑΔΑ: ΩΡΜ9ΟΚΟΚ-ΑΛ2
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π: 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙ-
ΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 10/4/2017
Αρ. πρωτ.:333

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) 
για την υλοποίηση των Προγραμμά-
των «Άθληση για Όλους» (ΠΑγΟ)

μέσω Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
Περιόδος 2016-2017

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης, ως φορέας υλο-
ποίησης των προγραμμάτων Μαζι-
κού Αθλητισμού, που θα
πραγματοποιηθούν στο Δήμο Παλ-
λήνης με τη συνεργασία της Γενι-
κής  Γραμματείας Αθλητισμού, θα

προσλάβει έξι (6) Π.Ε. Καθηγητές
Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως
οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζη-
μίωση, για την υλοποίηση των Προ-
γραμμάτων Άθλησης για Όλους
περιόδου 2016-2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολο-
γητικά τους, είτε αυτοπροσώπως,
είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιο-
δοτημένου από αυτούς προσώπου
στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης
στα γραφεία της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός
Κλειτάρχου& Αριστείδου, Τηλ. επι-
κοινωνίας: 210-6619937, ώρες από
10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την
Τετάρτη  19-4-2017 έως και την
Παρασκευή 28-4-2017 (εντός δέκα
(10) ημερολογιακών  ημερών από

την τελευταία ημέρα δημοσίευσης
της παρούσας στον τοπικό τύπο).
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή
e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε πε-
ρίπτωση συστημένης αποστολής των
δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ. διευκρι-
νίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέ-
ραιη την ευθύνη της έγκαιρης
παραλαβής τους εντός των προανα-
φερόμενων χρονικών περιθωρίων.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την
μοριοδότηση της Γενικής  Γραμμα-
τείας Αθλητισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περι-
γραφή θέσεων, δικαιολογητικά  και
προσόντα αξιολόγησης μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» της Επιχείρησης(ΑΔΑ σχετι-
κής ανακοίνωσης : 6956ΟΚΟΚ-57Ω.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ
Ταχ. δ/νση: Βασ Κων/νου 47
Τηλ 2106628405 φαξ 2106624649
Πληροφορίες: κ. Σταυρόπουλος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για Εκμίσθωση Σχολικού Κυλι-
κείου)
Η Δ/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή του
Δήμου Κρωπίας προκηρύσσει δημό-
σιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΩ-
ΠΙΟΥ. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
σε αίθουσα του 1ου Λυκείου  στις
19 / 5 / 2017 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο του Σχολείου και της
Σχολικής Επιτροπής τηλ:
2106628405 απ’ όπου μπορούν να
παραλάβουν και τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.              
Κορωπί 11/4/2017

Η Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ
Ταχ. δ/νση: Βασ Κων/νου 47
Τηλ 2106628405 φαξ 2106624649
Πληροφορίες: κ. Σταυρόπουλος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για Εκμίσθωση Σχολικού Κυλι-
κείου)
Η Δ/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή του
Δήμου Κρωπίας προκηρύσσει δημό-
σιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
σε αίθουσα του 2ου Γυμνασίου  στις
17/ 5 / 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο του Σχολείου και της
Σχολικής Επιτροπής τηλ:
2106628405 απ’ όπου μπορούν να
παραλάβουν και τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.              
Κορωπί 11/4/2017

Η Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ
Ταχ. δ/νση: Βασ Κων/νου 47
Τηλ 2106628405 φαξ 2106624649
Πληροφορίες: κ. Σταυρόπουλος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για Εκμίσθωση Σχολικού Κυλι-
κείου)
Η Δ/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή του
Δήμου Κρωπίας προκηρύσσει δημό-
σιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου
ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
σε αίθουσα του 3ου Λυκείου  στις
18/5/2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα
14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο του Σχολείου και της
Σχολικής Επιτροπής τηλ
2106628405 απ’ όπου μπορούν να
παραλάβουν και τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.              
Κορωπί,  11/4/2017

Η Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ

Eπικίνδυνα και εκρηκτικά τείνουν να

είναι τα νέα στοιχεία που δημοσιοποί-

ησε με πρόσφατη μελέτη της η Ευρω-

παϊκή Ομοσπονδία για

τους Άστεγους

(FEANTSA), τα οποία κα-

ταδεικνύουν πόσο κρίσιμο

είναι το ζήτημα των αστέ-

γων στη χώρα μας. 

Με βάση τα νέα αυτά δε-

δομένα, η έλλειψη στέγης

επηρεάζει όλες τις χώρες

της Ευρώπης και όχι μόνο όσες υφί-

στανται εντονότερα τις συνέπειες της

οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα, λοιπόν,  με τα τελευταία

στοιχεία, η  Ελλάδα αποτελεί μία χώρα

όπου το 95% των φτωχότερων ξο-

δεύουν περισσότερο από

το 40% του μικρού εισο-

δήματός τους για τη στέ-

γαση. 

Φαίνεται επίσης από την

επεξεργασία στατιστικών

δεδομένων ότι 1 στους 70

κάτοικους του λεκανοπε-

δίου είναι άστεγος ή  ζει

σε πολύ κακές, ακατάλληλες ή ανα-

σφαλείς στεγαστικές συνθήκες.

ΟΟΣΑ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΟ 2016

H συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα των άγαμων μισθωτών με μέσο

εισόδημα - από φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και

εργοδοτών - αυξήθηκε το 2016 σε σχέση με το 2015 κατά 1,06 ποσοστιαίες μο-

νάδες και ανήλθε στο 40,2% του συνολικού κόστους εργασίας του εργοδότη,

σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης του ΟΟΣΑ (Taxing Wages 2015-16). Η αύξηση της

φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα προέκυψε τόσο από την αύξηση του

φόρου εισοδήματος (0,67 της ποσοστιαίας), λόγω της μείωσης του αφορολόγη-

του ποσού, όσο και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομέ-

νων (0,20) και των εργοδοτών (0,19). 

ΑΔΑ:   6ΚΔΦΩΞΚ_ΓΑ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 11 /4/2017
Αρ. Πρωτ. 14998

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
υπηρεσίας «Υπηρεσίες συντήρησης
πρασίνου», αρ.μελ.υπηρ. 6/2017, προ-
ϋπολογισμού 216.716,53€ευρώ με το
Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ I:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παλλήνης,
Ιθάκης 12 ΔΕ Γέρακας
Τηλέφ. πληροφοριών:  2106604719,
2106604655, Φαξ: 210-66.12.965
Email: n.kokotinis@0156.syzefxis.gov.gr
URL: www.pallini.gr
2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέ-
λεσης της υπηρεσίας: GR305
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβα-
σης είναι «Υπηρεσίες συντήρησης
πρασίνου», αρ. μελ. υπ. 6/2017.
2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Με την παρούσα εργασία προβλέπε-
ται η παροχή υπηρεσιών, από εξειδι-
κευμένα άτομα ή εταιρίες, για την
συντήρηση του χλοοτάπητα, των θά-
μνων και των μπορντούρων των δη-
μοτικών χώρων του Δήμου Παλλήνης
με σκοπό την βελτίωση, συντήρηση

και αναβάθμιση της ποιότητας πρασί-
νου των κοινοχρήστων χώρων.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμ-
φωνία για τις δημόσιες συμβάσεις.
και είναι ενιαία. Δεν θα ληφθούν
υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
3. Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
216.716,53 €, Ευρώ συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α.
Κωδικός CPV: Το CPV της εργασία
είναι 77313000-7: “Υπηρεσίες συντή-
ρησης πάρκων”.
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία
εκτέλεσης: Μετά την επέλευση των
εννόμων αποτελεσμάτων της απόφα-
σης κατακύρωσης (άρθρο 105 Ν.
4412/2016) καταρτίζεται από το Δήμο
η σχετική σύμβαση που υπογράφεται
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση θα ισχύει για ένα έτος
από την υπογραφή της.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές
και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική
διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγ-
γύησης συμμετοχής, ποσού 3.495,43
€ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης
(χωρίς Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με τους
όρους διακήρυξης της παρούσης,
(ΑΔΑ: Ψ78ΛΩΞΚ-ΩΕΥ).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την
υπογραφή της σύμβασης να προσκο-
μίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η
οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας τηςσύμβασης (προϋπολογι-
σμός υπηρεσίας) χωρίς να υπολογίζε-
ται ο Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τους

όρους διακήρυξης της παρούσης,
(ΑΔΑ: Ψ78ΛΩΞΚ-ΩΕΥ).
2. Δικαίωμα συμμετοχής :
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγω-
νισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα και σε περίπτωση ενώσεων
(φυσικών ή νομικών προσώπων) τα
μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα
σε: (άρθρο 25, Ν. 4412/2016) :α) σε
κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κρά-
τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυ-
ρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περί-
πτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
3. Χρηματοδότηση: Οι παραπάνω ερ-
γασίες συντήρησης πρασίνου μέχρι
το ύψος των 105.000,00€ θα βαρύ-
νουν τον προϋπολογισμό του οικ.
έτους 2017 του Δήμου Παλλήνης με
Κ.Α. 35.6262.0038 και το υπόλοιπο
ποσό ύψους 111.716,53€ θα βαρύνει
αντίστοιχο κωδικό του επόμενου
έτους, 2018 σύμφωνα με την υπ΄
αριθ. 99/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΩΨΩΞΚ-ΗΓΓ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης
του Δήμου Παλλήνης σε μέγιστο πο-
σοστό 8,38%. Το δικαίωμα προαίρε-
σης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό
δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονο-
μερή δήλωσή της και δεν αποτελεί
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον
ανάδοχο της αρχικής σύμβασης.
Επιπρόσθετα ισχύουν η υπ΄ αριθμ.
079/27-12-2016 απόφαση Οικονομι-

κής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Μ5ΧΩΞΚ-ΟΝ2)
για έγκριση της δαπάνης ποσού
216.716,53€ συμπεριλαμβανόμενου
του Φ.Π.Α. 24% που θα βαρύνει τον
Κ.Α. 35.6262.0038 με τίτλο «Υπηρε-
σίες συντήρησης πρασίνου, (2017)»
του προϋπολογισμού του Δήμου οικο-
νομικού έτους 2017, καθώς και η υπ'
αριθ. Πρωτ. 14752 3/4/2017 Απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΣΥΜ 697
3/4/2017), (ΑΔΑ:6Λ9ΡΩΞΚ-ΟΞΑ).
ΤΜΗΜΑ IV :
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή
διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση
της πλατφόρμας, του Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος, με κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) (άρθρο 86,
Ν.4412/2016) η οποία θα προκύπτει
κατόπιν συμπλήρωσης της επισυνα-
πτόμενης φόρμας του τιμολογίου
προσφοράς στην παρούσα διακήρυξη,
(ΑΔΑ: Ψ78ΛΩΞΚ-ΩΕΥ).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευ-
χών του διαγωνισμού:
1.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του
διαγωνισμού:
Το σύνολο των τευχών του διαγωνι-
σμού βρίσκονται αναρτημένα στην
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr , καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.
pallini.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη,

άμεση και πλήρης πρόσβαση.
2. Αιτήματα παροχής συμπληρωματι-
κών πληροφοριών – διευκρινίσεων:
Υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμέ-
νους στο σύστημα οικονομικούς φο-
ρείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορη-
γηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρό-
σβασης) ύστερα από αίτησή τους,
μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών. Τα αιτήματα, συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρ-
χείου .pdf με το κείμενο των ερωτη-
μάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει
να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
3. Ημερομηνίες διαγωνισμού:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
20/04/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟ-
ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26-04-2017,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 πμ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και
ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
18/05/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα
23:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23-05-2017, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Τα έντυπα
των προσφορών πρέπει να είναι συν-
ταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
4. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6)
μήνες μετά από την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών.
5. Δημοσιεύσεις:
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Δια-
κήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κεί-
μενο της παρούσας Διακήρυξης
καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδι-
κτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr. όπου
έλαβε συστημικό αριθμό 39916. Περί-
ληψη της διακήρυξης αυτής τοιχοκολ-
λάται στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος και θα δη-
μοσιευτεί, στο τεύχος διακηρύξεων
Δημοσίων συμβάσεων της εφημερί-
δας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ), σε μία
ημερήσια εφημερίδα μεγάλης κυκλο-
φορίας γενικών ειδήσεων από αυτές
που εκδίδονται στην Αθήνα ή στη
Θεσσαλονίκη και σε μία ειδική εφημε-
ρίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιών ή
σε μία ημερήσια οικονομική εφημε-
ρίδα. Επιπλέον δημοσιεύεται σε μια
ημερήσια τοπική εφημερίδα και σε μία
εβδομαδιαία εφημερίδα, (όπου δεν
εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα αρ-
κούν δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες),
καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου (www.pallini.gr)
και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τη-
ρούμενων και των διατάξεων του
Ν.3548/2007. Η προκήρυξη (περίληψη
της παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδί-
κτυο, στον ιστότοπο http://et.di-
avgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η Διακήρυξη θα καταχω-
ρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύ-
θυνση (URL) : www.pallini.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σε κρίσιμο σημείο η έλλειψη στέγης και οι

άστεγοι σε Ελλάδα και Ευρώπη
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ΠΩΛEIΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο στη Βούλα, περιοχή

Εξοχή 880μ. γωνιακό με παλαιά μονοκα-

τοικία τηλ. 6979776467.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ στο Μαρκό-

πουλο Μεσογαίας, στην περιοχή ΒΙΕΝΤΖΙ,

εννέα στρεμμάτων με αποθήκη  600τμ και

πατάρι 200τ.μ.

Τηλέφωνα  2299022382 & 2299022225 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες τις ημέρες

του Πάσχα οδηγούν τους καταναλωτές, σύμφωνα με

τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), σε

αγορά και κατανάλωση κυρίως φρέσκων, μη τυποποι-

ημένων προϊόντων. Η σωστή επιλογή τους και η προ-

σεκτική διαχείριση στο σπίτι από τον καταναλωτή

(π.χ. μαγείρεμα, συντήρηση) βοηθούν στη διατήρηση

των πλεονεκτημάτων της παραδοσιακής διατροφής,

αλλά και στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων

στην υγεία και στα οικονομικά συμφέροντα του κα-

ταναλωτή.

Αυτό που γενικά πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλω-

τές είναι ότι πρέπει να αγοράζουν από επίσημα και

ελεγχόμενα σημεία της αγοράς. Επίσης να αγορά-

ζουν κρέας που είναι τοποθετημένο μέσα σε ψυγεία

ή ψυχόμενες προθήκες και όχι εκτός ψυγείου ή εκτε-

θειμένο σε σκόνη και μικρόβια.

Οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή

στις συνθήκες υγιεινής του προσωπικού και στην κα-

θαριότητα του εξοπλισμού και του χώρου απ' όπου

προμηθεύονται τρόφιμα και να εξετάζουν προσεκτικά

την επισήμανση των προϊόντων.

Τι να προσέχουμε όταν προμηθευόμαστε αμνοερί-

φια, συκωταριές, έντερα και γενικότερα κρέας:
Για όλα τα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, όπως και για

τα προερχόμενα από κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα καταλ-

ληλότητας έχει χρώμα «τυρκουάζ» («λαμπρό κυανούν») ή

ερυθρό «allura» και ωοειδές σχήμα.

― Τα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής

ή όχι σφαγής, φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε

χρώμα καστανό, δηλαδή την ωοειδή σφραγίδα καταλληλό-

τητας και σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου στο

εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το όνομα της

τρίτης χώρας.

― Κάθε σφάγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγί-

δες και στα δύο ημιμόριά του.

― Τα σπλάχνα, το συκώτι, οι πνεύμονες, η καρδιά, οι νε-

φροί να μη φέρουν οζίδια και κύστεις.

― Αν επιλέξετε κατεψυγμένα, φροντίστε αυτά να μην

έχουν αποψυχθεί. Αν αγοράσετε «εντεράκια» για το παρα-

δοσιακό κοκορέτσι και τη μαγειρίτσα, αυτά δεν πρέπει να

παρουσιάζουν μεταβολές του χρωματισμού και να μην

είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, στη σκόνη και τα έν-

τομα. Φροντίστε να τα καθαρίσετε πολύ καλά.

― Αν προμηθευτείτε κατεψυγμένη συκωταριά, πρέπει να

δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην αναγραφή ημερομηνίας

κατάψυξης και λήξης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση

οι καταναλωτές δεν πρέπει να προμηθεύονται αποψυγμένα

εντόσθια.

Τι να προσέχουμε όταν προμηθευόμαστε γαλακτο-

κομικά προϊόντα:
Τα τυριά πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυροκομεία

που λειτουργούν νόμιμα. Μην αγοράζετε ποτέ «φρέσκα

τυριά» από παραγωγούς που τυροκομούν οι ίδιοι δίχως τις

νόμιμες εγκρίσεις, διότι οι υγειονομικές συνθήκες παραγω-

γής τους είναι άγνωστες και πιθανόν μη ορθές.

Τα τυριά θα πρέπει να φέρουν το σήμα αναγνώρισης (οβάλ

σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον

αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, πάνω στη συ-

σκευασία πρέπει να φέρουν την ημερομηνία παραγωγής,

συσκευασίας και ανάλωσης.

Η κοπή των τυριών σε φέτες θα πρέπει να γίνεται παρουσία

του πελάτη. Ζητήστε να σας επιδεικνύεται η επισήμανση

της αρχικής συσκευασίας.

Τι να προσέχουμε κατά την προμήθεια αυγών:
― Όλα τα αυγά θα πρέπει να φέρουν πάνω στο κέλυφος

με καθαρά γράμματα το διακριτικό αριθμό του παραγωγού.

― Οι προβλεπόμενες ενδείξεις (πέραν εκείνων που υπάρ-

χουν στο κέλυφος του αυγού) περιλαμβάνουν τον κωδικό

αριθμό του ωοσκοπικού κέντρου, την κατηγορία ποιότητας

και βάρους, την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

(28 ημέρες μετά την ημερομηνία ωοτοκίας είναι το μέγιστο

επιτρεπτό χρονικό διάστημα).

― Η νωπότητα και η καταλληλότητα του αυγού διαπιστώ-

νεται από τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης και των

ορθών ενδείξεων στη συσκευασία του, όπως η ημερομηνία

συσκευασίας ή ωοσκόπησης.

― Το χρώμα του κελύφους συνδέεται με τη φυλή της ωο-

παραγωγού όρνιθας και δεν έχει σχέση με την ποιότητά

του.

― Αποφεύγετε να αγοράζετε αυγά με ακάθαρτο, ραγι-

σμένο ή μη φυσιολογικό κέλυφος.

― Αποφεύγετε να καταναλώνετε αυγά με κηλίδες αίμα-

τος, ή με ασπράδι θρομβώδες, χρωματισμένο, ανακατε-

μένο με τον κρόκο και με δυσάρεστη οσμή.

― Για την καλή συντήρηση των αυγών που αγοράζετε, μην

τα πλένετε, αλλά διατηρήστε τα σε δροσερό χώρο.

― Η νωπότητα του αυγού διαπιστώνεται από το μέγεθος

του αεροθαλάμου του. Τα φρέσκα αυγά έχουν πολύ μικρό

θάλαμο.

Τι να προσέχουμε στην προμήθεια αλλαντικών:
Το περίβλημά τους πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και να

μην έχει προσβληθεί από μούχλα.

Να μην έχουν δυσάρεστη οσμή και γεύση.

Να μην είναι ταγγισμένα και να μην έχουν γλοιώδη υφή.

Να διατηρούν το φυσιολογικό τους χρώμα.

Να διατηρούνται στο ψυγείο, εκτός από τα αλλαντικά

αέρος, πολλά από τα οποία, όσο είναι ακέραια, μπορούν να

συντηρηθούν σε δροσερό μέρος εκτός ψυγείου σε θερμο-

κρασία μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου.

Τι πρέπει να προσέχουμε στην προμήθεια σοκολα-

τένιων αυγών:
Για την αγορά σοκολατένιων αυγών που προσφέρονται κυ-

ρίως σε παιδιά, ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής κατά

τη συντήρηση, την έκθεση και τη διάθεση από σταθερά και

επώνυμα σημεία πώλησης τροφίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους γονείς στο

περιεχόμενο των σοκολατένιων αυγών. Αν αυτά περιέχουν

παιχνίδια μικρών διαστάσεων μπορεί να προκληθεί πνιγμός

ή αυτοτραυματισμός σε παιδιά μικρής ηλικίας. Προσοχή

πρέπει να δίνεται και στην υποχρεωτική αναγραφή της σύν-

θεσης (π.χ. σοκολάτα γάλακτος, σοκολάτα υγείας) και της

ημερομηνίας ανάλωσης.

Τι ισχύει για τις βαφές των αυγών:
Οι χρησιμοποιούμενες διακοσμητικές βαφές αυγών είναι οι

επιτρεπόμενες από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Για τη

διακοσμητική χρώση των αυγών προτείνεται πρώτα η αργή

θέρμανση («σε σιγανή φωτιά») και ο βρασμός των αυγών,

ώστε να μη σπάσουν. 

Αφού ολοκληρωθεί ο βρασμός, τα αυγά αφήνονται μέχρι η

θερμοκρασία τους να πλησιάσει τη θερμοκρασία περιβάλ-

λοντος και επιθεωρούνται για πιθανά σπασίματα. Προτεί-

νεται να βάφονται μόνο όσα αυγά έχουν παραμείνει

ακέραια κατά το βρασμό και να ακολουθούνται προσεκτικά

οι οδηγίες χρώσης που αναγράφονται στις συσκευασίες

βαφής αυγών.

Τί να προσέξουμε στις πασχαλινές αγορές μας

Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ και

της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, το γένος ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ,

που γεννήθηκε στο ΧΟΛΑΡΓΟ Αττικής και κατοικεί

στη Βάρη Αττικής και η  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΑΚΟΥ του

ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΝΝΑΣ, το γένος ΠΑΠΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΥ, που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ Αττικής και κα-

τοικεί στη Βάρη Αττικής θα τελέσουν το γάμο τους

που θα γίνει στη Βάρη Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

Aνάκληση από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

«Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου»

Ακατάλληλο προς βρώση!!!

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

κριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατά τη διενέρ-

γεια ελέγχων και σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών

Αναλύσεων & Οργανοληπτικών Δοκιμών της Γενικής Γραμ-

ματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, προέβη σε

δειγματοληψία Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων και

κατά την οργανοληπτική αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι πρό-

κειται για ελαιόλαδα «ΛΑΜ-

ΠΑΝΤΕ» που καθίστανται μη

βρώσιμα ως έχουν.

Ειδικότερα, πρόκειται για δύο

παρτίδες ελαιολάδου με ονομα-

σία «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαι-

όλαδο Λατζιμάς», συσκευασίας

1L, με αριθμούς παρτίδας : LOT

2140116Α με ανάλωση πριν από :

30/01/2018 και LOT 3230116Α με

ανάλωση πριν από: 30/04/2018. 

Τα προϊόντα τυποποιούνται από

την επιχείρηση «Λατζιμάς Α.Ε.»

(EL 40 043), που βρίσκεται στο

Πάνορμο Ρεθύμνου Κρήτης.

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

ανωτέρω παρτίδων από την επιχείρηση και ήδη βρίσκονται

σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι, ενώ ταυτόχρονα καλεί τους

καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί τις εν λόγω παρτί-

δες των συγκεκριμένων προϊόντων να μην τα χρησιμοποι-

ήσουν.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

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

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

Κατά την περίοδο των πασχαλινών εορτών τα σχο-

λεία είναι κλειστά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να περ-

νούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι όπου και

συμβαίνουν πολλά από τα παιδικά ατυχήματα. Για να

τα αποφύγουμε, χρειάζεται κατάλληλη υποδομή

όπως κάγκελα και τζάμια ασφαλείας καθώς και

σωστή επίβλεψη. 

• Τοποθετούμε στις μπαλκονόπορτες του σπιτιού μας

αυτοκόλλητα στο ύψος των παιδιών μας, ώστε να τις

βλέπουν καλύτερα και να αποφεύγονται οι τραυματι-

σμοί από σπασμένα τζάμια, οι οποίοι είναι πάντα σο-

βαροί έως και  θανατηφόροι.

• Δεν  αφήνουμε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη

στην κουζίνα, όταν βάφουμε τα αυγά και ετοιμάζουμε

πασχαλινές λιχουδιές

.• Προσοχή στις λαμπάδες! Να αποφεύγουμε όσες

είναι στολισμένες με εύφλεκτα υλικά και να εξηγή-

σουμε στα παιδιά πως πρέπει να τις κρατάνε. Η

φλόγα και το λιωμένο κερί, μπορούν να προκαλέσουν

σοβαρά εγκαύματα. 

• Προσοχή στα βεγγαλικά!!! Πυροτεχνήματα χωρίς

Ατυχήματα!

• Ιδιαίτερη προσοχή στις ψησταριές και στις σούβλες

την Κυριακή του Πάσχα! Τα αναμμένα κάρβουνα και

τα πυρωμένα σίδερα αποτελούν αιτία σοβαρών εγ-

καυμάτων. 

• Κρατάμε πάντα τα παιδιά από το χέρι στη μέσα

πλευρά του πεζοδρομίου, όταν βγαίνουμε μαζί τους

για ψώνια.

• Να βεβαιωνόμαστε  ότι ο τόπος διαμονής μας στις

διακοπές, είναι ασφαλής για τα παιδιά μας. Οφεί-

λουμε να προσέξουμε ιδιαιτέρως: μπαλκόνια, παρά-

θυρα, σκάλες, τζάκια και πισίνες, και να λάβουμε τα

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.  Εφόσον υπάρχουν

στην περιοχή ποτάμια, πηγάδια, στέρνες και άλλα

μέρη αποθήκευσης νερού,  να εξηγήσουμε την επι-

κινδυνότητά τους στα παιδιά και να τα αποτρέψουμε

να παίζουν δίπλα τους. 

• Όταν είμαστε κοντά

σε νερό με μικρά παι-

διά, απαιτείται ιδιαί-

τερη προσοχή, διότι

μπορούν να πνιγούν

μέσα σε λίγα δευτε-

ρόλεπτα και σε ελάχι-

στα εκατοστά νερού.

• Το Πάσχα είναι μία

καλή ευκαιρία να μά-

θουμε στα παιδιά μας

να φοράνε πάντα κράνος ασφαλείας όταν κάνουν πο-

δήλατο. 

• Στις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, τα παιδιά πρέ-

πει πάντα να κάθονται στο πίσω κάθισμα σωστά δε-

μένα. Οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα μαγαζιά

με αξεσουάρ αυτοκινήτων, μπορούν να προτείνουν

ποιο είναι το σωστό κάθισμα για κάθε παιδί, ανάλογα

με το ύψος και το βάρος του. 

• Αρκετά τροχαία ατυχήματα οφείλονται στο ότι τα

παιδιά - επιβάτες, ενοχλούν και εκνευρίζουν τους γο-

νείς – οδηγούς. Για να υπάρχει ηρεμία, κυρίως σε με-

γάλες διαδρομές, να βεβαιωνόμαστε ότι τα παιδιά

στο αυτοκίνητο έχουν κάποια ασφαλή παιχνίδια για

να απασχολούνται καθώς και προστασία από τον ήλιο

(αντηλιακό κουρτινάκι αυτοκινήτου). Πρέπει επίσης

να προγραμματίζονται κάποιες στάσεις, για να μπο-

ρούν τα παιδιά να κινηθούν εκτός αυτοκινήτου, ώστε

στη συνέχεια να είναι ήρεμα κατά τη διαδρομή. 

• Εάν τα παιδιά μας απαιτούν την προσοχή μας, στα-

ματάμε προσεκτικά σε ασφαλές σημείο του δρόμου,

πριν ασχοληθούμε μαζί τους.

• Ποτέ να μην καθόμαστε πίσω με το παιδί στην αγ-

καλιά μας, έστω και αν έχουμε δεθεί. Σε περίπτωση

ατυχήματος, το παιδί λειτουργεί σαν αερόσακος.

Πυροτεχνήματα χωρίς Ατυχήματα!

Τα πυροτεχνήματα πωλούνται και χρησιμοποιούνται κυρίως

την περίοδο του Πάσχα. Χωρίς την απαιτούμενη προσοχή,

όμως, τα πυροτεχνήματα μπορούν να αποτελέσουν αιτία

σοβαρού τραυματισμού τόσο γι’ αυτόν που τα χρησιμοποιεί,

όσο και για τους γύρω του. 

Για το λόγο αυτό: 

➢ Προσέχουμε τι είδους πυροτεχνήματα αγοράζουμε και

από που, γιατί ορισμένα από αυτά μπορεί να είναι επικίν-

δυνα.

➢ Δεν κατασκευάζουμε μόνοι μας πυροτεχνήματα, διότι

κινδυνεύουμε  να πάθουμε σοβαρά εγκαύματα.

➢ Δεν μεταφέρουμε δυναμιτάκια στην τσέπη μας. Με την

τριβή και μόνο είναι δυνατόν να ανάψουν και να προκαλέ-

σουν σοβαρά εγκαύματα.

➢ Δεν πετάμε δυναμιτάκια σε άλλους, ούτε αστειευόμε-

νοι.

➢ Προσέχουμε να μην ανάβουμε βεγγαλικά κοντά στο

πρόσωπο μας και στα μαλλιά μας ή κοντά σε εύφλεκτα

υλικά. 

➢ Δεν χρησιμοποιούμε πυροτεχνήματα μέσα σε πολύ

κόσμο, ώστε να μην τραυματίσουμε κάποιον άθελά μας.

➢ Δεν χρησιμοποιούμε πυροτεχνήματα κοντά σε ξερά

χόρτα, ώστε να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά. 

Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»

Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων στις Πασχαλινές Διακοπές

Koινωνικό ιατρείο

στο Δήμο Γλυφάδας

Δωρεάν φροντίδα σε ανασφάλιστους, άπορους και

άνεργους πολίτες του Δήμου Γλυφάδας, παρέχει το

Κοινωνικό ιατρείο, με 20 ειδικότητες ιατρών.

Επισκέψεις ιατρών με σχετικά διαβιβαστικά.

Κάλυψη νοσηλευτικών αναγκών (ενέσεις, μέτρηση

αρτηριακής πίεσης και σακχάρου, αλλαγή τραυμά-

των κ.α.)

Καθημερινή εξέταση στο χώρο του κοινωνικού ια-

τρίου, καιθημερινά από 9 το πρωί μέχρι 5 μ.μ. (Μυ-

στρά 1Α, Ανω Γλυφάδα, τηλ. 210 9602054.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

(ΕΚΕΑ) χρησιμοποιώντας την ηλε-

κτρονική τεχνολογία πραγματο-

ποίησε για πρώτη φορά έκκληση

εθελοντών για αιμοδοσία μέσω

μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα

(SMS), με το νέο ηλεκτρονικό

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

(ΕΜΑ).  Έτσι, από 20 Γενάρη μέχρι

20 Φλεβάρη 2017 στάλθηκαν

193.000 SMS.

Η απήχηση αυτής της ενέργειας

ήταν πραγματικά εκπληκτική. Από

20 Γενάρη έως 31 Μάρτη η συλ-

λογή αίματος σε όλη την Ελλάδα

ήταν 120.000 μονάδες και το 55%

προέρχεται από εθελοντική αιμο-

δοσία. Μέσα σε 2,5 μήνες έδωσαν

αίμα  66.000 εθελοντές.

Η αύξηση ήταν  κατά 5267 μονά-

δες  αίματος σ’ αυτό το διάστημα

σε σύγκριση με το αντίστοιχο του

2016 και το 94% της αύξησης πα-

ρατηρείται μέσα στο μήνα Μάρτιο

(4959 μονάδες).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΜΑ

29.000 εθελοντές που έδωσαν

αίμα είχαν λάβει SMS. Συμπερα-

σματικά, από τους εθελοντές που

έλαβαν μήνυμα 15% προσήλθε

για αιμοδοσία, ενώ από τις εθε-

λοντικές αιμοδοτήσεις στο διά-

στημα των 2,5 μηνών το 45%

έδωσε αίμα μετά από SMS στο κι-

νητό του (29.000 από 66.000).

Έλαβες  sms; Σ’ ευχαριστούμε που έδωσες αίμα
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Την πρώτη θέση πέτυχε η Ευτυχία Δάφνη Λαβασά

(2001, Α΄Λυκείου) στα 3000 μ. Κοριτσιών Λυκείων με

10.52.00, κατά τη Β’ Φάση σχολικών αγώνων στίβου

Λυκείων που διεξήχθη στον Άγιο Κοσμά Τρίτη 4 Απρι-

λίου 2017.

Η πρωταθλήτρια του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης

κέρδισε με άνεση την κούρσα και πήρε την πρόκριση για

το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωταθλήμα Λυκείων, που θα

γίνει στην Πάτρα στις 3 και 4 Μαΐου 2017.

Οι επόμενοι αγώνες για τους αθλητές και αθλήτριες

των προπονητών Κυριάκου Μουτεσίδη και Θωμά Ια-

κωβάκη, είναι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων

-Κορασίδων, που θα γίνει στον Άγιο Κοσμά στις 8 και

9 Απριλίου 2017.

O Πρωτέας Βούλα, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου

)21η) έχασε από τον Ολυμπιακό με σκορ 45-92 στο κλειστό της Βούλας.

Τα δεκάλεπτα: 15-28, 29-52, 36-81, 45-92

Πρωτέας Βούλας (Δάγλας): Καρλάφτη, Γουάιτ 12, Τσιχλάκη, Σπυριδοπούλου 3, Κολ-

λάτου 2, Ράτζα 3, Σκμπρα 15, Νικολοπούλου 5, Μυλωνάκη, Χατζηγιακουμή 3, Χα-

τζηβασιλείου, Μαγγίνα 2

Ολυμπιακός (Καπογιάννη): Γκοτζή 3, Σταμάτη 12, Μπόνη 7, Χατζηνικολάου 4, Κάιζερ

6, Μάλτση 22, Παπαμιχαήλ 4, Κοσμά 5, Τζόνσον 10, Καλτσίδου 13, Φουράκη 6 

Ο Ολυμπιακός πήρε τα σκήπτρα, 9-7 από

τον ΝΟ Βουλιαγμένης, στα πέναλτι

09.04.2017.

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής

Ελλάδας 2017 στην ηλικιακή κατηγορία

Νέων Γυναικών της υδατοσφαίρισης.

Οι ερυθρόλευκες νίκησαν τον ΝΟ Βουλιαγ-

μένης με συνολικό σκορ 9-7, σε έναν συγ-

κλονιστικό αγώνα που κρίθηκε στη

διαδικασία των πέναλτι και ο οποίος είχε

λήξει 5-5 στην κανονική διάρκειά του (πέ-

ναλτι 4-2 υπερ του Ολυμπιακού) και ξανα-

πήραν πίσω τα σκήπτρα που είχαν χάσει

πέρυσι από τον αποψινό αντίπαλό τους.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-9

στα πέναλτι (κ.α. 5-5)

Οκτάλεπτα: 2-0, 0-2, 2-2, 1-1, πέν. 2-4.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Κοτσιώνη, Ιωαννίδη 1, Μουστακαρία, Λούδη

Αν., Πρωτοπαπά Ελ. 3, Μαστροκάλου 1,

Μαυρωτά Ιφ., Πάτρα Μ. 2, Κοκκινάκη, Μαυ-

ρωτά Δ., Σελετοπούλου, Αντωνιάδη, Ζο-

φώλη Ν., Ασκερίδου, Μανιάτη.

Προπονητής: Αλεξία Καμμένου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Σταματοπούλου, Ζοφώλη Β., Νίνου Π.,

Ελευθεριάδου 2,  Φουντωτού, Ακριτίδου,

Νίνου Ειρ. 1, Λογοθέτη 2, Πέττα 1, Πλευρί-

του Β. 3, Εξαρχάκου, Λιαπάκη, Πουλοπού-

λου, Γερόλυμου, Ζαχαριά. 

Προπονητής: Γιάννης Μπενόπουλος

Διαιτητές: Μαρκοπούλου, Κωνσταντίδης

Αλυτάρχης: Λευτέρης Γιαννέλλης

ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ Ο ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Την 3η θέση στο πρωτάθλημα πήρε ο ΑΝΟ

Γλυφάδας που νίκησε στον μικρό τελικό με

17-14 τον ΝΟ Ρεθύμνου.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ολυμπιακός  - ΝΟ Βουλιαγμένης 9-7 

Ανερχόμενο αθλητικό αστέρι η Ευτυχία Δάφνη Λαβασά

Παγκόσμια πρόκριση για

τη Γκλόρια Πριβιλέντζιο

Πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθώ-

νιου Δρόμου, έλαβε στο στίβο, ο  Γ.Σ. Γλυφάδας, με

την αθήτρια Γκλόρια Πριβιλέντζιο με χρόνο 2.45΄.19¨

Την Κυριακή 9/4/2017 το πρωί, η Γκλόρια Πριβιλέτζιο

συμμετείχε στον Διεθνή μαραθώνιο δρόμο του Ρό-

τερνταμ και κατέλαβε την 9η θέση με επίδοση

2.45'.19'' που είναι  όριο για το Παγκόσμιο πρωτ/μα

Μαραθωνίου δρόμου που θα γίνει τον Αύγουστο στό

Λονδίνο. 

Από τον ΣΕΓΑΣ  το όριο είναι 2.45.00. 

Πρωτέας Βούλας -  Ολυμπιακός 45-92
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Μετά τη διεξαγωγή του 3ου Αυθεντικού Ημιμαραθώ-

νιου Μαραθώνα, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία,

με τις συμμετοχές των αθλητών να φτάνουν τις

2.000,  αριθμό – ρεκόρ για τη διοργάνωση, η Διοργα-

νώτρια Αρχή όρισε την 23η Απριλίου 2017 ως τη μέρα

διεξαγωγής του 4ου Αυθεντικού  Ημιμαραθώνιου Μα-

ραθώνα.

Έτσι, ο Δήμος Μαραθώνος και η Κοινωφελής Επιχεί-

ρηση Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ), την Κυριακή 23

Απριλίου 2017 διοργανώνουν τον 4ο Αυθεντικό Ημι-

μαραθώνιο Μαραθώνα (21,098μ). 

Παράλληλα θα διεξαχθούν αγώνες δρόμου, 5.000μ,

3.000μ και 1.000μ. για  μαθητές Δημοτικών Σχολείων.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το ραντεβού δίνεται

στο σημείο της ιστορικής αφετηρίας του Μαραθώνιου

Δρόμου στο Μαραθώνα, για μια ακόμη σπουδαία

διοργάνωση, που θα έχει διεθνή χαρακτήρα, με τη

συμμετοχή κορυφαίων δρομέων του παγκόσμιου

Κλασσικού Αθλητισμού.

Όλες οι διαδρομές έχουν αφετηρία και τερματισμό

την Ιστορική Αφετηρία της Κλασικής Διαδρομής του

Μαραθωνίου.

Ο 4ος Αυθεντικός Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα τελεί

υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Η είσοδος σε όσους επιθυμούν να παρακολουθή-

σουν τους αγώνες θα είναι ελεύθερη.

Περισσότερες Πληροφορίες: www.half-marathon.gr

Bike Challenge Tour 2017: 

Ένας ποδηλατικός γύρος

με διαφορετική προσέγγιση

Θα προπονηθείτε, θα ιδρώσετε, θα αγνισθείτε, θα κου-

ραστείτε, θα τερματίσετε. Θα απολαύσετε έναν συναρ-

παστικό αγώνα. Θα ποδηλατήσετε για τρεις ημέρες σε

μέρη «μαγικά» στην ανατολική Πελοπόννησο στο Bike

Challenge Tour 2017. Οι κόποι σας θα ανταμειφθούν με

τον καλύτερο τρόπο μια και θα βρεθείτε σε τόπους με

αξιοθέατα, που φημίζονται για την ιστορία, την πολιτι-

στική τους κληρονομιά και χαρακτηρίζονται ως γα-

στρονομικοί παράδεισοι. Όλα αυτά σε έναν αγώνα. Το

Bike Challenge Tour 2017 θα αποτελέσει μια εμπειρία

ζωής για όλους εκείνους που θα βρεθούν το τριήμερο

της Πρωτομαγιάς σε Τολό, Γαλατά, Λυγουριό και Επί-

δαυρο.

1η ημέρα (29 Απριλίου), Τολό – Ατομική Χρονομέ-

τρηση

2η ημέρα (30 Απριλίου) Γαλατάς, Τροιζήνα – Αγώνας

Αντοχής

3η ημέρα (Πρωτομαγιά) Λυγουριό, Επίδαυρος – Αγώ-

νας Αντοχής

Το 3o ΕΤΑΠ του Bike Challenge Tour 2017 ολοκληρώ-

νεται την 1η Μαΐου σε έναν από τους πλέον δημοφι-

λείς προορισμούς της Ελλάδας. Ο Δήμος Επιδαύρου

περικλείει περιοχές όπως η Αρχαία και η Νέα Επίδαυ-

ρος, το Λυγουριό και φυσικά το φημισμένο Αρχαίο Θέ-

ατρο της Επιδαύρου. Τα 80 χιλιόμετρα της διαδρομής

περνούν από όλα αυτά τα μέρη αλλά και μέσα από

πολλά γραφικά χωριά της περιοχής, όπως η Δήμαινα,

που φημίζεται για τις υπεραιωνόβιες ελιές της, το Αρα-

χναίο, την Γκάτζια, το Αγγελόκαστρο και Μετόχι. Μια

φυσική πίστα που περιέχει τα  πάντα. Θάλασσα, βουνό,

δάσος.

Το ιδανικότερο μέρος για να περάσει κάποιος την

ημέρα της Πρωτομαγιάς, «πιάνοντας» τον Μάη επισκε-

πτόμενος το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, απολαμ-

βάνοντας τον καφέ ή το φαγητό του δίπλα στη

θάλασσα στην Αρχαία ή στη Νέα Επίδαυρο. Αν είστε

πιο παραδοσιακοί, οι μεγάλες ταβέρνες στο Λυγουριό

σάς περιμένουν με ντόπια κρέατα ψημένα μπροστά

σας στα κάρβουνα. Και αν ο καιρός το επιτρέψει, το

πρώτο σας μπάνιο για φέτος ας είναι στη Νέα Επί-

δαυρο ή στην παραλία Γιαλάσι στην «Παλιά», όπως

αποκαλούν την Αρχαία Επίδαυρο, οι ντόπιοι. 

Πληροφορίες: www.why-n.gr/event/bike-challenge-tour-2017

Mεγάλη πρωτιά έφερε σε επιδόσεις και μετάλλια ο Γ. Σ.

Γλυφάδας - Στίβος στο Διασυλλογικό Πρωτ/μα Παίδων/Κο-

ρασίδων στον Αγ Κοσμά, 8/9  Απριλίου 2017.

6 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα  μετάλλια, κατάκτησαν οι

αθλητές του.

Ο σύλλογoς κατέλαβε την πρώτη θέση στη γενική βαθμο-

λογία τόσο στους Παίδες όσο και στις Κορασίδες με 192

βαθμούς.

ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 192

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 157, 5

ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 129, 5

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 115, 5

ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 96, 5

Ακολουθούν  αλλα  38  Αθλητικά Σωματεία

Οι επιδόσεις:

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 400μ

-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ- πρώτη 62.65   

-ΞΕΝΑΚΗ ΙΣΙΔΩΡΑ- δεύτερη -63.11

-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-63.51

1500μ

-ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ- τρίτη -5.06.83

4Χ100μ -ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ -ΣΥΚΟΚΗ-ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ-ΣΤΡΑΤΗ-

ΓΕΛΛΗ- τρίτες -51.24

ΠΑΙΔΩΝ 1500

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ - πρώτος - 2.00.60  

-ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-7ος-2.07.83  

-ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-13ος-2.17.88  

-ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-20ος-2.26.22

ΜΗΚΟΣ

-ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-  πρώτος -6.24μ

4χ400μ

-ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΟ-

ΠΟΥΛΟΣ - δεύτεροι -3.47.51

ΥΨΟΣ   

-ΓΚΟΡΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - δεύτερος -1.81μ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 200μ

-ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ- πρώτη -25.86   

-ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-8η-28.16

800μ   -ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- δεύτερη -2.27.04

4Χ400μ

- ΞΕΝΑΚΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ- πρώ-

τες - 4.16.85

Πρωτιά στο Στίβο ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας

4ος Αυθεντικός Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα



Μόλις 

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Μόλις ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ


