Διαβάζετε νέα
όλη την εβδομάδα
στον ιστότοπο
www.ebdomi.com
και στο Facebook

ΕΓΚΛΗΜΑ
καθ’ υποτροπή
κατ’ εξακολούθηση
και εκ συστήματος
Εγραφα στο φύλλο της 7/12 “ντρέπομαι” να πεθαίνουν άνθρωποι όλων των ηλικιών, υπερήλικες και
μικρά παιδιά προτού προλάβουν να “ζήσουν”, από
τη χρήση εναλλακτικών μέσων θέρμανσης - μαγκάλια, ξυλόσομπες, υγραέριο, τζάκια. Η δεκατριάχρονη που διάβαζε με κεριά, 13 χρόνια μετά το
millenium, την τρίτη χιλιετία!
“Ντρέπομαι που είμαι “άνθρωπος”,
γιατί δεν είμαι άνθρωπάκι», κατέληγα.
Από τα “συμβάντα” της Πυροσβεστικής προκύπτει ότι την πενταετία
2009-2013 έχουν καταγραφεί, για
την ώρα, 70 τραγικοί θάνατοι απ’
του Κώστα
αυτή
την αιτία. Προχθές, Πέμπτη 19
Βενετσάνου
Δεκέμβρη, στις 1.25 μετά τα μεσάνυχτα, στο δώμα πολυκατοικίας, στο “Νέο Κόσμο”,
ηλικιωμένη γυναίκα απανθρακώθηκε σε τέτοιο
βαθμό ώστε αρχικά δεν κατέστη δυνατόν ν’ αναγνωριστεί το φύλο της. Αιτία της πυρκαγιάς, που
κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι της, είναι καταφανής, στην παγωνιά αυτής της νύχτας...
Δεν επαρκεί η ντροπή. Οργίζομαι πλέον. Η υποτροπή κατ’ εξακολούθηση, των ίδιων εγκλημάτων,
σού γεννά την υποψία, ίσως σου εμπεδώνουν, τουλάχιστον ψυχολογικά, τη βεβαιότητα ότι γίνονται
εκ συστήματος. Από ανικανότητα, από βαρειά αμέλεια(;), από αδιαφορία, από αναλγησία, από... λογιστικό υπολογισμό... «Για να σώσουμε την Ελλάδα,
αναγνωρίζουμε ότι υφίσταται βαρειές θυσίες ο ελληνικός λαός»! Το ότι απανθρακώνονται άνθρωποι,
ότι πεθαίνουν απ’ το μονοξείδιο, είναι οι... παράπλευρες απώλειες των οικονομικών θυσιών που
υφίσταται ο ελληνικός λαός για να σωθεί το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα και το ελληΣυνέχεια στη σελ. 2
νικό(;) τραπεζικό κεφάλαιο!

Υποψηφιότητα
ανακοινώνει ο
Σωτήρης Μεθενίτης
Σελίδα 7

3.708 εργαζόμενοι στους ΟΤΑ
γίνονται στοκ ως εμπόρευμα!
Παναγιώτης
Μερτύρης

Σελίδα 7

Αμφίβολης επίλυσης
απόφαση για κλήσεις
του ΚΟΚ στα 3Β

Υποψήφιος
Δήμαρχος
Παλλήνης
Σελίδα 7

Προγραμματικές
δηλώσεις του
Αλέξη Τσίπρα

Σελίδες 12, 13

Απογύμνωσε κυβέρνηση και
Υπουργό Υγείας
ο Μητροπολίτης
Ελληνικού, Γλυφάδας
& 3Β κ. Παύλος
Σελίδα 14

Σελίδες 16, 17

Ανατροπές
στον Αρη
Σελίδα 22
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ΕΓΚΛΗΜΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

καθ’ υποτροπή κατ’ εξακολούθηση και εκ συστήματος
Χριστουγεννιάτικα
Συνέχεια από τη σελ. 1

“Παράπλευρeς απώλειες” είναι και οι 3.5001 αυτοκτονίες που έχουν επισυμβεί τα έτη 2010-2013. Ο ίδιος ο
Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας ομολόγησε στο τηλεοπτικό κανάλι STAR (7/10/13) ότι «...η
Ελλάδα ήταν χώρα με πολύ λίγες αυτοκτονίες και
τώρα έχουν αυξηθεί σοβαρά λόγω της κρίσης». Ηταν
σαφής. Κατά 44% έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες την
περίοδο 2007-2011, με ανοδική πορεία κατά τα δύο
τελευταία χρόνια.
Κύρια αιτία των αυτοκτονιών, όπως κατέδειξε επιστημονική έρευνα2, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβρη,
είναι η ανεργία και ακολουθεί η αδυναμία αποπληρωμής χρεών.
Το 2004, στην Ελλάδα είχαμε 52 αυτοκτονίες ανά ένα
εκατομμύρια κατοίκους3, τώρα ο αριθμός αυτός έχει
αυξηθεί στους 800, για το σύνολο του πληθυσμού.
― 70 θάνατοι, από χρήση εναλλακτικών μέσων θέρμανσης λόγω φτωχοποίησης και αδυναμίας αγοράς πετρελαίου. Χωρίς να υπολογίζουμε αυτούς
που τουρτουρίζουν και δεν πεθαίνουν άμεσα,
αλλά αρρωσταίνουν.
― 3.500 αυτοκτονίες για χρέη, ανεργία, κατάθλιψη.
― 60% αδυνατούν να πληρώσουν φόρους και λογαριασμούς σύμφωνα με στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ4.
― 20.000 και πλέον άστεγοι που ζουν σε παγκάκια,
στους δρόμους ή σε ακραίες ακατάλληλες συνθήκες στέγασης5.
― Πάνω από 2.200.000 ζούν κάτω από το όριο της
φτώχειας (19,5%), ενώ 60% του μη πτωχευμένου
πληθυσμού έχει δυσπραγία και αισθάνεται ανασφάλεια (6η στην κατάταξη της φτώχειας η Ελλάδα, μετά τη Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ.). Το
ποσοστό της ακραίας φτώχειας έχει ανέβει 7
φορές από το 2009 (Από 2% που ήταν το 2009,
εκτινάχθηκε στο 14% το 2013).
― 2.000.000 και πλέον οι πραγματικοί άνεργοι.
Και ακολουθεί η αρπαγή της ακίνητης περιουσίας
των Ελλήνων, το “κεραμίδι” με τον ενιαίο φόρο ακινήτων.

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί
στην 49η συνεδρίαση, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ώρα
19:00, με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Ολα τα θέματα: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

Αν αυτά που ανέφερα παραπάνω, τεκμηριωμένα:
- Αυτοκτονίες και θάνατοι από ”ατύχημα”
- Αστεγοι και ακραία φτωχοί
- ”ζωή” κάτω από το όρο της φτώχειας
- Ενας στους τρεις άνεργος,
Αν όλα αυτά, λέω, ΔΕΝ στοιχειοθετούν έγκλημα γενοκτονίας
Αν δεν χαρακτηρίζονται εγκλήματα κατά του ελληνικού λαού, που διαπράττονται καθ’ υποτροπή και κατ’
εξακολούθηση, σε πλήρη επίγνωση, εν ψυχρώ σχεδιασμένα και προμελετημένα, ψηφισμένα και “νομιμοποιημένα” σύμφωνα με τις αγγλοσαξονικές
αντιλήψεις του Hobbes, του Αustin κ.ά., αλλά όχι σύμ-

330 χλμ. δίκτυο αποχέτευσης
Σελ. 6
στα Σπάτα

Μείωση ανεργίας Μαν. Πουλάκης

Σελ. 8

Χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Σελ. 8

Κυρ. Κόκκινος

Καλά Χριστούγεννα Πατρίδα
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

...σήμερα κυκλοφορούν τα
πλαστά Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σελ. 10
φωνα με την έννοια του Δικαίου, του ορθού λόγου,
της ηθικής, του φυσικού δικαίου, και του “κοινού συμφέροντος” πάνω στα οποία στηρίχτηκε η αρχαία ελληνική κοινωνία, ο Σόλων, ο Σωκράτης, αλλά και ο
Κικέρωνας και ο Θωμάς ο Ακινάτης, ο οποίος διακήρυττε απερίφραστα ότι «...ένας νόμος, όταν έρχεται
σ’ αντίθεση με τον ορθό λόγο, ΔΕΝ είναι νόμος» απόψεις πάνω στις οποίες αποκρυσταλλώθηκε και η
ευρωπαϊκή αντίληψη ότι «το θετό δίκαιο πρέπει να
συμφωνεί με τη δικαιοσύνη, κατά το φυσικό δίκαιο και
τον “ορθό λόγο”, αλλοώτικα δεν είναι καν νόμος»7.
Αν τέλος, όλα αυτά που ανέφερα δεν είναι η ακραία
μορφή της βίας, της έσχατης τρομοκρατίας, αν δεν
είναι εγκλήματα κατά του ελληνικού Λαού, τότε τί
είναι έγκλημα;
――――――――
1. Στοιχεία του αρχηγίου της ΕΛ.ΑΣ. που διαβιβάστηκαν στη Βουλή φανερώνουν ότι οι αυτοκτονίες τα έτη 2009-2011 ήταν άνω των 1700.
2. ΤΟ ΒΗΜΑ 13/10/2013
3. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΒΠαιδεία0
4. Πηγή ΣΚΑΙ.gr 11/1/12
5. Πηγή klimaca.org.gr
6. ΕΛΣΤΑΤ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ 14/12/13 (Η ΕΛ.ΣΤΑΤ αναφέρεται σε στοιχεία του ‘12).
7. UNESCO: «Λεξ. Κοινωνικών Επιστημών”, τ.2, σελ. 608

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Σελ. 4,5

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

“Χριστούγεννα μαζί”

Σελ. 15

Τέλος στους χρόνιους πόνους
Σελ. 21
του χεριού
Βραβεύθηκαν τα κορίτσια του
Σελ. 22
Πρωτέα Βούλας
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Εύχομαι σε όλους τους κατοίκους
της Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ο καινούργιος χρόνος

Χαρούμενα

που έρχεται

Χριστούγεννα

να φέρει νέες αξίες

και πιο φωτεινές

& ικανούς ανθρώπους

ημέρες το 2014

να τις εκφράσουν

Ελευθέριος Αργυρουδάκης
Αντιδήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Εύχομαι Καλά Χριστούγεννα
και το 2014 να φέρει
αγάπη και ειρήνη
για όλους

Αθανάσιος Αυγερινός
Περιφερειακός σύμβουλος Αττικής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΚΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

3

O Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” Κάτω Βούλα, θα υποδεχθεί τον καινούργιο χρόνο την Κυριακή 12 Ιανουαρίου το μεσημέρι στο κέντρο “Βο”
στην παραλιακή λεωφόρο της Βούλας.
Καλό φαγητό, ωραίο περιβάλλον και ζωντανή μουσική με χορό, προϊδεάζουν για μια
ευχάριστη ημέρα.
Πληροφορίες Γωγώ Βικελή 6946465294 ή Εφη Γαβριλάκη 6937730962

Υποδεχθείτε τον Αη-Βασίλη
στην Πλατεία Ελευθερίας
(Καραϊσκάκη & Παπάγου) Βούλα
Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, στις 4
μ.μ. κάτω από το Χριστουγεννιάτικο
δέντρο στην πλατεία Ελευθερίας
(Καραϊσκάκη & Παπάγου) στη
Βούλα, θα υποδεχθούμε τον Αη-Βασίλη με δώρα για όσα παιδιά τον
προϋπαντήσουν.
Τσίπουρα και γλυκά για τους μεγάλους και μια χριστουγεννιάτικη μελωδική μουσική.
Την εκδήλωση οργανώνει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” Βούλας
(Κάτω Βούλα), που την έχει καθιερώσει πλέον ως θεσμό.

ΕΒΔΟΜΗ
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Στολίζουμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
με ευχές στο Μαρκόπουλο
Εορταστική Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής
Πλατείας
Μαρκοπούλου
αφιερωμένη στα 2 Χρόνια
Λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Δήμου Μαρκοπούλου
Προσκαλούμε μικρούς και μεγάλους την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, στις 12 το
μεσημέρι, στην Εορταστική
Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση
της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, για να στολίσουμε
το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, ο καθένας με τις δικές
του ευχές αγάπης και ελπίδας, παρέα με τον Άη Βασίλη, χιλιάδες μπαλόνια,
ατελείωτο κέφι και μουσική
με DJ και face painting!
Οπως σημειώνει στο δελτίο
τύπου ο Δήμος:
«Στις Άγιες Ημέρες που διανύουμε, στο Δήμο Μαρκοπούλου, έχουμε και έναν
ακόμη σημαντικό λόγο να
γιορτάζουμε: Πριν δυο χρόνια, στις 17 Δεκεμβρίου, τολμήσαμε
πρώτοι
στην
Ανατολική Αττική(!), να δράσουμε απέναντι στις επιτακτικές ανάγκες της εποχής,
και να ιδρύσουμε Κοινωνικό

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
στην πλατεία
Βούλας
Ο Δήμος Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, οργανώνει χριστουγεννιάτικη εκ-

δήλωση για παιδιά το
Σάββατο 21 Δεκέμβρη,
από 4 έως 7 μ.μ. κάτω
από το χριστουγεννιάτικο δέντρο με χορωδία,
Αγιο-Βασίλη, γλυκά και
δρώμενα.

Παντοπωλείο στον Δήμο
μας, το οποίο έχει ωφελήσει
ως σήμερα, περίπου 700 συμπολίτες μας!
Ιδιαίτερα την ημέρα αυτή, καλούμε όλους τους δημότες,
να συμμετάσχουν και να προσφέρουν, κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης, τρόφιμα μακράς διαρκείας, για την ενίσχυση
του
Κοινωνικού
Παντοπωλείου, αλλά και παιχνίδια, που θα προσφερθούν
στα παιδιά – μέλη ωφελουμένων οικογενειών του Κοιν.
Παντοπωλείου.
Θα θέλαμε με την ευκαιρία
αυτή, να εκφράσουμε τη βαθειά μας ευγνωμοσύνη, σε
όλους εκείνους, τους δεκάδες ανώνυμους και επώνυμους, ιδιώτες, σχολεία,

φορείς, συλλόγους κ.α., που
έσπευσαν όλο αυτό το διάστημα, να συνδράμουν από
το υστέρημά τους, στην
κοινή ανθρωπιστική προσπάθεια!
Όλοι μαζί, κρατήσαμε και
κρατάμε την ελπίδα ζωντανή!
Κάθε μικρή προσφορά, με-

Τα νηπιάκια
εκθέτουν...
Τα νηπιακά και παιδικά
τμήματα
ζωγραφικής,
μαζί με τους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς
του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,
παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους γι’ αυτά τα
Χριστούγεννα και σας
προσκαλούν στα εγκαίνια
της έκθεσης τη Δευτέρα
23 Δεκεμβρίου και ώρα
7.00 μ.μ. στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου (Γ. Παπαβασιλείου 34, Μαρκόπουλο).
Στα πλαίσια της έκθεσης,
θα λειτουργήσει δωρεάν
πρόγραμμα χριστουγεννιάτικης δημιουργικής
απασχόλησης, για ηλικίες
5 – 10 ετών.
Πληροφορίες, τηλ. 2299049393.

«Οι τρεις Σωματοφύλακες»
Ο Κινητήρας Studio υποδέχεται την χορευτική εκδοχή του πολυδιαβασμένου λογοτεχνικού
αριστουργήματος
του
Αλέξανδρου Δουμά “Οι τρεις Σωματοφύλακες”, για οκτώ παραστάσεις στην περίοδο των Χριστουγέννων (27-28-29-30
Δεκεμβρίου & 3-4-5-6 Ιανουαρίου στις
19.00). Οι ομάδες "Λυδία Λίθος" και "Torus
Knot" ενώνουν τις δυνάμεις τους, προσεγγίζοντας το κλασικό έργο μέσα από διαφορετικές χρονικές περιόδους και ντύνοντάς
το με ακροβατικές χορογραφίες και με μουσική από ροκ μέχρι… μπαρόκ!
«Οι τρεις Σωματοφύλακες» ανέβηκαν για
πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2013 συμμε-

τέχοντας με μεγάλη επιτυχία σε διάφορα
φεστιβάλ στην Ελλάδα.
Η παράσταση διατρέχει τρεις χρονικές περιόδους. Με αφετηρία την μπαρόκ εποχή,
περνά στη δεκαετία του 1970 και καταλήγει στο "σήμερα".
Το έργο προσεγγίζεται κινησιολογικά σύμφωνα
με την απόλυτα προσωπική και σύγχρονη γραφή
της χορογράφου και σκηνοθέτιδας Φένιας Αποστόλου (ομάδα Λυδία Λίθος), που χαρακτηρίζεται από την απέριττη και γνήσια σωματική
έκφραση. Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ, 8 ευρώ (για
ανέργους, φοιτητές, κλπ.), Διάρκεια: 60’
Κινητήρας Studio-Artistic Residency Centre

Διεύθυνση: Ερεχθείου 22, Ακρόπολη
Τηλ: 2109248328 www.kinitirastudio.com

“Μικρά Αγγλία”

Ένα σπίτι. Ένα μυστικό.
Ένας άντρας. Δύο αδερφές
Η νέα ταινία του Παντελή Βούλγαρη “Μικρά Αγγλία”, θα
προβληθεί στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου
«Άρτεμις», από 19 – 25 Δεκεμβρίου.
Προβολές: 18.00 και 21.00
Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης
Ο Παντελής Βούλγαρης επιστρέφει με τη “Μικρά Αγγλία”,
σε σενάριο της Ιωάννας Καρυστιάνη, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της, το οποίο εκδόθηκε το 1997, τιμήθηκε με
το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος, αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και μεταφράστηκε σε πολλές ξένες
γλώσσες.
Η ιστορία διαδραματίζεται στο ναυτονήσι της Άνδρου, τις δεκαετίες του ’30 και ’40 και μας ταξιδεύει στα βαθιά της ανθρώπινης περιπέτειας. Ζωές που ορίζονται από τη μακρά απουσία των
ανδρών στα ποντοπόρα βαπόρια, τη μοναξιά των γυναικών στο
νησί, τις αυστηρές κοινωνικές επιταγές της εποχής. Η δουλειά,
ο έρωτας, το πάθος, η πίστη, η λησμονιά, το συμφέρον, η τύψη,
ο πόλεμος, το πένθος, όλα βολοδέρνουν στα σαράντα κύματα
της θάλασσας και στις φουρτούνες της ψυχής και της συνείδησης. Ο Βούλγαρης με διεισδυτική και στοχαστική ματιά αφηγείται κινηματογραφικά μία ιστορία, που φωτίζει τις σκιές της
καθημερινότητας, τα κρυμμένα μυστικά, τις ταραγμένες σχέσεις
και το κόστος της υποταγής. Για μία ακόμη φορά εμπιστεύεται
τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924
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Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στο Κορωπί
«Καλικάντζαρος
είσαι
και φαίνεσαι»
Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου,
ώρα 11:00 π.μ. θα γίνει Θεατρική αφήγηση με την Μαρίνα Βήλλου και το βιβλίο
του Φίλιππου Μανδηλαρά
«Καλικάντζαρος είσαι και
φαίνεσαι» σε συνεργασία
με το Βιβλιοπωλείο ΠΡΟΦΗ,
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κορωπίου (πεζόδρομος).

βρίου, ώρα 11:00 π.μ., η
συγγραφέας Μαίρη ΣάββαΡουμπάτη παρουσιάζει το
βιβλίο της «Η Άννα και οι
καλικάντζαροι», για παιδιά
από 5 ετών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

«Η Άννα και οι
καλικάντζαροι»
Την Παρασκευή 27 Δεκεμ-

Ρεσιτάλ Πιάνου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
κατηχητικών συνάξεων
Τη Κυριακή 22/12 και ώρα 11:00 π.μ.. στο Πνευματικό
Κέντρο του Αγίου Νεκταρίου Βούλας, θα γίνει Χριστουγεννιάτικη Εορτή των Κατηχητικών Συνάξεων της ενορίας.
Θα αποδοθούν ύμνοι, παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια. Θα απαγγελθούν ποιήματα και θα παρουσιαστεί ένα
μικρό θεατρικό.
Ο Υπεύθυνος Νεότητος του Ιερού π. Αντώνιος Χρήστου,
θα ομιλήσει με θέμα «Χριστούγεννα μία τόσο παρεξηγημένη Εορτή…».

Παραμυθένια, Μελωδικά
Χριστούγεννα

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις «Ηχος και Εικόνα» παρουσιάζουν
το ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ του καταξιωμένου πιανίστα Τίτου
Γουβέλη την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 19.00 στο
Πνευματικό Κέντρο της Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης. Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι της Μάγδας Νικολαΐδου.

Σάββατο 21/12, ώρα 8μ.μ.,
στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα: «Χριστουγεννιάτικη
Συναυλία»
― Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής
Ορχήστρας Δήμου Παλλήνης και των Παιδικών Χορωδιών των Δημοτικών
Ενοτήτων Παλλήνης και Γέρακα
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, 8μ.μ.:
Χριστουγεννιάτικα
Κάλαντα και στις τρεις ενότητες από την παιδική μπάντα

του Δήμου Παλλήνης σε
κεντρικά σημεία της πόλης.

«Το πάπλωμα με τα χρυσά
κουδούνια»
Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής
Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου 3Β, οργανώνει εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Φορέα «Ηχος
και Εικονα» και το «Κέντρο Βιωματικής Μουσικής,
Κίνησης και Λόγου – Μαρίζα Κωχ» την Κυριακή 22
Δεκεμβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι στην Αίθουσα
“Ιωνία”, Λεωφ Καραμανλή 18 (παραπλεύρως Δημαρχείου Βούλας), μια μουσικοθεατρική παράσταση για
να γνωρίσουν τα παιδιά την ελληνική μουσική παράδοση, με τίτλο: «Το πάπλωμα με τα χρυσά κουδούνια»

Στο πρώτο μέρος του ρεσιτάλ, ο ερμηνευτής θα παρουσιάσει τη νεανική, τρίτη σονάτα του Γιοχάνες
Μπραμς. Στη συνέχεια, γνωστές συνθέσεις του
Σκριάμπιν και του Λιστ.
Η εκδήλωση θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και η
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συλλέξει τρόφιμα για άτομα που τα
έχουν ανάγκη.
Μετά το τέλος της συναυλίας θα γίνει βράβευση των
επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ του έτους 2013 του
Δήμου. Είσοδος Ελεύθερη.

με το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας

Εκδηλώσεις του Δήμου 3Β
Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
3Β., η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, οργανώνει
μια σειρά δράσεων. Αναλυτικά:
Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 από τις 11.00 έως τις
13.00, εκδήλωση με θέμα: “Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής στην 3η Ηλικία” στο ΚΑΠΗ
Βάρης.
Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας θα παρουσιάσει τη
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του, την Κυριακή 22
Δεκεμβρίου, ώρα 7.00 μμ., στο Δημοτικό Θέατρο
«Μελίνα Μερκούρη» (Γ. Γεννηματά & Αν. Ρωμυλίας
123, Άνω Γλυφάδα).

Χριστούγεννα στο Δήμο Παλλήνης

Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014, μονοήμερη εκδρομή στο Λουτράκι
Πληροφορίες: κ. Κουτρή Γεωργία
Τηλ: 213-2020045 - Fax: 213-2020159
e-mail: press@vvv.gov.gr - www.vvv.gov.gr

Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία (διεύθυνση Αθηνά Χρήστου) του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
Η είσοδος είναι δωρεάν

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
με το ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανοράματος Βούλας σας προσκαλεί τη Τρίτη
31/12/2013 σε Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν που
θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο OASIS στη
Γλυφάδα.
Με εκλεκτό MENU και πολύ χορό.
Δήλωση συμμετοχής:
Κος Αγγελιδάκης Ανδρέας: 6974941990
Και στο Εντευκτήριο του Συλλόγου: 2108956892
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Παραιτήθηκε από
δημοτικός σύμβουλος Ωρωπού

ο Βασίλης Οικονόμου
Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 κατά τη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού (18/12) ο επικεφαλής της παράταξης ΔΗΣΩ, Βασίλης Οικονόμου, υπέβαλε
στο Δήμαρχο την παραίτησή
του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Ωρωπού.
Στη θέση του τοποθετείται ο
πρώτος επιλαχών του συνδυασμού της ΔΗΣΩ στο διαμέρισμα Αφιδνών, Σπύρος
Ράπτης.
Ο Βασίλης Οικονόμου δηλώνει ότι θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό του Δήμου Ωρωπού και των κατοίκων του, παραμένοντας επικεφαλής της
Δημοτικής Συνεννόησης για τον Ωρωπό (ΔΗΣΩ) επιμένοντας να αναδεικνύει μέσα από τη Βουλή όλα τα ζητήματα που χρήζουν κεντρικής κυβερνητικής ρύθμισης ή
παρέμβασης, έτσι όπως κάνει άλλωστε τα τελευταία χρόνια.
Ο Β. Οικονόμου παραμένει πρόεδρος της ΔΗΣΩ και επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ αναλαμβάνει
ο Δημοτικός Σύμβουλος Β. Λέκκας, ο οποίος θα εκπροσωπεί την παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα συντονίζει την δράση της ΔΗΣΩ με την παράταξη του
Υποψήφιου Δημάρχου Ωρωπού «Δυναμική Πολιτεία» Γ.
Γιασημάκη.

Δίκτυο αποχέτευσης 330 χιλιόμετρα και
έργο 110.000.000 € προωθείται στα Σπάτα
Με επιμονή στο σχεδιασμό για την ολοκλήρωση των υποδομών και δικτύων του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και ιδιαίτερα
της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας, ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική μελέτη για
την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Αρτέμιδος.
Σύμφωνα με τα ειδικά στοιχεία της μελέτης το συνολικό μήκος των αγωγών του δικτύου ακαθάρτων για την κάλυψη όλων
των Πολεοδομικών Ενοτήτων εκτιμάται σε
333.000 μέτρα ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε
110.000.000€ και αφορά την κατασκευή
του δικτύου των αγωγών και των απαιτούμενων δέκα αντλιοστασίων, υπόγειων
στο μεγαλύτερο μέρος τους.
Αναλυτικότερα η προκαταρκτική μελέτη
επεξεργάστηκε στοιχεία που αφορούν
τους ακόλουθους τομείς:
• Επικαιροποίηση των στοιχείων της
ΕΥΔΑΠ για την ευρύτερη περιοχή και διαστασιολόγηση του έργου μεταφοράς ακαθάρτων.
• Έλεγχος και σχολιασμός προεδρικών
διαταγμάτων και ΦΕΚ που αφορούν τις οικιστικές συγκεντρώσεις της Αρτέμιδας.
• Επικαιροποίηση των πολεοδομικών – χωροταξικών και δημογραφικών στοιχείων
της Δ.Ε. Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες ο πληθυσμός σχεδιασμού, έτος 2040, για τη συνολική εντός σχεδίου έκταση ανέρχεται
σε 94.000 κατοίκους λαμβάνοντας υπόψη
και τους καλοκαιρινούς μήνες.
• Αναζήτηση και έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας και καθεστώς χρήσεων γης όπου θα
κατασκευαστούν τα αντλιοστάσια.

Οι μελέτες που θα απαιτηθούν για τη δημοπράτηση του συνόλου του έργου αφορούν στις κατηγορίες των Υδραυλικών,
Ηλεκτρομηχανολογικών, Τοπογραφικών,
Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών, με χρόνο εκπόνησης τους 9 μήνες
κατ΄ελάχιστο, και αμοιβή προ έκπτωσης
5.000.000€.

Το πρόβλημα της σχολικής στέγης στην Αρτέμιδα
Ημερίδα για τη σχολική
στέγη στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος, οργάνωσε και
πραγματοποίησε η Ενωση
Γονέων & Κηδεμόνων του
δήμου, στις 15/12.
Παρευρέθηκαν και μίλησαν
ο δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Χρίστος Α. Μάρκου, ο αντιδήμαρχος Χ.
Μάρκου, εκπρόσωποι κομμάτων και δημοτικών παρατάξεων και άλλοι φορείς.
Ο Δήμαρχος Χρίστος Α.
Μάρκου στην παρέμβασή
του μετέφερε την ανησυχία
του «για το εκρηκτικό πρό-

βλημα της σχολικής στέγης», σημειώνοντας: «Δεν
θα αναφερθώ στα όσα κάναμε για τα σχολεία, στα
τρία δύσκολα χρόνια της
θητείας μας.
Θα πω μονάχα στους έξη
μήνες από την τελευταία
συνάντηση μας, μέχρι σήμερα τι καταφέραμε να περισώσουμε μέσα στη
λαίλαπα της Οικονομικής
Κρίσης και της κρατικής
παραλυσίας, που βιώνουμε
όλοι μας.
Διασώσαμε, με την βοήθεια
εξωθεσμικών παραγόντων -

δυστυχώς- την λειτουργία
του 4ου Δημοτικού Σχολείου της Αρτέμιδας.
Ο κίνδυνος όμως πρόσκαιρα απομακρύνθηκε.
Χρειάζεται επιτάχυνση των
διαδικασιών για την οριστική επίλυση του προβλήματος. [...]
Σας εξομολογούμε ειλικρινά, πως δεν έχει περάσει
ούτε μια μέρα της τριετούς
μου θητείας που να μην
ασχοληθήκαμε με το ζήτημα των Σχολείων».
Παρ’ όλα αυτά δήλωσε αισιόδοξος.

H Αντιπλημμυρική Προστασία Αττικής στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Η αντιπλημμυρική προστασία
της Αττικής, συζητήθηκε στο Περιφερειακό συμβούλιο της
16/12, μετά από σχετικό αίτημα
για εκτός ημερήσιας διάταξης
συζήτηση από την παράταξη
«Λαϊκή Συσπείρωση».
O περιφεριακός σύμβουλος του
ΚΚΕ Γ. Μανουσογιαννάκης που

εισηγήθηκε το θέμα ζήτησε τον
άμεσο καθορισμό προγράμματος αντιπλημμυρικής προστασίας των κατοίκων της Αττικής,
σημειώνοντας ότι: «τις προηγούμενες μέρες σπίτια και μαγαζιά πλημμύρισαν και δρόμοι
καταστράφηκαν
δείχνοντας

πόσο επικίνδυνες είναι για τη
ζωή, την ασφάλεια και την περιουσία των κατοίκων οι τεράστιες
ελλείψεις που υπάρχουν σε
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, μελέτες, υποδομές και μηχανισμούς παροχής βοήθειας.
Στην Αττική 850 χιλιόμετρα ρέματα είναι μπαζωμένα και 70
από τα 700 ρέματα που προϋπήρχαν δεν μπορούν πλέον
ούτε να εντοπιστούν. Αυτό που
είναι βέβαιο είναι ότι δεν φταίει
το φυσικό φαινόμενο των βροχοπτώσεων, αλλά οι παρεμβάσεις των ανθρώπων και η
αποσπασματικότητα των έργων,
τα οποία πολλές φορές όχι μόνο
δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αλλά το εντείνουν. Η
αποσπασματικότητα δημιουργεί
αναποτελεσματικότητα». Επίσης, πρόσθεσε ότι η διασπορά
των αρμοδιοτήτων μεταξύ των
διαφόρων φορέων του Δημοσίου δεν απαλλάσσει την Περιφέρεια Αττικής από την ευθύνη
της αντιπλημμυρικής προστα-

σίας του λεκανοπεδίου.
Ζήτησε να εκπονηθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη από τις τεχνικές
υπηρεσίες
της
Περιφέρειας Αττικής σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο και με
βάση αυτή τη μελέτη να προχωρήσει η κατασκευή των απαραίτητων έργων. Η αναλυτική αυτή
χαρτογράφηση των σημείων
που παρουσιάζουν προβλήματα,
θα επιτρέψει να γίνει και ακριβέστερη εκτίμηση του κόστους.

Δεν φειδόμαστε πόρων
και προσπαθειών
Ο Περιφερειάρχης Αττικής,
Γιάννης Σγουρός, συνεχάρη τη
«Λαϊκή Συσπείρωση» για την
πρωτοβουλία να φέρει το θέμα
προς συζήτηση, διευκρίνισε ότι
τον επιτελικό ρόλο για τη διαχείριση των αντιπλημμυρικών
θεμάτων έχει το ΥΠΟΜΕΔΙ, ενώ
με τον «Καλλικράτη» κάποιες
αρμοδιότητες (οι οποίες δεν

αφορούν μόνο αντιπλημμυρικά
έργα) μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, χωρίς όμως
τους αντίστοιχους πόρους και
πρόσθεσε:

«Για το λόγο αυτό ασκούμε την
αρμοδιότητα με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, αλλά δεν την
έχουμε επισήμως παραλάβει.
Για να γίνει σωστή αντιπλημμυρική θωράκιση στην Αττική, χρειάζονται περισσότερα από 2,5
Δις Ευρώ.
Από το 2003 ως Νομαρχία Αθηνών και μετά ως Περιφέρεια Αττικής
ολοκληρώσαμε
153
αντιπλημμυρικά έργα συνολικού

προϋπολογισμού 211 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σήμερα εκτελούμε παρόμοια έργα συνολικού
προϋπολογισμού 254 εκατομμυρίων Ευρώ. Παράλληλα, αξιοποιούμε το σύνολο των
διαθέσιμων κοινοτικών πόρων
καθώς και τους δικούς μας πόρους. Αν τα χρήματα που
έχουμε διαθέσει εμείς ως Περιφέρεια Αττικής τα τελευταία
οκτώ χρόνια είχαν δοθεί και από
άλλους αρμόδιους φορείς, η εικόνα της Αττικής θα ήταν πολύ
καλύτερη σήμερα. Δεν φειδόμαστε πόρων και προσπαθειών».
Ενημέρωσε ότι σε 2,5 μήνες θα
καταθέσει πλήρη ολοκληρωμένη
εισήγηση, η σύνταξη της οποίας
βρίσκεται σε τελικό στάδιο και
όπου θα υπάρξει αναλυτική καταγραφή των ρεμάτων και όλων
των επικίνδυνων σημείων στην
Αττική, ενώ αναφερόμενος
στους πόρους που έχουν περικοπεί κατά 67% τόνισε ότι
«Έστω και λίγοι, οι πόροι πρέπει
να είναι διεκδικήσιμοι».
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Χριστουγεννιάτικος «μποναμάς»
για 3.708 εργαζόμενους στους ΟΤΑ
γίνονται στοκ ως εμπόρευμα!
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
στους ΟΤΑ (ΠΟΕ-ΟΤΑ) καταγγέλει τον αναπληρωτή Υπουργό και μιλάει για διάλυση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δεκάδες υπάλληλοι των Δήμων βγαίνουν
στην ανεργία. Χριστουγεννιάτικος μποναμάς
εστάλη σήμερα 18 Δεκεμβρίου ραβασάκι»
στους Δήμους.
Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι υπάλληλοι
στους Δήμους ήταν σε κατάσταση σοκ. Λίστες ολόκληρες είχαν καταφθάσει με ονόματα και ειδικότητες που πρέπει να μπουν σε
αποθήκη στοκ, ως εμπορεύματα.
Γράφει μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία:
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος με «ραβασάκια» που
έστειλε εσπευσμένα χθες στους Δήμους, παραμονές Χριστουγέννων, χαρακτηρίζει 3.708
εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκησης
πλεονάζον προσωπικό, τοποθετώντας τους
επί της ουσίας εκ μέρους της κυβέρνησης
στον προθάλαμο των απολύσεων.
Η μεθόδευση αυτή για νέες απολύσεις και
διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδηλώθηκε τη στιγμή που η Εκτελεστική Επιτροπή
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. βρισκόταν στο Υπουργείο
Εσωτερικών και είχε συνάντηση με τον
Υπουργό κ. Γιάννη Μιχελάκη. Ο κ. Μιχελάκης
ουδεμία νύξη έκανε στο θέμα που ήγειρε από
το… διπλανό γραφείο ο υφιστάμενος του κ.
Γρηγοράκος.

Αγαπητοί Συμπολίτες,
Με αίσθημα ευθύνης και με σταθερή προσήλωση στις αξίες που υπηρετώ, με συνέπεια στο χώρο της Αυτοδιοίκησης,
απευθύνομαι σήμερα σε όλους εσάς, ανακοινώνοντας την πρόθεση μου να είμαι επικεφαλής ενός νέου Δημοτικού Συνδυασμού
και φιλοδοξώντας να οικοδομήσω μαζί σας
μια ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης.
Η νέα εποχή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
χρειάζεται νέα, άφθαρτα πρόσωπα και
ομάδα ανθρώπων που γνωρίζουν τα προβλήματα του Δήμου, έχουν «ζυμωθεί» με
την ενεργό παρουσία τους στην τοπική κοινωνία και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν με τις
ικανότητες τους στην επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων από τις λανθασμένες πολιτικές επιλογές του παρελθόντος.
Ενωμένη η τοπική κοινωνία, απαλλαγμένη
από μικροσυμφέροντα να αντιμετωπίσει τις
νέες προκλήσεις και να μετατρέψει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες ανάπτυξης χρησιμοποιώντας το καλύτερο διαθέσιμο, έμπειρο
δυναμικό της.
Η νέα εποχή που ζούμε, δε χρειάζεται προ-

Τα περί δήθεν διαδημοτικής κινητικότητας
δεν είναι τίποτε άλλο από μία προσπάθεια
της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες απολύσεις εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Λ. Γρηγοράκος βασίζεται για να
βγάλει πλεονάζον προσωπικό σε μία μελέτη
που κανείς δεν γνωρίζει με τι κριτήρια και
βάσει ποιών στοιχείων έγινε.
Επικαλείται πληθυσμιακά κριτήρια και οικο-

νομικά στοιχεία των Δήμων με μια «μπακαλίστικη» λογική, λες και οι Δήμοι είναι
περίπτερα και όχι Οργανισμοί που επιτελούν
κοινωνικό έργο.
[...] Είναι προφανές πώς η κυβέρνηση θέλει
να διαλύσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και καταφεύγει σε πρακτικές ανήκουστες, αυθαίρετες και πέραν κάθε λογικής. Πότε μιλάει
για αξιολόγηση, πότε για διαδημοτική κινητικότητα και πότε επικαλείται πλεονάζον προσωπικό. Έχει βάλει στο στόχαστρο τους
εργαζόμενους στους Δήμους για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της απέναντι στην

τρόικα για τον… αποκεφαλισμό χιλιάδων
υπαλλήλων. Δεν πρόκειται να τους περάσει.
[...] Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Θα αγωνιστούμε ενωτικά, συντονισμένα,
μαζικά και δυναμικά για να ανατρέψουμε τις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης
και της τρόικα σε βάρος των εργαζομένων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προς όφελος των
επιχειρηματικών συμφερόντων.»
Η ΠΟΕ - Ο.Τ.Α. καλεί την Κ.Ε.Δ.Ε. να πάρει
άμεσα και σαφή θέση, καθώς την μνημονεύει ο
Λ. Γρηγοράκος στην επιστολή του προς τους
Δήμους, λέγοντας πώς το πλεονάζον προσωπικό προέκυψε μετά από συμφωνία των δύο
πλευρών.
Τονίζει δε ότι: «Σε αυτή την περίπτωση δύο
πράγματα συμβαίνουν. Είτε η Κ.Ε.Δ.Ε.συμφωνεί με τονκ. Γρηγοράκο, οπότε έχει τεράστιες
ευθύνες, είτε διαφωνεί και πρέπει να εκφράσει ξεκάθαρα και έμπρακτα τη διαφωνία της.
Οποιαδήποτε άλλη στάση μπροστά στην ισοπέδωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνιστά
εκ μέρους της ηγεσίας της Κ.Ε.Δ.Ε. ρόλο...
Εφιάλτη και πρέπει να παραιτηθεί.
Καλούμε επίσης την κυβέρνηση να αποσύρει
αυτές τις κατάπτυστες επιστολές του κ. Γρηγοράκου.
Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. των 3Β
19/12, έγινε αναφορά προ ημερησίας για το
θέμα της κινητικότητας των υπαλλήλων που
αριθμούν τους 49 και θα συζητηθεί τη Δευτέρα 23/12 σε τακτική Δημοτική συνεδρίαση.

Την υποψηφιότητά του
θα παρουσιάσει
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου
Σωτήρης Μεθενίτης
σήμερα Σάββατο 21 Δεκεμβρίου
Από ανεπιβεβαίωτες, αλλά έγκυρες, πληροφορίες ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σω-

τήρης Μεθενίτης, το Σάββατο 21
Δεκεμβρίου, θα επισημοποιήσει την εκ
νέου υποψηφιότητά του για τις προσεχείς εκλογές.

Ενδοπαραταξιακές
αψιμαχίες
Ενδοπαραταξιακές αψιμαχίες στη “Δύναμη
Ελπίδας” του Δήμου Μαρκοπούλου.
«Μετά από ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο κ. Σίμος Δημητριάδης τίθεται εκτός Κίνησης» μας ενημέρωσε με
δελτίο τύπου η “Δύναμη Ελπίδας” με επικεφαλής τον Γ. Αδάμο, χωρίς να εξηγεί τους
λόγους.
Ο Σίμος Δημητριάδης, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου της “Δύναμης Ελπίδας”, όπως υπογράφει κατηγορεί τον Γ. Αδάμο ότι τον
διέγραψε με «πράξη νομοθετικού περιεχομένου» και χωρίς να αναφέρεται κανένα
σκεπτικό (πρωτοφανής αυταρχική συμπεριφορά καθώς και αυθαίρετη ενέργεια ως μη
προβλεπομένη από το καταστατικό)…..

O Παναγιώτης Μερτύρης
υποψήφιος δήμαρχος στην Παλλήνη
χειρότητες και «Σωτήρες». Η εποχή των
«Σωτήρων» είναι παρελθόν. Χρειάζονται
άνθρωποι που διαθέτουν εμπειρία, γνώση,
εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας έτσι

ώστε το οικοδόμημα που θα δημιουργηθείνα αποπνέει σεβασμό και ελπίδα για ένα
καλύτερο αύριο στην περιοχή. Να διαχειρι-

στούν την εξουσία προς όφελος των δημοτών και όχι ιδιοτελών συμφερόντων.
Με βάση όλα αυτά, αποφάσισα να θέσω
στην κρίση σας την υποψηφιότητα μου για
το αξίωμα του Δημάρχου Παλλήνης.
Η απόφαση μου αυτή υπαγορεύθηκε πρώτα
απ’ όλα από την εμπιστοσύνη που εκφράστηκε στο πρόσωπο μου στις τελευταίες
αυτοδιοικητικές εκλογές και από τις επανειλημμένες συζητήσεις και προβληματισμούς
με
γνωστά
πολιτικά
και
αυτοδιοικητικά πρόσωπα, αλλά και από την
αγωνία πολλών συμπολιτών μας για το μέλλον του Δήμου μας.
Περάσαμε πολλά χρόνια απραξίας και
κακής διαχείρισης των δημοτικών πραγμάτων από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Σήμερα είμαστε ακριβώς στο σταυροδρόμι
των επιλογών για να εμφανίσουμε μια νέα
δημοτική πρόταση. Μια πρόταση αναγεννησιακή για τον Δήμο της Παλλήνης. Μια
νέα εποχή για το Δήμο μας, για εμάς!

Με δεδομένη την αγάπη μας για το Δήμο,
με δεδομένη τη θέληση μας να προσφέρουμε και με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε
κάθε συμπολίτη μας, σας καλούμε όλους να
έρθετε κοντά μας.
Θέλουμε τη συνεργασία όλων των υγειών
δυνάμεων του Δήμου μας, για τη συγκρότηση ενός νέου πολυσυλλεκτικού δημοτικού συνδυασμού και την κατάρτιση ενός
ρεαλιστικού προγράμματος για την Ανθούσα, τον Γέρακα, την Παλλήνη, που θα
υλοποιηθεί μέσα στη διάρκεια της επόμενης δημοτικής περιόδου.
Ας ενώσουμε την αγάπη μας για το Δήμο
μας και πάνω από όποιες κομματικές μας
επιλογές να στρατευθούμε σε μια κοινή
προσπάθεια για να πετύχουμε περισσότερους στόχους και να δώσουμε νέα πνοή
στον τόπο μας όπως πραγματικά του αξίζει.
Σύγχρονη και ανθρώπινη.

Παναγιώτης Μερτύρης
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Παλλήνης
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Μείωση ανεργίας
Στην Ελλάδα ποτέ δεν κατασκευάζαμε πυρηνικά κλπ. όπλα,
πυρηνικούς αντιδραστήρες, πόρσε – μερσεντές – φιατάκια
κ.λπ. βιομηχανικά προϊόντα. Μέσα στα λίγα προϊόντα που
παράγαμε και ελάχιστα εξάγαμε, ήταν γεωργικά, κτηνοτροφικά, υφαντουργίας – νηματουργίας, ένδυσης και υπόδησης, με αμέτρητες μικρομεσαίες και ελάχιστες μεγάλες
επιχειρήσεις εξαγωγικού χαρακτήρα.
Στη δεκαετία του ’80 η εξουσία διόρισε σε αχρείαστες θέσεις για ψηφοθηρικούς σκοπούς εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους από τις παραπάνω επιχειρήσεις με παχυλούς
μισθούς σε σχέση με τη δυνατότητα της οικονομίας και
τους πλήρωνε με δανεικά. Την ίδια χρονική στιγμή μπήκαμε
στην ΕΟΚ, σήμερα τη λένε Ε.Ε. και δεχθήκαμε τη χαριστική
βολή, όταν ασπαστήκαμε την Παγκοσμιοποίηση – Ελεύθερη αγορά, το Ελληνικό μεροκάματο δεν ήταν ανταγωνιστικό ούτε με τις γειτονικές χώρες και κυρίως με χώρες της
Νοτιοανατολικής Ασίας.
Ετσι πλημμύρισε η αγορά με εισαγωγές προϊόντων από
χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και από αλλού, τα αποτελέσματα γνωστά. Στην Ελλάδα και στο Νότο της Ε.Ε.,
μπήκε λουκέτο στα εργοστάσια νηματουργίας – υφαντουργίας, και σε εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ένδυσης – υπόδησης, η ανεργία άρχισε να αυξάνει και
φούντωσε σήμερα με την οικονομική κρίση.
Η Γερμανία πρόσφατα ζήτησε να μπουν δασμοί στα κινέζικα φωτοβολταϊκά, για να μην κλείσουν τα δικά της αντίστοιχα εργοστάσια. Δεν γνωρίζω εάν της το επέτρεψαν οι
επιχειρηματίες της Παγκοσμιοποίησης, εμείς ποτέ....

Η Γερμανία αντέχει, διότι παράγει πολλά προϊόντα που δεν
επηρεάζονται από την ελεύθερη αγορά. Η Ελλάδα για να
σωθεί από το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο, η μόνη πρόταση και λύση είναι να μπουν δασμοί σε όλα τα εισαγόμενα, για να μπορέσουν να ξαναρχίσουν οι τοπικές
παραγωγικές δραστηριότητας (ένδυσης- υπόδησης κλπ.).
Ενα μέρος από τους δασμούς στην αρχή να πάει στο ταμείο ανεργίας, μέχρι η ανεργία να μειωθεί σε φυσιολογικά
επίπεδα.

Δεν είμαι άνεργος, είμαι συνταξιούχος. Γνωρίζω ότι πολλά
προϊόντα θα τα πληρώνω ακριβότερα, με αυτά που υποστηρίζω παραπάνω, όμως με τα σημερινά ασιατικά και
αλλού μεροκάματα δεν μπορεί να επιζήσει θεμιτός ανταγωνισμός. Το παρελθόν και το παρόν των πολιτικών και
συνδικαλιστικών ηγεσιών, δεν αφήνει περιθώρια για να έλθουν ξένες και ντόπιες επενδύσεις, σήμερα ή στο εγγύς
μέλλον, ικανές να αντιμετωπίσουν τη σημερινή ανεργία και
το χρέος.
Εάν δεν νομοθετηθούν σύντομα οι παραπάνω δασμοί στα
εισαγόμενα, για να ξαναρχίσουν οι τοπικές παραγωγικές
δραστηριότητες, όπως το προτείνει και ο Γάλλος διανοούμενος Σερζ Λατο;yς, η Ελλάδα θα ζήσει τραγωδία χειρότερη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Γνωρίζουν οι πολιτικοί μας ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανέργων παιδιών και εγγονών τρώνε ένα ξεροκόμματο από συνταξιούχους γονείς και παππούδες;; Τι θα γίνει όλος αυτός
ο κόσμος, όταν πεθάνουν γονείς και παππούδες συνταξιούχοι;; Δεν το ‘χουν πάρει χαμπάρι ότι επενδύσεις δεν έρχονται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά φεύγουν ή βάζουν
λουκέτο;; Η μόνη και μοναδική λύση είναι, να αυξηθούν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τους μόνιμους κατοίκους
που δεν μπορούν να ξεσπιτωθούν...
Μανώλης Πουλάκης
Συνταξιούχος ΝΑΤ, Γλυκά Νερά

Χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Το προσχέδιο πολιτικού κειμένου του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που συζητείται αυτές τις μέρες στο συνέδριό του
στη Μαδρίτη συμπεριλαμβάνει στις προτάσεις της Ε.Α. τη θέσπιση μιας νέας «Χάρτας
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων».
Είναι γεγονός ότι ο ισχύων Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχει προκύψει μέσα από διαδικασίες στις οποίες τον πρώτο λόγο είχαν συντηρητικές
και
σοσιαλδημοκρατικές
πολιτικές δυνάμεις και ότι η αριστερά μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει την ισχυρότερη κατοχύρωση των κοινωνικών ιδίως
δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών.
Ωστόσο το κύριο ζήτημα, που αναδεικνύεται στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία της
νεοφιλελεύθερης επίθεσης κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως στον μεσογειακό νότο, δεν είναι η τροποποίηση του
περιεχομένου του Χάρτη, αλλά η απουσία
διαδικαστικών εγγυήσεων τήρησής του.
Συνεπώς η βελτίωση του ουσιαστικού περιεχομένου των δικαιωμάτων του Χάρτη σε
προοδευτική κατεύθυνση δεν πρόκειται να
ωφελήσει σε τίποτα στην πράξη, αν δεν επιλυθεί προηγουμένως το διαδικαστικό έλλειμμα.

Ο

Τα μέτρα «λιτότητας» που έχουν επιβληθεί
στις μνημονιακές χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κύπρο) παίρνουν τη μορφή
αποφάσεων του Συμβουλίου Υπουργών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο
126 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ένωσης.
Οι αποφάσεις αυτές παραβιάζουν σειρά δικαιωμάτων του ισχύοντος σήμερα Χάρτη,
όπως π.χ. το κοινωνικό δικαίωμα για εργασία (άρθρο 15 παρ. 1), αφού προκαλούν
πρωτοφανή αύξηση της ανεργίας, το δικαίωμα για «καλή διαβίωση» των παιδιών
(άρθρο 24 παρ. 1), δεδομένου ότι εκατομμύρια οικογένειες καταδικάζονται στη φτώχεια και τα παιδιά τους στην εξαθλίωση, το
δικαίωμα των ηλικιωμένων για «αξιοπρεπή
και ανεξάρτητη ζωή» (άρθρο 25), ενώ στην
πράξη πολλοί μένουν χωρίς επαρκή σύνταξη και ασφάλιση κ.ο.κ.
Και όμως όλες οι παραπάνω παραβιάσεις
περνούν σχεδόν απαρατήρητες, αφού το
άρθρο 263 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ένωσης δίνει το δικαίωμα προσφυγής
κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου μόνο
στις κυβερνήσεις των κρατών – μελών.
Είναι πολιτικά δύσκολο οι κυβερνήσεις των

γιάννης κορναράκης του μάνθου εύχεται
Καλά Χριστούγεννα και θα τα ξαναπούμε μετά το νέο έτος

γράφει ο Κυριάκος Κόκκινος
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
«μνημονιακών» χωρών, οι οποίες έχουν
συμφωνήσει με την αντίστοιχη τρόϊκα τη
δέσμη των μέτρων των μνημονίων τους, να
προσφύγουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβητώντας όσα έστω και
εκβιαζόμενες προσυπέγραψαν.
Συνεπώς η πιο σημαντική τροποποίηση στο
θεσμικό πλαίσιο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την οποία πρέπει να διεκδικήσει το Κόμμα της Ευρωπαϊκής
Αριστεράς, είναι η θέσπιση δικαιώματος
προσφυγής των εθνικών συνδικαλιστικών
οργανώσεων στο Δικαστήριο της Ένωσης,
έτσι ώστε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι (και άνεργοι, συνταξιούχοι κλπ.) να μπορούν να επιδιώξουν τη δικαστική προστασία των
θεμελιωδών τους δικαιωμάτων.
Εξίσου σημαντική θα ήταν και μια αλλαγή
στη στελέχωση του δικαστηρίου αυτού,
προκειμένου να κατοχυρωθεί η ανεξαρτησία των μελών του.

Η προβλεπόμενη σήμερα πρόταση των
μελών από τις εθνικές κυβερνήσεις για εξαετή θητεία με απεριόριστη δυνατότητα ανανέωσης (άρθρο 253 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ένωσης) δημιουργεί de
facto εξαρτήσεις, αφού πρόκειται για επίζηλες θέσεις και τα μέλη του δικαστηρίου
έχουν κάθε λόγο να προσανατολίζουν τη
δικαιοδοτική συμπεριφορά τους στην προοπτική επανατοποθέτησής του.
Η επιλογή των μελών θα έπρεπε αντίθετα
να γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
με αυξημένη πλειοψηφία (π.χ. 2/3), έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτερη αποδοχή των μελών και η αντιπροσωπευτικότητα στη στελέχωση του δικαστηρίου, και
κυρίως για μία και μόνη θητεία.
Η σημερινή αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού
ενωσιακού οικοδομήματος παρουσιάζει μια
σειρά ολόκληρη από ασυμμετρίες και ελλείψεις.
Το κραυγαλέο δημοκρατικό έλλειμμα της
Ένωσης, στο οποίο εστιάζεται η σχετική συζήτηση, συνοδεύεται από ένα επίσης σημαντικό έλλειμμα δικαστικής ανεξαρτησίας
και αμφότερα καταλήγουν σε τεράστια
κενά στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών γενικά και ειδικότερα των κοινωνικών δικαιωμάτων στις
χώρες του νότου και όχι μόνο.
Αν αυτά δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα.
τότε όλο το οικοδόμημα θα κινδυνεύσει με
κατάρρευση σε έναν ορίζοντα μερικών
ετών, και οι συνέπειες για τις ευρωπαϊκές
κοινωνίες θα είναι δραματικές.
Ελεύθερος Ρεπόρτερ, Ανατολικής Αττικής
Ευάγγελος Νικ.Γούλας.
e-mail: studiovg1978@hotmail.com
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο

Αθώοι για το σκάνδαλο
του Χρηματιστηρίου

Αννα Μπουζιάνη

Τόσα μανούσια στον μπαξέ!
O πρώην Υπουργός Μεταφορών Mιχάλης Λιάπης κυκλοφορεί με πλαστές πινακίδες,
Ο Τσουκάτος μεταφέρει πλαστικές τσάντες με εκατομμύρια, όπως παραδέχτηκε τον Ιούνιο του 2008 με την υπόθεση Siemens.
Ο Μαντέλης σηκώνει τηλέφωνο από αγνώστους και δέχεται χορηγίες χιλιάδων ευρώ
Ο Μαγγίνας (υπουργός Απασχόλησης το 2007) είχε πολεοδομική άδεια για αναψυκτήριο και έχτισε σπίτι στο Κορωπί με Ινδούς εργάτες...
Ο Βουλγαράκης βάζει τη γυναίκα του να παρέχει δωρεάν
υπηρεσίες σε συμβόλαια εκατομμυρίων για το Βατοπέδι.
Ο Παπαντωνίου είχε ξεχάσει να δηλώσει εκατομμύρια
στους λογαριασμούς της γυναίκας του.
H Μπακογιάνη είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο
μετρητά που είχαν βγάλει έξω με τον άντρα της.
Ο Σιούφας που έκανε εισπρακτική εταιρεία!
Τι τους κοιτάτε ρε, τον εαυτό σας να δείτε στον καθρέφτη
και να τον φτύσετε που τους ψηφίζετε.

42 κατηγορούμενοι, επιχειρηματίες, επενδυτές, χρηματιστές εφοπλιστές, που κάθισαν στο εδώλιο με βαρειά αδικήματα, (απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομη δραστηριότητα), εκρίθηκαν όλοι ΑΘΩΟΙ.
Το καλοκαίρι του 1999, η κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη
επένδυσε πολιτικά στην τρελή άνοδο του δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο διαμόρφωσε τις συνθήκες
για να πάρουν τις εκλογές το 2000.
Ετσι παίχτηκε το μεγάλο στοίχημα. Οι εκλογές αυτές
άνοιξαν τον δρόμο για την δεύτερη τετραετία του “εκσυγχρονισμού”, που οργίασαν τα σκάνδαλα… και μας οδήγησαν στην καταστροφή
Η ανάκριση τότε είχε ανατεθεί στην πρώην δικαστική λειτουργό Κωνσταντίνα Μπουρμπούλια, η οποία αργότερα
καταδικάστηκε σε 12ετή κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!
Και το δικαστικό σώμα δηλαδή!!!
Ετσι λοιπόν ούτε φούσκα υπήρξε στο Χρηματιστήριο, ούτε
απάτη κι ας χάθηκαν περιουσίες και ζωές αμέτρητες από
τις επιπτώσεις του.
Πάντως το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου είναι διαρκές.
Και η ατιμωρησία του επίσης...
Σόδομα και Γόμορα!

Καταπίνοντας την ...καμήλα
Η κυβέρνηση, δια του αρμοδίου Υπουργού, επιβράβευσε
- και πολύ ορθώς - την Αστυνομία, γιατί συνέλαβε και
παρέπεμψε τον πρώην Υπουργό Μεταφορών της Ν.Δ.
Μιχ. Λιάπη, γιατί κυκλοφορούσε το αυτοκίνητό του, με
πλαστές πινακίδες!!! Μπράβο! Κανείς δεν είναι υπεράνω του Νόμου.
Απ’ την άλλη, την επομένη ημέρα, η Βουλή με τις ψήφους Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ απέρριψε την πρόταση
ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής Επιτροπής, για την
υπόθεση των υποβρυχίων.
«...Ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα αλλά και αύριο, θα κάνει το παν
για ν’ αποδοθούν οι ευθύνες και ν’ αποκατασταθεί η πεποίθηση στον πολίτη, ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του
Νόμου» είπε ο Αλ. Τσίπρας. Μένει να περιμένουμε για να
δούμε το “αύριο”, γιατί... για κάποιους φαίνεται πως είναι
υπεράνω του νόμου, όταν υπάρχουν ....πολλά λεφτά, πολλοί εμπλεκόμενοι, πολλά συμφέροντα και κυρίως πολλή
...αγωνία για την εξουσία. Προέχει, βλέπεις, η κυβερνητική
σταθερότητα και οι εξαρτήσεις μας από μεγάλα γερμανικά
και άλλα συμφέροντα.
Για μια ακόμη φορά “διύλισαν τον κώνωπα” και κατάπιαν
την “κάμηλον’. Ετσι δεν είχε γίνει και με τον Τσοχατζόπουλο και τον Παπακωνσταντίνου και τη λίστα Λαγκάρντ
και, και, και;
Είναι μεγάλη, όμως η καμήλα για να την διυλίσεις και
τελικά, την ξερνάς...
Κ. Βενετσάνος

Καλά Χριστούγεννα Πατρίδα
Σαν του γραμμόφωνου βελόνα στης ζωής σου τον
δίσκο, κύκλους στα χνάρια σου τα χαραγμένα να
περνά και πάντα να κολλάει στις ίδιες τις στροφές,
στις ίδιες χαρακιές να σταματάει, να σε πονά... πόσες
φορές τώρα στερνά σε τύλιξε του Γιάννη Ρίτσου η
παγωνιά, μέσα στ’ αγκαθωτό το συρματόπλεγμα...
«πολύ κρύο εφέτος».
Κοίτα που κόλλησε ο δίσκος πάλι... Απ’ όλες σου τις
χαρακιές στην τωρινή, στην πιό βαθειά, ασήκωτο θαρρείς το μπράτσο της βελόνας στο γραμμόφωνο, γιά
μιά στροφή αναγκασμένο το τραγούδι να γυρνά και
πάλι εκεί στην πιό βαθειά την χαρακιά να πέφτει...
«πολύ κρύο εφέτος».
Ένα ζεϊμπέκικο βαρύ τα βήματά σου, δίχως ορχήστρα, γύρω κανείς, χαλάσματα παλιά το μαγαζί, στην
πίστα σωριασμένη η σκεπή, δεν είναι μουσική αυτό π’
ακούς, τ’ ανέμου το τραγούδι στο χιονιά σ’ έχει πλανέψει, φύγε ...
Στις ίδιες ερωτήσεις τις παλιές, αλλιώτικες οι τωρινές οι απαντήσεις. Ποιός είναι ο κυνηγός και ποιός
το θήραμα; Δεν το αναρωτήθηκες ποτέ, σαν τέντωνες του τόξου τη χορδή τόσες φορές γελώντας. Γέλασε τώρα. Ρώτησε τώρα εκείνη την παλιά, την
παιδική ερώτησή σου: «Ποιά είναι αυτή»; Στη ζωγραφιά την τυπωμένη στο χαρτί, απ’ το πανάρχαιο τ’ αγγείο σηκωμένη, καθηλωμένη η ψυχή σου στο χαλί,
πλάϊ στη σόμπα ...σ’ εκείνο το βιβλίο που δεν ανέβηκε ποτέ ξανά στο ράφι της βιβλιοθήκης, πως σκαρφάλωσες εκεί; θυμάσαι; Κατέβα τώρα.
- Ποιά είναι αυτή;
- Κοίτα, κοίτα πως λάμπουν τα ματάκια του. Πλάκα που
έχει, κοίτα το, ...η Άρτεμις είναι, η θεά του κυνηγιού.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η Άρτεμις, η ωκύπους, η φαινομηρίς, του Φοίβου
Απόλλωνα η θανάσιμη θηρεύτρα αδελφή, του Φοίβου-Ήλιου οι αχτίδες στη φαρέτρα της, μαζί με τις
σαϊτες τις δικές της, του Ήλιου η πρώτη σαϊτιά στα
μάτια θάμπωμα, δεύτερη η δικιά της στην καρδιά
...«γειά». Κάτσε τώρα σαν τον λαγό στη νύχτα, να
κοιτάς τους προβολείς τ’ αυτοκινήτου, θα σε πατήσει,
φύγε ...

Θυμάσαι τ’ άλλο το βιβλίο που χάζευες παιδί; Βίβλο
το λένε. Θυμάσαι τη ζωγραφιά με την περίεργη γυναίκα του Λωτ; Γιατί δεν άκουσες εκείνη τη φωνούλα
μέσα σου; που σου φώναζε «μην κοιτάξεις εκεί, μην
κοιτάξεις, μη ...». Κοίταξες. Καλά να πάθεις. «Στερνή
μου γνώση να σ’ είχα πρώτα» λέγαν οι παλιοί. Κι εσύ

«παλιοσειρά» είσαι, πως την πάτησες έτσι;
Όλες οι απαντήσεις σου στο χθες. Όλα τα τωρινά
σου από το χθες σταλμένα είναι. Όλα τα τωρινά μας,
ολωνών μας. Κι αν δεν «τα φάγαμε μαζί», που είπε
με ξεδιαντροπιά εκείνη η γνωστή σαπιοκοιλιά, πάντως τα μαγειρέψαμε μαζί. Άλλο τώρα ποιός πύρωνε
τη χύτρα και ποιός κολυμπούσε τρισευτυχισμένος
στη θαλπωρή τού όλο και πιό ζεστού νερού, σαν το
άτυχο βατραχάκι της διδακτικής αλληγορίας.
Έτσι που ανάβουν τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έτσι σε όλους μας εύχομαι να μας «ανάψουν τα λαμπάκια» και να φωτιστούμε.

Χρόνια Πολλά μας και στου καθενός μας την «Άρτεμη» την σαϊτεύτρα Χρόνια Πολλά, κακίες τέτοιες
μέρες δεν πρέπει να κρατάμε. Πίστη και Γνώση να
κρατήσουμε. Τη γνώση πως Εκείνος που πάλι γεννιέται, ήρθε στον κόσμο γυμνός όπως όλοι μας και
φτωχός σαν τον άνεργο και τον άστεγο δίπλα μας.
Κάλλιο να ξαναρχίσουμε απ’ το μηδέν με τις δικές
μας δυνάμεις και νά ‘μαστε λεύτεροι να παλέψουμε
και να διαφεντέψουμε τη φτώχεια μας, παρά να σερνόμαστε σαν ζητιάνικα σκυλιά στα πόδια ξένων και
ντόπιων αφεντάδων. Και την Πίστη μας να κρατήσουμε, γιατί αυτήν πάνω απ’ όλα λυσσάνε να μας
στερήσουν οι σταυρωτήδες μας. Η φτώχεια, που
άλλοι αποφάσισαν γιά μας, ας μη γίνει και φτώχεια
ψυχής. Φτωχοί μας λευτέρωσαν το ’21, αλλά στην
ψυχή αρχόντοι.
Καλά κι ευλογημένα και φωτισμένα Χριστούγεννα
Ελλάδα μας.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Όποιος έκλεψε, παρακαλείται
να τα επιστρέψει στον ειδικό
λογαριασμό του δημοσίου!
Λογαριασμό στην τράπεζα
της Ελλάδος, άνοιξε ο
αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών
Χρήστος
Σταϊκούρας, με σκοπό να
κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσά
που προέρχονται από
προϊόντα εγκληματικών
ενεργειών, μίζες κ.λπ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο
Οικονομικών “καταθέτες”
θα είναι όσοι έχουν εντοπιστεί μετά από δικαστικές
έρευνες σε διάφορες λίστες τύπου Λαγκάρντ και
θέλουν να ελαφρύνουν
την θέση τους επιστρέφοντας τα “κλεμμένα”...

Ωστόσο, η «καλή» τους
πρόθεση να επιστρέψουν
τα χρήματα που είναι πρoϊόν φοροδιαφυγής ή από
διάφορες μίζες, δεν τους
απαλλάσσει από τις ποινικές τους ευθύνες ή τα πρόστιμα, που θα τους
επιβληθούν, απλώς θα εκτιμηθεί υπέρ τους η συγκε-

κριμένη κίνηση.
Ηδη σύμφωνα με πληροφορίες στο πρώτο μέρος της
απολογίας του ο Αντώνης
Κάντας, πρώην αναπληρωτής διευθυντής Εξοπλισμών του ΥΠΕΘΑ, ο οποίος
εμπλέκεται στην υπόθεση
των υποβρυχίων, κατέθεσε

ότι προτίθεται να επιστρέψει στο Δημόσιο μέσω του
συγκεκριμένου λογαριασμού 16 εκατ. ευρώ που
έχουν εντοπίσει οι δικαστικές αρχές! Το ποσό που θα
μαζευόταν εάν όλοι όσοι τα
έχουν “αρπάξει” επέστρεφαν τα χρηματικά ποσά
είναι μάλλον υπέρογκο, και
η λίστα με τα ονόματα των
καταθετών θα έμοιαζε μάλλον με λίστα καλεσμένων
δεξίωσης της υψηλής πολιτικής κοινωνίας.
Τέλος, τα λεφτά του λογαριασμού πρόκειται να
διοχετευθούν σε υποδομές στα πεδία της πρόνοιας, υγείας και παιδείας.
Γι’ αυτό, όσοι τα κλέψατε,
γυρίστε τα πίσω...
Τέτοιου είδους κινήσεις
μου θυμίζουν ερωτηματολόγια που σου απευθύνουν στα αεροδρόμια, του
τύπου, μήπως έχετε πάνω
σας εκρηκτικές ύλες, ή αν
είναι στις προθέσεις σας
να κάνατε ποτέ κάποια
τρομοκρατική ενέργεια...

Η μεγαλύτερη πλεκτή κάλτσα στον κόσμο!
Στον Δήμο Θέρμης, ετοιμάζουν την μεγαλύτερη
χριστουγεννιάτικη κάλτσα.
Οι γυναίκες του Δήμου έχουν πιάσει τις βελόνες
και πλέκουν με σκοπό να πάρουν μια θέση στο
βιβλίο γκίνες ευαισθητοποιώντας έτσι τον
κόσμο, να συγκεντρώσει τρόφιμα, είδη ρουχισμού και πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες
που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα
αλλά και για ιδρύματα της περιοχής.
Στο μεταξύ οι υπεύθυνοι βρίσκονται σε επαφή με
τα γραφεία του βιβλίου Γκίνες ώστε να γίνει η καταμέτρηση και η μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη
πλεκτή κάλτσα να συμπεριληφθεί στο βιβλίο των
παγκόσμιων ρεκόρ.
Συνολικά 58 γυναίκες πλέκουν καθημερινά τέσσερις με πέντε ώρες, ενώ θα χρησιμοποιηθούν
450 κουβάρια κόκκινο και λευκό μαλλί.
Κάθε γυναίκα πλέκει το δικό της κομμάτι και όλα

τα κομμάτια θα «συναρμολογηθούν» και θα πλεχτούν μεταξύ τους προκειμένου να σχηματίσουν
την τεράστια κάλτσα των 25 μέτρων που θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα γίνει στο
φράγμα της Θέρμης.
Στη συνέχεια η κάλτσα θα παραμένει εκεί μέχρι
τα τέλη Ιανουαρίου, προσκαλώντας μικρούς και
μεγάλους να φωτογραφηθούν μαζί της και να
προσφέρουν ό,τι μπορούν.
Newsroom

Σήμερα κυκλοφορούν τα ζυγά...
Αύριο τα μονά..., Μεθαύριο τα πλαστά...
Μετά και το τελευταίο νέο με τον πρώην Υπουργό Συγκοινωνιών να κυκλοφορεί με ανασφάλιστο αυτοκίνητο και πλαστές πινακίδες ανοίγει πάλι ο φάκελος
- που δεν έκλεισε ποτέ για την ακρίβεια - με την λίστα των παράνομων και
ανήθικων πράξεων των πολιτικών. Οι χρήστες του internet δεν έχασαν λεπτό
να καυτηριάζουν το γεγονός.

Κακούργημα σε 9 άτομα για
κατάχρηση δημόσιου χρήματος
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά 9 υπαλλήλων και ασφαλισμένων,
υπαλλήλων τραπεζών, του
Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
(ΤΑΥΠΕΚΩ) που καταχράζονταν χρήματα του δημοσίου, ασκήθηκε μετά από
έρευνα της επίκουρης εισαγγελέα
διαφθοράς
Πόπης Παπανδρέου.
Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι
οι εν λόγω υπάλληλοι φαινόταν να δίνουν χρήματα
από το ταμείο για παθήσεις
για τις οποίες δεν έπασχαν
οι ασφαλισμένοι και βέβαια
δεν τα δικαιούνταν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ότι σε ένα τρίμηνο
έγιναν 900 ενέσεις για
οστεοπόρωση.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι

φέρονται να είχαν αρπάξει
πάνω από 150.000 ευρώ με
τη μέθοδο των ψεύτικων
διαγνώσεων σε μη πάσχοντες ασφαλισμένους, καθώς
και με την μέθοδο διπλοείσπραξης ενταλμάτων. Η
έρευνα αφορά σε ένα μόνο

τρίμηνο του 2012, γιατί τα
αρχεία του ταμείου που
στεγάζεται στην Χαριλάου
Τρικούπη κάηκαν, με την πυροσβεστική να πιστεύει ότι
δεν έγινε καθόλου τυχαία.
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Δεν φτάνει που όλοι έχουν την κρίση, οι παντρεμένοι έχουν
και την ανάκριση!!!!....
4 Κορυδαλλός, η πιο γρηγορα αναπτυσσόμενη συνοικία της
Αθήνας... όλο το Κολωνακι εκεί μετακομίζει.
4 Στολίσανε καράβι στο Σύνταγμα για να μας θυμίσουν ότι
βουλιάζουμε!
4 Όλοι έχουμε ευθύνη για το χάλι στην υγεία... Αν αγοράζαμε όλοι ένα βιβλίο όταν μας το έλεγε δεν θα χρειαζόταν να
δουλεύει και ως υπουργός...
4 Και μετά σου λέει ότι ο Eminem είναι πολύ γρήγορος και
μπορεί να λέει 150 λέξεις σε 10 δευτερόλεπτα... Klein Mein...
Μάνα έλα να τους δείξεις πώς γίνεται...
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επιστολές - σχόλια
Το Ταχυδρομείο
της Βουλιαγμένης έκλεισε
Εκπληκτοι οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης, μένουν όταν
φτάνουν στο Ταχυδρομείο και το βλέπουν κλειστό και
άδειο. Δεν πήγε ...παρακάτω· έκλεισε. Είναι κι αυτό μέσα
στην πολιτική των ...μνημονίων, φαίνεται.
Ο Βουλιαγμενιώτης Νίκος Σκουντριάνος αποτυπώνει την
οργή των συμπολιτών του στο παρακάτω γράμμα.

Γιατί μας πήρατε το Ταχυδρομείο;
Είμαι κάτοικος Βουλιαγμένης πάνω από τριάντα τρία χρόνια. Είχα μια επιχείρηση “Η ωραία γειτονιά” εννέα χρόνια.
Το παράπονό μου και όπως κάθε πολίτη της μικρής μας
πόλης Βουλιαγμένης, είναι ότι πήγα στο Ταχυδρομείο και
έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Κλειστό χωρίς προειδοποίηση και μέσα στις γιορτές που ο κόσμος έχει πολλές συναλλαγές να κάνει.
Το περιμέναμε είκοσι χρόνια να γίνει και τώρα μας το πήρατε. Μας βάζετε να τρέχουμε στη Βούλα, να ψάχνουμε
να παρκάρουμε ατελείωτα και να στηνόμαστε σε μια ουρά
για έναν λογαριασμό.
Σας στέλνω την οργή και το παράπονο από όλους τους
συμπολίτες μου, γιατί πήρατε το Ταχυδρομείο από τη Βουλιαγμένη, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο.
Νίκος Σκουντριάνος
Επιχειρηματίας

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος, για να καταλάβει ορισμένα απλά πράγματα και κυρίως αυτό που μας πιπιλίζουν
τροϊκανοί και συγκυβερνώντες καθημερινά.
Τη φοροδιαφυγή Παρακολουθώντας τις απαιτήσεις εφαρμογής εισπρακτικών μέτρων της
Τρόϊκας από την ελληνική συγκυβέρνηση, η
μόνη ίσως που αποδέχομαι, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, είναι η
μεγάλη φοροδιαφυγή που συμβαίνει στη
χώρα, αλλά από ποιόν…
Φοροδιαφυγή με φοροδιαφυγή, έχει μεγάλη
διαφορά και ακόμη μεγαλύτερη είναι η αξία σε
εισπρακτικό αποτέλεσμα, όταν αυτό διαγνωστεί αντικειμενικά και καταπολεμηθεί σωστά.
Τότε μπορεί να διορθώσει πολλά πράγματα
για την ελλειμματική οικονομία της πατρίδας
μας.
Και εξηγούμαι αναλυτικότερα:
Υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες
φτωχών συμπολιτών μας, που εξαναγκάστηκαν στην φοροδιαφυγή, λόγω των σκληρών
και συνεχώς διογκούμενων μνημονιακών μέτρων και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
φοροδοτικές τους υποχρεώσεις, παρά τις
απειλές και τα βασανιστικά και εξοντωτικά
μέτρα που παίρνει το ανελέητο κράτος εναντίον τους.
Επίσης υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες νεόπτωχων πολιτών, που ανήκαν στη μεσαία τάξη, αλλά για τους ίδιους μνημονιακούς
λόγους, καταστράφηκαν οικονομικά, έκλεισαν
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους, ή έχασαν
τις δουλειές τους και τα εισοδήματά τους και
«προσγειώθηκαν» ανώμαλα κι’ αυτοί στη κα-

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ … ΠΕΝΘΕΙ
Στο φύλλο της Εβδόμης (7-11-2013)
διάβασα στις Επιστολές ότι παραιτήθηκε ο κ. Γιάννης Νιτερόπουλος ως
Πρόεδρος από το ΟΑΠΠΑ του Δήμου
3Β και έβγαλα άθελά μου έναν αναστεναγμό ανακούφισης!
Είμαι - πανάθεμά με - ασυγκράτητη, αλλά αληθινή. Το ομολογούν
και οι εχθροί μου και έχω κάποιους
που δεν αντέχουν τις αλήθειες. Δεν
είναι έτοιμοι.
Επειδή από θέατρο, υποκρισία και
πισώπλατα μαχαιρώματα, «δεν κατέχω πράμα», όπως θα έλεγε ένας
Κρητικός, εξηγούμαι στους συμπολίτες μου.
Είμαι σχεδόν καινούργια κάτοικος
της Βούλας, δεν γνωρίζω ανθρώπους
και καταστάσεις και δεν μου αρέσουν
τα κουτσομπολιά, οι χαρακτηρισμοί
και οι εμπάθειες. Με τον χρόνο συγχωρώ και αγαπώ και όσους με έβλαψαν. Για να μη μακρηγορώ: Λοιπόν
τον κ. Νιτερόπουλο, δεν τον γνωρίζω
καθόλου, εκτός από το γεγονός ότι
ήταν πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ των 3Β
και εγώ που πληρώνω τους Δημο-τικούς φόρους τριών ακινήτων σ’ αυτόν

τον Δήμο, ως επίσης επειδή υπηρέτησα πιστά και αγνά 44 χρόνια την
πατρίδα μέσω της παιδείας, ζήτησα
την αίθουσα «ΙΩΝΙΑ», νόμιμα μέσω
τριών Συλλόγων νομίμων και επισήμων, χωρίς καμμία οικονομική βοήθεια, από τον Μάιο 2013.
Κατένευσε ευγενικά πως είναι
σύμφωνος, αλλά τελείως αόριστα.
Τον ξαναρώτησα, τον ξαναρώτησα,
αλλά κανενός είδους θετική απάντηση δεν έπαιρνα, αλλά με παρέπεμπε σε μια κυρία Αργυροπούλου, η
οποία ποτέ δεν εμφανιζόταν στο τηλέφωνο, δεν καταδεχόταν.
Κάποτε έβαλα τις φωνές γιατί με
κορόιδευαν ευγενικά και έκανα αίτηση τον Σεπτέμ-βριο 2013 στο Δημαρχείο με σφραγίδες πρωτόκολλα
και βούλες για να επισημοποιήσω το
ΜΕΓΑ αίτημα
Δεν προξένησα καμμία εντύπωση,
ούτε συγκίνηση και ΠΟΤΕ δεν πήρα
απάντηση. Έκανα δεύτερη αίτηση
πριν 20 περίπου μέρες πάλιν με
σφραγίδες, πρωτόκολλα και βούλες,
αλλά και ΠΑΛΙΝ δεν πήρα απάντηση.
Χωρίς φόβο και πάθος, όπως θα

Ας μάθει ο καθένας να βλέπει
την αλήθεια…
τηγορία των φτωχών πολιτών της χώρας.
Υπολογίζεται ότι το άθροισμα των δύο αυτών
κατηγοριών αποτελεί το 95% του λαού μας.
Το υπόλοιπο 5% απαρτίζεται από τους ανθρώπους που στηρίζουν το «σύστημα» και
άρα δεν τους επιβάλλεται, παρά ελάχιστος
φόρος, ή φοροελαφρύνσεις, ενίοτε δε και φοροαπαλλαγές!!
Περιλαμβάνει το εφοπλιστικό κεφάλαιο, τους
βιομήχανους, τους μεγάλους επιχειρηματίες,
τους τραπεζίτες, τους μεγάλους καναλάρχες
και μεγαλοεκδότες των εφημερίδων με τους
δημοσιογράφους τους, καθώς και όλα τα λαμόγια που περιτριγυρίζουν όλους τους παραπάνω.
Βέβαια οι ξένοι δανειστές μας, ισχυρίζονται
ότι τα μεγάλα ποσά προέρχονται από τη φοροδιαφυγή των δύο πρώτων κατηγοριών που
αποτελούν το 95% των Ελλήνων πολιτών
(φρόντισε να τους κατατοπίσει αρκούντως ο
Γιώργος Α. Παπανδρέου, όταν αποκαλούσε
τους Έλληνες τεμπέληδες και απατεώνες),
ενώ δεν κάνουν κουβέντα για τις οφειλές της
τρίτης κατηγορίας, εξ ού και οι προτροπές
τους για στυγνή και χωρίς οίκτο, φορολόγηση, αφορούν τη φτωχή σημερινή πλειονότητα των φορολογουμένων, οι οποίοι έδωσαν
μέχρι σήμερα ό,τι μπορούσαν και πλέον δεν
έχουν να πληρώσουν, παρά μόνον αν εκποι-

ήσουν την ακίνητη περιουσία τους, δηλαδή
την κατοικία τους, την οποία στοχεύουν οι
ξένοι, εκτός από τον κύριο στόχο τους, που
είναι η εξαφάνιση του ελληνικού Έθνους και
της Ιστορίας του, ο ορυκτός πλούτος της
χώρας, ο διαμελισμός της και η μοιρασιά της
στους άμεσους γείτονές μας.
Το συνολικό φοροδιαφεύγον ποσό εκτιμάται
από την Ε.Ε. σε 53 δις ευρώ, ή 5% του ΑΕΠ.
Πρόσφατα αναφέρθηκα σε 17 και μόνον Έλληνες κροίσους, που χρεωστούν βεβαιωμένα
στο κράτος 11 δις ευρώ περίπου. Πριν από
έναν περίπου χρόνο, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έδωσε το
Ο.Κ. για την δημοσιοποίηση των ονομάτων
της «ντροπής». Σε αυτήν περιλαμβάνονται
4.151 τρανταχτά ονόματα επιχειρηματιών,
μερικοί εκ των οποίων χρωστούν από μερικά
εκατομμύρια έως και 1 δις ευρώ και παραμένουν στο απυρόβλητο.
Το σύνολο των οφειλομένων τους αγγίζει το
αστρονομικό ποσό των 15 δις ευρώ περίπου!!
Άρα το άθροισμα και μόνον αυτών των δύο
ομάδων, ξεπερνάει εύκολα τα 26 δις ευρώ…
Αν πάμε και στην περίφημη «λίστα Λαγκάρντ», ο έλεγχος του ΣΔΟΕ αναφέρει: «Δεν
έχει βρεθεί ούτε ένας φορολογούμενος, ο
οποίος δεν έχει κρύψει λεφτά από την Εφορία»!!!

έλεγε ένας δικαστής, ερωτώ: Γιατί
τόση αδιαφορία και τόσο μεροληπτικότητα (γιατί είχαμε και κολλητούς),
μήπως από μισαλλοδοξία, συκοφαντία ή σκοπιμότητα;
Μην κάνετε και το θύμα τώρα και
ευχαριστώ εσάς και τους συνυπεύθυνους για την μεγάλη προσφορά που
κάνατε στον Πολιτισμό και την Παιδεία θα μου μείνει αξέχαστη!
Άκουσα για τα Τροφεία: Πρέπει να
είναι δωρεάν για όλους πλούσιους
και πτωχούς, γιατί όταν υπάρχουν
διακρίσεις στα μικρά παιδιά δημιουργούνται πικρίες, που συνοδεύουν όλη
τη ζωή. Αν ακούει ένα παιδάκι ότι
αυτό ή ο πατέρας του πληρώνει και
το άλλο δεν πληρώνει, σκέφτεται ότι
κάτι κακό έχει κάνει και τιμωρείται. Το
ένοιωσα έντονα εγώ, γιατί με θεωρούσαν πλούσια στην πατρίδα μου
και ένοιωθα ότι αδικούμαι με το να
πληρώνω και οι άλλοι να μην πληρώνουν.
Υ.Γ. Άκουσα ότι δεν γίνεται δεκτή η
παραίτηση. Τότε τι ήταν όλα αυτά,
μήπως μία καλή παράσταση;
Βούλα Ιωάννου Λαμπροπούλου
Συνταξιούχος Καθηγήτρια
Παν/μίου Αθηνών

Επομένως φθάνουμε αισίως στα 30 δις και κυρίως στο συμπέρασμα, ποίοι τα χρεωστούν…
Ακόμη αν αναλογιστείτε, ότι μόνον ο ξενοδοχειακός όμιλος Δασκαλαντωνάκη, που έχουν
γαμπρό τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Νίκο
Σηφουνάκη, οφείλει στο Δημόσιο και στα
ασφαλιστικά ταμεία μισό δις ευρώ
(500.000.000 €) και δεν τους τα ζητάει κανένας (γιατί άραγε;), ενώ οι χρεώστες ακόμη και
λίγων εκατοντάδων ευρώ, πηγαίνουν στο αυτόφωρο, θα καταλάβει απόλυτα, τι σημαίνει
κρατική στήριξη, ανοχή, προστασία και μπόλικη λαμογιά…
Τί έγιναν αλήθεια κάποιοι μεγαλογιατροί, ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, όταν σε έλεγχο
του ΣΔΟΕ, δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν
τα εκατομμύρια που είχαν σε τραπεζικά βιβλιάρια;
Επίσης, τι να πει κανείς, όταν οικονομικοί μεγιστάνες όπως π.χ. οι Ανδρέας Βγενόπουλος,
Ιωάννης Αλαφούζος, Σωκράτης Κόκκαλης και
Νικόλαος Μάνεσης, δηλώνουν εισόδημα ετήσιο, έστω για το 2012, τα ευτελή ποσά των
18.217, 26160, 26.770 και 30.714 αντίστοιχα;
Παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν ουκ ολίγες,
που είναι λίγο ως πολύ γνωστές, αλλά όπως
ανέφερα παραπάνω, αυτοί είναι που όχι μόνο
στηρίζουν το «σύστημα», αλλά είναι και μέρος
του σάπιου αυτού «συστήματος», που πέφτει
από το δένδρο της εξουσίας οσονούπω...
Επομένως, φαίνεται ολοκάθαρα ποίοι είναι οι
πραγματικοί χρεώστες, αλλά ποιός τολμάει;
Ένας και μόνον, ο ελληνικός λαός… όταν
έρθει η ώρα να μιλήσει και η ώρα είναι πολύ
κοντά…
Ντίνος Μπάνος
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Δεν θα ξαναλειτουργήσει
ο σταθμός μεταφόρτωσης
στο Πανόραμα
μετά από επίσκεψη των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Ολοι θα έχετε διαπιστώσει ότι τελευταία οι κάδοι των
απορριμμάτων μένουν ξέχειλοι από τα απορρίμματα για
ημέρες. Και εκεί που είχαμε αρχίσει να απορούμε, την
απάντηση την πήραμε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. των 3Β στις
16/12, μετά από ερώτηση δημοτικών συμβούλων.
Hρθαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και ελέγξανε το
χώρο που σταθμεύουν τα αυτοκίνητα του Δήμου 3Β στην
ενότητα της Βάρης και αντίστοιχα στο χώρο που σταθμεύουν στην ενότητα της Βούλας.
Οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος κατέληξαν στο συμπέρασμα που λένε εδώ και καιρό και στο Δήμο 3Β, ότι η περιοχή
στερείται θεσμοθετημένου χώρου και χώρου μεταφόρτωσης, να έχει όλες τις προδιαγραφές, να πληρεί τους όρους
και τους κανόνες ασφαλείας για τους εργαζόμενους, αλλά
και για τους κατοίκους της περιοχής.
Οι Επιθεωρητές έχουν κάνει έκθεση στην οποία καλείται ο
Δήμος να απαντήσει.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό γιατί εφεξής δεν μπορεί να λειτουργήσει ο σταθμός Μεταφόρτωσης στο Πανόραμα.
Οπως είπε ο δήμαρχος Σπ. Πανάς «δυστυχώς ή ευτυχώς.
Για μένα ευτυχώς, γιατί ήρθε η πολιτεία να καταλάβει ότι
πρέπει να δώσει λύση σε χρόνια προβλήματα που έχει η
αυτοδιοίκηση. Είχα μιλήσει και με τον Υπουργό και είχα
προτείνει να αναζητηθεί μία λύση που θα εξυπηρετήσει
τρεις Δήμους μαζί (Γλυφάδα, 3Β και Κορωπί). Δεν πήρα
ποτέ καμμία απάντηση».
Κλείνει λοιπόν ο σταθμός μεταφόρτωσης και πλέον δεν
μπορούν να μεταφερθούν εκεί απορρίμματα. Πάνε κατευθείαν στο Σχιστό με τα απορριμματοφόρα. Αυτό σημαίνει
συχνότερα δρομολόγια και αργότερος ρυθμός περισυλλογής απορριμμάτων.

Αμφίβολης επίλυσης απόφαση
Οπως είχαμε προαναγγείλει, την περασμένη Δευτέρα 16/12, συζητήθηκε
στο Δημοτικό Συμβούλιο
των 3Β, το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις χιλιάδες
κλήσεις που έλαβαν οι πολίτες για παραβάσεις του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που ανάγονται και
οκτώ χρόνια πίσω.
Πολλοί απ’ αυτούς τις
έχουν πληρώσει, άλλοι
έχουν κάνει ενστάσεις
και κάποιοι δεν πήραν
ποτέ την κλήση στα
χέρια τους.
Οπως συζητήθηκε, είναι

δύσκολο να σβηστούν
κλήσεις από τη στιγμή
που έχουν βεβαιωθεί.
Με την εισήγηση του Γρ.
Κωνσταντέλλου το Δημοτικό Συμβούλιο προχώ-

― Να ανασταλεί το
μέτρο για 2 έως 4 μήνες
για να διορθώσουν οι
υπηρεσίες τα αρχεία
τους.
― Να ενημερωθούν οι
πολίτες με ανακοίνωση
του Δήμου για την αναστολή.
― Κλήσεις που δεν πα-

ραλήφθηκαν να εξοφληθούν στο 50%.
Βέβαια υπήρξαν και προβληματισμοί, για το πώς
θα λειτουργήσει η απόφαση αυτή. Θα μπορεί ο
καθένας να λέει ότι δεν
πήρε κλήση.
«Πώς διορθώνεται το

Η απόφαση για δωρεάν
τροφεία δεν έχει υλοποιηθεί
ρησε σε ψηφοφορία με τις
παρακάτω προτάσεις, οι
οποίες ψηφίστηκαν κατά
πλειοψηφία:

“Φούντωσε”
ο Παναγιώτης Σκουζής
Αντί να πούμε στον κόσμο Χρόνια Πολλά, τους στέλνουμε μπουγιουρντί με κλήσεις.
Δεν μπορούμε να περάσουμε από
τη Βουλιαγμένη. Επιασα τον κ.
Ζαχαράτο και μου είπε: “Θα
κάτσω εγώ να ελέγξω τόσα
μπλοκ; Τα έστειλα όλα”.
Στη Βουλιαγμένη τα Σαββατοκύριακα δεν μπορείς να περάσεις.
Και είχαμε πει όταν ήμασταν στο
Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης, ότι οι ντόπιοι θα έρχονται
την επόμενη να τους σβήνουμε τις κλήσεις».

Εχουμε γράψει για την απόφαση του Δ.Σ. των 3Β να
διαθέσουν δωρεάν τροφεία στα παιδιά (18.11.13) για
το έτος 2013-2014. Εκτότε όμως δεν έχει υλοποιηθεί
η απόφαση και ο χρόνος περνάει...
Ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Πασακυριάκος, επανέφερε το θέμα με ερώτησή του προ ημερησίας τονίζοντας ότι πρέπει «ο δήμος να εκδώσει άμεσα
ανακοίνωση ενημέρωσης για να μην παίζουν κάποιοι
με τον πόνο των γονιών.
Κι αυτό γιατί υπάρχουν γονείς που ενημερώνονται με
τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η απόφαση για απαλλαγή
από τα τροφεία δεν ισχύει από την έναρξη της σχολικής χρονιάς αλλά από 1.1.2014! Δηλαδή, σε λίγες
μέρες πρέπει να καταβάλλουν τα τροφεία! Αν και το
Δ.Σ. αποφάσισε απαλλαγή για όλη τη σχολική χρονιά.
Και η απόφαση της Οικον. Επ. που ενέκρινε να δώσει
το ποσό στον ΟΑΠΠΑ αφορούσε τα τροφεία για το
2013 – 2014.
Κάποιοι επιμένουν να ερμηνεύουν αποφάσεις κατά το
δοκούν».

Το παράπονο των εθελοντών Πυροπροστασίας Βούλας
To παράπονό τους εξέφρασαν οι Εθελοντές πυροπροστασίας της Βούλας, για το γράμμα που απέστειλε ο Δημ.
Ηλιού, και που δημοσιεύαμε στο προηγούμενο φύλλο ότι
κλάδεψαν δέντρα στην οδό Πειραιώς στη Βούλα, ενώ κατ’
αυτόν δεν εμπόδιζαν τίποτα και κανέναν.
Οπως μας είπαν και μας ενεχείρισαν και φωτογραφικό
υλικό, τα δέντρα που κλάδεψαν ήταν αναγκαίο να αφαιρεθούν κλαδιά που έκρυβαν το δρόμο ή κάλυπταν το πεζοδρόμιο και εγίνοντο κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα.
Πολλοί αγαπάμε τη φύση και το πράσινο και το απολαμβά-

Του φόρεσαν ...επίδεσμο για να χτυπάει μαλακά ο διαβάτης που περπατάει
στο πεζοδρόμιο!

νουμε όπου υπάρχει. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται ένα δέντρο εμπόδιο στον πεζό που περπατάει στο πεζοδρόμιο, κάτι
που το βλέπουμε να συμβαίνει κατά κόρον και πιστεύω ότι
δεν φυτεύεται τυχαία έτσι... Δέντρα που εμποδίζουν οχήματα και μπαίνουν τα κλαδιά μέσα στα λεωφορεία όταν
περνάνε, ή κλαδιά που αποκόπτουν παντελώς την ορατότητα σε μια στροφή ενός δρόμου και μια σειρά άλλα παραδείγματα που θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε, γιατί τα
αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
Εγώ προσωπικά έχω κλαδέψει κλαδιά σε πεζοδρόμιο, που
μου έσκιζαν το πρόσωπο κάθε φορά που περνούσα.
Είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες που μας ενεχείρισαν

οι “Εθελοντές Πυροπροστασίας” και έχουμε στο αρχείο μας
σωρεία τέτοιων φωτογραφιών που αποθανατίζουμε για τα
κλεισμένα πεζοδρόμια, τα οποία προσφάτως(!) θυμήθηκε το
Αστυνομικό Τμήμα Βούλας ότι υπάρχουν, αλλά μόνο σε ότι
αφορά τη στάθμευση αυτοκινήτων. Ετσι την περασμένη εβδομάδα μπήκαν σε κάποια ...άγνωστα στενάκια και έκοψαν κλήσεις (30 σε έναν δρόμο), δηλαδή σε όλους τους κατοικούντες
επί της οδού, οι οποίοι είχαν συμφωνήσει να βάζουν τα αυτοκίνητα με τον ένα τροχό πάνω στο πεζοδρόμιο για να μπορούν
να περνούν απορριμματοφόρα κλπ.
Διακριτική μεταχείριση σε όλα τα επίπεδα...
Αννα Μπουζιάνη
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του Δήμου για τις κλήσεις του Κ.Ο.Κ.
λάθος; με τυχόν παράγκες στις υπηρεσίες του
Δήμου;» ήταν η απορία του Δ. Δαβάκη.
«Μια κλήση που έχει βεβαιωθεί πώς μπορεί να πληρωθεί στο μισό ή να σβηστεί», αναρωτήθηκε η Λυδία
Αργυροπούλου.
«Ευεπίφορο για νέες πελατειεακές σχέσεις. Αν αντιληφθώ κάτι τέτοιο θα ζητήσω την παραίτηση του Αντι-

δημάρχου. Την κατάσταση που θα βγάλει η Υπηρεσία
θα τη δώσει στην Διαπαραταξιακή και θα την προχωρήσουμε στο Δ.Σ», επεσήμανε ο Γ. Σκουμπούρης.

«Ο υπάλληλος δεν μπορεί να διαγράψει. Πρέπει να
έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ανασταλεί η πληρωμή μέχρι να ξεκαθαρίσει το αρχείο», ζήτησε ο
Διον. Γεωργουλόπουλος.

‘’Χριστούγεννα Μαζί’’ στη Λίμνη Βουλιαγμένης
Με πολύ μεγάλη επιτυχία
και συμμετοχή ολοκληρώθηκε το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου,
η
εκδήλωση
“Χριστούγεννα μαζί’’, στη
Λίμνη Βουλιαγμένης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια των δράσεων –
αλληλεγγύης της επιχείρησης , που διεξάγονται κατά
το μήνα Δεκέμβριο
και

διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των υπευθύνων της
επιχείρησης.
Η συμμετοχή του κόσμου,
καθ΄όλη την διάρκεια της
εβδομάδας, με αποκορύφωμα στις 14 Δεκέμβρη, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τα
“Χριστούγεννα μαζί’’, ζέσταναν τις καρδιές όλων και
έστειλαν το μήνυμα ότι κα-

νείς δεν είναι μόνος.
Γλυκά κεράσματα για μικρούς και μεγάλους, face
painting, άγιος Βασίλης, δωράκια για τους μικρούς φίλους, μαλλί της γριάς και η
διάθεση όλων για “προσφορά’’ ανέβηκε στα ύψη
την τελευταία ημέρα της
δράσης.
Οι προσφορές όλων, θα
διατεθούν με λίστα αναγκών, στο Ορφανοτροφείο
Βουλιαγμένης, στο παιδικό
χωρίο SOS Βάρης και στο
ΠΙΚΠΑ Βούλας.
H διεύθυνση της Λίμνης ευχαριστεί θερμά, τους πελά-

τες της επιχείρησης, που
ανταποκρίθηκαν άμεσα στο
κάλεσμά τους, το σύλλογο
κολυμβητών “φίλοι της Λίμνης Βουλιαγμένης”, την
πολιτιστική συντροφιά Βούλας, τον παιδικό σταθμό
“Ονειρούπολη”, τους δρομείς που συμμετείχαν στον
αγώνα δρόμου “RUN THE
LAKE”, τους προμηθευτές
και το προσωπικό της επιχείρησης, αλλά και όλους
όσους στήριξαν και συμμετείχαν στην όμορφη αυτή
εκδήλωση αγάπης και ευελπιστούν να τους έχουν σύμμαχους και στις επόμενες
δράσεις.

Δεν γνωρίζαμε για τον Αστέρα
Για την πώληση του Αστέρα, όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος
Σπύρος Πανάς στο δημοτικό συμβούλιο (16/12), είχε ζητήσει ενημέρωση γραπτά - για τον Αστέρα - από την Εθνική
Τράπεζα και δεν πήρε ποτέ απάντηση.
Πρόσφατα μάθαμε ότι ο ΕΣΧΑΔΑ αφορά μόνο τη δημόσια
περιουσία, αλλά τον Ιούνιο η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε
να γίνει ΕΣΧΑΔΑ στη Χερσόνησο του Αστέρα.
Μ’ αυτό τον τρόπο πάνε να τσιμεντοποιήσουν την περιοχή,
αλλά θα παλέψουμε με όλα τα νόμιμα μέσα και δεν θα το
επιτρέψουμε να συμβεί στη Βουλιαγμένη.
Να ψηφίσουμε δράσεις για τον Αστέρα, ζήτησε ο Γ. Σκουμπούρης.
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ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 - 22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 08:00 - 22:00
AΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 ΒΑΡΗ
ΤΗΛ. 2130 300 236
Νίκος Σκουντριάνος

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ “Η ΑΝΟΙΞΗ”

Γιόγκα στη Βάρη

Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται

Ευχόμαστε στα μέλη και
τους κατοίκους της περιοχής
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
και δημιουργικό το νέο έτος 2014
Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος
Γιάννης Μανιάτης

Η γραμματεύς
Δήμητρα Μυκονιάτη

στην οδό Ζαλόγγου 19 &
Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό
και σώμα σε διαλογισμό και αυτογνωσία.
Μαθήματα γιόγκα πρωινά
και απογευματινά για ενήλικες και νέους.

Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545
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Απογύμνωσε την κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας
ο Μητροπολίτης Ελληνικού, Γλυφάδας & 3Β Παύλος
Παραιτήθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό γιατί έπρεπε να “συμμορφώνεται προς τας υποδείξεις”
Οπως είχαμε γράψει προ μηνός είχε διοριστεί πρόεδρος
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ο Μητροπολίτης Ελληνικού, Γλυφάδας, ΒΒΒ, κ. Παύλος με απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που όρισε προσωρινή Διοίκηση του
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα αυτό το είχαμε ακούσει ευχάριστα γιατί θα είχε θετικά ωφέλη το
Ασκληπιείο Νοσοκομείο που βρίσκεται και μέσα στα όρια
της Μητρόπολης.
Σήμερα μάθαμε, από επιστολή του Μητροπολίτη, ότι παραιτήθηκε γιατί δέχθηκε πιέσεις από την Κυβέρνηση και τον
Υπουργό Υγείας, να ενεργήσει «κατά τη βούληση του κ.
Πρωθυπουργού».
Τη θέση του προέδρου εδέχθη ο μητροπολίτης ως προσωρινή διοίκηση με το βάρος της ευθύνης που φέρει ένα τέτοιο πόστο.
Σημειώνει στην επιστολή παραίτησής του που απευθύνει
προς το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: «σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την
πατρίδα μας, αλλά και για τον Ε.Ε.Σ., με ανησυχητικά μηνύματα να καταφθάνουν ολοένα και πιο πυκνά από τη Γενεύη, και το προσωπικό να προβάλλει βάσιμα και δίκαια
πιεστικά αιτήματ,α ανταποκρίθηκα στην τιμή που μας εκάνατε, ως Μέλη της προσωρινής διοικήσεως να αναλάβω την
προεδρία του Ε.Ε.Ε.» [...]

Δημοκρατική Αριστερά
Οργάνωση Ραφήνας-Πικερμίου
Ανακοίνωση
Με αφορμή ανυπόστατες φήμες ότι δήθεν η ΔΗΜΑΡ εξακολουθεί να υποστηρίζει την παράταξη του Δημάρχου κ.
Γ. Χριστόπουλου, υπενθυμίζουμε ότι έχουμε αποχωρήσει
απο την Δημοτική Αλλαγή Ραφήνας –Πικερμίου ήδη απο
τις 26 Μαρτίου 2012 για λόγους που αναλυτικά παρέθεσε
ο σύμβουλος μας Τάκης Κουζής σε σχετική επιστολή.
Αυτονόητο είναι ότι εξακολουθούμε να μην στηρίζουμε
τον κ. Γ. Χριστόπουλο εφόσον η πολιτική του στρέφεται
κατά των συμφερόντων της μεγάλης πλειοψηφίας των
δημοτών.
Ραφήνα-Πικέρμι, 18.12.13

[...] Σταθμίζοντας τα προαναφερθέντα, με τη σοβαρότητα
που απαιτούν οι εξαιρετικά δύσκολες σημερινές περιστάσεις και με μοναδικό γνώμονα τη συνέχιση του Επισκοπικού
μου έργου και τςης ανακούφισης και παρηγοριάς των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας, έλαβα τη δύσκολη απόφαση, με πικρία να υποβάλω σήμερα (3/12/13) την
παραίτησή μου, από την Προεδρία του ΕΕΣ ως και μέλους
του Κ.Δ.Σ., δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές εξωγενείς παρεμβάσεις και πιέσεις...
[...] Τα προβλήματα του ΕΕΣ είναι πλείστα όσα, χρόνια, και
σχεδόν άλυτα. Αν δεν «εισχωρήσει το μαχαίρι μέχρι το
κόκκαλο», δεν θα αλλάξει η δυσάρεστη γνώμη και εικόνα
που επικρατεί. Χρειάζεται θάρρος, δύναμη, κουράγιο, υπομονή, ανιδιοτέλεια, τιμιότης, να πρυτανεύει η αλήθεια,
έστω και αν πρόκειται να θιγούν ισχυρά κατεστημένα.

Παραιτήθηκε και ο αναπληρωτής
Πρόεδρος και πρέσβης Χάρης Δούκας

θα έλθουν αρωγοί, μόνον υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις!!
Παρά ταύτα βιώνω την επιθυμία της Πολιτείας και τις πιέσεις
των αρμοδίων οργάνων, «ότι θα έλθουν αρωγοί, μόνον υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις», επιδιώκεται ο διορισμός Νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, από μέλη που κατά τη δήλωση, «επιθυμεί κηυ Κυβέρνηση και ότι αυτή είναι η βούληση του κ.
Πρωθυπουργού». Τα ανωτέρω επανέλαβε κατά την επίσκεψή
μου στο γραφείο του, ο κ. Υπουργός Υγείας.
Ακόμη ο κ. Υπουργός κατέφυγε στη Δικαιοσύνη και υπέβαλε έφεση κλπ. Για να διορισθεί Νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
αξιόπιστο.
Χαρακτηρισμός,
το
λιγώτερο
απρεπέστατος, απαράδεκτος, ασεβής κλπ. Δηλαδή εμείς
και τα λοιπά μέλη, δεν είμαστε αξιόπιστα; Ήτοι ο Μητροπολίτης, ο Πρέσβης, ο Στρατηγός, ο Δικαστές, οι Καθηγητές Πανεπιστημίου, ο Δικηγόρος – Νομικός κλπ. Τί είμαστε
κ. Υπουργέ;

Οι Εθελοντές δεν είναι καταληψίες
Η συνέλευση των εθελοντών του αυτοδιαχειριζόμενου
χώρου π. κάμπινγκ Βούλας, εθελοντών και όχι καταληψιών,
δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση του περιφερειακού
συμβουλίου της 29 / 12 / 2013, για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την πώληση της χερσονήσου του Αστέρα Βουλιαγμένης.
Σε κάθε περίπτωση οι εθελοντές του αυτοδιαχειριζόμενου
χώρου π. κάμπινγκ Βούλας, είναι υπέρ κάθε αγώνα που
προασπίζει τον Δημόσιο χαρακτήρα των ακτών - παραλιών
και την απόδοση όλων προς χρήση στους πολίτες.
Δεν δεχόμαστε κατηγορίες από αυτούς οι οποίοι προωθούν πολιτικές και εφαρμόζουν πρακτικές εκποίησης
Δημόσιων χώρων και ακτών - παραλιών
Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
π. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Ο αναπληρωτής πρόεδρος Χάρης Δούκας (πρέσβης), όπως
σημειώνει στην επιστολή παραίτησή τους, ανέλαβε με αίσθημα ευθύνης την θέση του μέλους στο προσωρινό Διοικητικού Σύμβουλιο του ΕΕΣ «με διάθεση εξυγίανσης του
βαρειά τραυματισμένου από οικονομικά σκάνδαλα Σωματείου».
Το μέγιστο των προβλημάτων του ΕΕΣ που πρέπει να αντιμετωπισθεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα είναι τα τεράστια χρέη,
που επισωρεύθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών
δεκαετιών, ώστε στη συνέχεια να αναληφθεί η εργώδης προσπάθεια εκ βάθρων αναδιοργάνωσής του. Με τα σημερινά δεδομένα το έργο τούτο μπορεί να ευοδωθεί μόνον, εάν η
πολιτεία αναλάβει την οικονομική στήριξη του ΕΕΣ. Δυστυχώς
η ευκταία αυτή συνεργασία δεν επετεύχθη, εφ΄όσον ο Υπουργός Υγείας αρνείται να στηρίξει οικονομικά ένα καθίδρυμα,
που επί αιώνα και πλέον έχει προσφέρει.» [...]
Οχι μόνον τούτο αλλά στρέφεται δικαστικά και με υβριστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον των μελών του Δ.Σ. ζητώντας την αντικατάστασή τους χωρίς την επίκληση
οιουδήποτε ουσιαστικού λόγου.
Και καταλήγει ότι μετά και την παραίτηση του Προέδρου
και Μητροπολίτη κ. Παύλου, θεωρεί επιβεβλημένη την παραίτησή του.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 3B
H Δημοτική παράταξη “Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών”
των 3Β, με ανακοίνωσή της
καταγγέλει τον “εργασιακό
κανιβαλισμό” που συντελείται στους ΟΤΑ, παραμονές
Χριστουγέννων. Γράφουν
μεταξύ άλλων:
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης απέστειλε σήμερα
Τετάρτη 18/12 στους Δήμους
τους πίνακες με εκατοντάδες
εργαζομένους που προορίζονται για απόλυση! Στο Δήμο μας

περιλαμβάνονται 46 υπάλληλοι
όλων των ειδικοτήτων, που με
την απομάκρυνσή τους, θα αποστελεχωθούν οι υπηρεσίες σε
τέτοιο βαθμό, που θα καθιστά
σχεδόν αδύνατη τη λειτουργία
του Δήμου.
Με το επικοινωνιακό πρόσχημα
της κινητικότητας, η μνημονιακή κυβέρνηση επενδύει στον
εργασιακό κανιβαλισμό, προκειμένου να ολοκληρώσει το
σχέδιο καταστροφής όλων των
δημοσίων
και
κοινωνικών
δομών και με απώτερο στόχο
να εκχωρήσει όλες τις αρμοδιότητες των Δήμων στον ιδιωτικό τομέα, επιβάλλοντας

πρόσθετα βάρη στους πολίτες.
Οι μεγαλόσχημες εξαγγελίες
του 'Καλλικράτη' για το ρόλο
και τις αυξημένες αρμοδιότητες
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πέφτουν στο κενό και αποκαλύπτεται το πραγματικό πρόσωπο
της κυβέρνησης που εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα μεγάλων οικονομικών κέντρων και
ιδιωτικών συμφερόντων.
Συγκεκριμένα στο Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, παραποιώντας τη πραγματικότητα,
συνυπολογίζει στο υπάρχον
προσωπικό 160 εκτάκτους
υπαλλήλους, που στο παρελθόν προσλαμβάνονταν κάθε

χρόνο ως εποχιακό προσωπικό,
αλλά δεν υπηρετούν σήμερα.
Ετσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πλεονάζον
προσωπικό 143 εργαζομένων(!), από τους οποίους, σε
πρώτη φάση, οι 46 οδηγούνται
σε κινητικότητα-απόλυση.
Το έγκλημα που συντελείται
την περίοδο αυτή κατά των νοσοκομείων, των πανεπιστημίων
και των σχολείων της χώρας,
ακουμπά πλέον και την πόρτα
των Δήμων, που οδηγούνται σε
μαρασμό και διάλυση, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονται οι
στρατιές των εξαθλιωμένων
ανέργων.
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Άναψαν τα Χριστουγεννιάτικα Δέντρα
στην Αγία Μαρίνα και το Κίτσι Κρωπίας
Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια από τις κεντρικές
εκδηλώσεις του Δήμου Κρωπίας και
του ΝΠΔΔ Σφηττός που σηματοδότησε την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Το 2011 ήταν το
πρώτο έτος που καθιερώθηκε η
έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κρωπίας με το
άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης σε συνεργασία με
συλλόγους και άλλους φορείς. Το
2012, η εορτή εμπλουτίστηκε με το
Χριστουγεννιάτικο τρενάκι και επιδιώχθηκε να τονώσει το φρόνημα των
οικογενειών του Κορωπίου, της τοπικής αγοράς και κυρίως να αποτελέσει
σημείο αναφοράς για τα παιδιά του
Κορωπίου. Φέτος, εκατοντάδες παιδιά
κατέκλυσαν και πάλι την κεντρική πλατεία, στόλισαν το δέντρο κάτω από
τους ήχους της Φιλαρμονικής ορχή-

στρας υπό τη διεύθυνση του Ηλία Σοφρώνη. Στον περιβάλλοντα χώρο ανα-

O Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Μαρίνας
πραγματοποίησε τον χριστουγεννιάτικο χορό του μαζί με το παζάρι, την
περασμένη Κυριακή 15/12.

πτύχτηκε και ένα μικρό λούνα πάρκ.
Παρών και ο δήμαρχος Δημ. Κιούσης,
ο οποίος στο χαιρετισμό τόνισε το
συμβολισμό της γιορτής των Χριστουγέννων για αλληλεγγύη και συμπόρευση.

Φιλικές επαφές
Σε ζεστό, φιλικό και γιορταστικό κλίμα, μέλη και φίλοι της
Εναλλακτικής Δράσης είχαν την ευκαιρία (13/12) να γνωριστούν καλλίτερα μεταξύ τους και να περάσουν μια πραγματικά ευχάριστη και κεφάτη βραδιά, συζητώντας,
ακούγοντας ζωντανή μουσική, τρώγοντας γευστικούς μεζέδες και χορεύοντας, στο “Παρά 5”, που ήταν γεμάτο και
δεν κατάφερε να καλύψει όλους όσοι θέλησαν να παρευρεθούν.

Δημιουργικά παιχνίδια,
μουσική και κάλαντα
Το απόγευμα η Δημοτική Βιβλιοθήκη γέμισε παιδιά και γονείς, με σκοπό να κατασκευάσουν
χριστουγεννιάτικα
στολίδια -με τη βοήθεια προσωπικού του
Νομικού Προσώπου, του Σώματος του
Ελληνικού Οδηγισμού και των Ελλήνων
Προσκόπων- και μετά να τα κρεμάσουν
στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ακολούθησαν τα κάλαντα από τους συλλόγους
και τους άλλους συμμετέχοντες φορείς
ενώ η Δημοτική Φιλαρμονική παιάνισε
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Οπως γράφει η “Εναλλακτική Δράση”: «Και εμείς ξαφνιαστήκαμε ευχάριστα από το μεγάλο αριθμό των φίλων που
μέχρι την τελευταία στιγμή ζητούσαν να έλθουν, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν θέσεις. Δεσμευόμαστε την επόμενη
εκδήλωση (αποκριάτικη) να την οργανώσουμε σε μεγαλύτερη αίθουσα».

Μεγάλη η συμμετοχή ως παρουσία, αλλά
και ως συμμετοχή στο κέφι και στο χορό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου,
ευχαριστεί όσους παρευρέθηκαν και πρόσφεραν με τη συμμετοχή τους. Με τα
έσοδα που αποκόμισαν θα καλυφθούν
ανάγκες του σχολείου.
Ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τη διευθύντρια
του σχολείου κα Κυριακού, καθώς και την
Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» κα
Μάλλιου, που τους τίμησαν με την παρουσία τους.

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Διαπιστώσεις και προγραμματικές θέσεις του Αλέξη Τσίπρα
Δημοσιεύουμε στο παρόν φύλλο το 2ο μέρος της ομιλίας του
Αλέξη Τσίπρα, στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2014.
Στο πρώτο μέρος της ομιλίας του, που δημοσεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο (14/12), έκανε κατά κύριο λόγο, διαπιστώσεις
για την υφιστάμενη κατάσταση, κυρίως της οικονομίας και την
συρρίκνωση της εθνικής κυριαρχίας, επεσήμανε ότι η όλη μνημονιακή πολιτική, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου
προϋπολογισμού, κινείται στην κατεύθυνση υπάρχοντος σχεδίου που αποβλέπει εν τέλει, στην οριστική κατάλυση της εθνικής μας κυριαρχίας, χρησιμοποιώντας ως μοχλό την
Δεν χρωστάμε μόνο εμείς προς τρίτους. Χρωστάνε και τρίτοι σε εμάς. Τα χρέη τα δικά μας
προς τρίτους εγγράφονται στον Προϋπολογισμό που καταθέσατε. Τα χρέη τρίτων, αφού τα
αναγνωρίζετε, γιατί δεν τα εγγράφετε; Μας
χρωστάνε κιόλας. Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης –ας το ακούσουν αυτό καλά- δεν θα
μπουν μόνο τα χρέη της Ελλάδας προς τους
εταίρους, αλλά και τα χρέη των εταίρων προς
την Ελλάδα
Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τόσο τη συντεταγμένη και κοινωνικά
δίκαιη έξοδο από την κρίση, όσο και την αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση
του τόπου. Είναι πρόγραμμα με τρεις αμοιβαία
ενισχυόμενους πυλώνες που συναρμόζουν
αυτό που εμείς ονομάζουμε «εθνικό σχέδιο
για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση του τόπου», με το
οποίο θα αντικαταστήσουμε το χρεοκοπημένο
μνημόνιο. (...)
Ο πρώτος πυλώνας αυτού του σχεδίου είναι η
σταθεροποίηση της οικονομίας με κοινωνικά
δίκαιο και οικονομικά βιώσιμο πρωτογενές
πλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα που
σήμερα μας παρουσιάζετε (σ.σ. απευθύνεται
προς την κυβέρνηση) δεν είναι πλεόνασμα.
Είναι το μέτρο της οικονομικής και κοινωνικής
καταστροφής. Μέσα στο 2013 πήρατε μέτρα
11,9 δισεκατομμυρίων και συσσωρεύσατε ληξιπρόθεσμες οφειλές 9 δισεκατομμυρίων για
να εγγράψετε λογιστικά πλεόνασμα 812 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι πλεόνασμα. Αυτό
είναι ο Αρμαγεδώνας αυτοπροσώπως.
Στον αντίποδα του μνημονιακού παραλογισμού εμείς έχουμε σχέδιο για βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα, όχι σπέρνοντας την
καταστροφή, αλλά με ανάπτυξη και κοινωνική
δικαιοσύνη ανακόπτοντας τη μείωση των κοινωνικών δαπανών και αυξάνοντας τα δημόσια
έσοδα, όχι παίρνοντας από το φτωχό και τον
αδύναμο, αλλά από αυτούς που φοροδιαφεύγουν, από τους ισχυρούς.

Οι “λίστες”, οι εφοπλιστές
και οι μικρομεσαίοι
Θέλω για άλλη μια φορά να σας ρωτήσω, γιατί
και στην προηγούμενη συζήτηση δεν πήρα
απάντηση, αλήθεια τι έχετε κάνει με την περιβόητη «λίστα Λαγκάρντ», τι έχετε εισπράξει; (...) Γιατί δεν εισπράξατε; Τι έχετε κάνει
με τη λίστα των εμβασμάτων στο εξωτερικό,

καταστροφή της οικονομίας στην εξαθλίωση μεγάλου μέρους
του λαού, στην απόλυτη υποτίμηση των αξιών των ακινήτων και
στην εκποίηση του τραπεζικού συστήματος και άσκησε αυστηρότατη κριτική.
Το δεύτερο σκέλος, που δημοσιεύουμε στο παρόν φύλλο, επικεντρώθηκε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και στις κυβερνητικές,
προγραμματικές του δεσμεύσεις. Απαντά στην ουσία, στο υποκριτικό ερώτημα “πού θα βρείτε τα λεφτά” και στο “εσείς τί θα
κάνετε;”. Και τα λέει ξεκάθαρα:
Διαβάστε το, όπως το δίνουμε στα ουσιωδέστερα αποσπάσματά του και κρατείστε το· θα μας χρειαστούν.

πόσους ελέγξατε; Μόνο δύο από τους είκοσι
τέσσερις χιλιάδες επτακόσιους δέκα. Γιατί; Τι
έχετε κάνει με τις δέκα χιλιάδες εξωχώριες
off-shore εταιρείες που είπε ο κ. Στουρνάρας
ότι υπάρχουν; Ελέγχθηκαν μόνο τριάντα τέσσερις, βεβαιώθηκαν περίπου 40 εκατομμύρια.
Τριάντα τέσσερις εταιρίες, 40 εκατομμύρια,
δέκα χιλιάδες εταιρείες, πόσα δισεκατομμύρια;
Τι έχετε κάνει με τους εφοπλιστές; Οι εφοπλιστές έχουν 56 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Στους φτωχούς αγρότες όμως,
ετοιμάζεστε να βάλετε χαράτσι. Τους μικρομεσαίους τους ξεσπιτώνετε και τους φορολογείτε υποχρεωτικά, ενώ τους εφοπλιστές
προαιρετικά.
Να, λοιπόν, γιατί εμείς λέμε ότι υπάρχει άλλος
τρόπος για αύξηση των δημοσίων εσόδων από
αυτόν της κοινωνικής διάλυσης που έχετε επιλέξει. Μόνο που εσείς δεν τον επιλέγετε γιατί
απαιτεί ρήξη με τα συμφέροντα που χρόνια
τώρα εσείς εκπροσωπείτε. Να, λοιπόν, γιατί
εμείς και θέλουμε και μπορούμε.
Για να μην πω για τις σπατάλες. Έχετε κόψει
ακόμα και από τα «Άτομα Με Αναπηρία» τα
επιδόματα επιβίωσης και αξιοπρέπειας, τη
στιγμή που αποφασίσατε να χαρίσετε 400
εκατομμύρια στους καναλάρχες, ήταν η μόνη
μνημονιακή δέσμευση που δεν υλοποιήθηκε
ποτέ.
Κλείνετε νοσοκομεία και πανεπιστήμια τη
στιγμή που μόνο τα τρία μνημονιακά χρόνια
σπαταλήσατε ένα δις εκατό δέκα πέντε εκατομμύρια σε νομικούς συμβούλους και τράπεζες για συμβουλές για διαχείριση του
χρέους!

Η αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης
Εμείς με αυτούς τους πόρους θα στηρίξουμε
τον δεύτερο πυλώνα του προγράμματός μας,
τον αδιαπραγμάτευτο για εμάς πυλώνα της
αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.
Έχουμε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα άμεσων παρεμβάσεων έκτακτης
ανάγκης και να υψώσουμε άμεσα ασπίδα προστασίας στα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα τους φτωχούς, τους ανέργους, τους
αποκλεισμένους, τους χαμηλόμισθους, τους
χαμηλοσυνταξιούχους.
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και αυτό
που εμείς ονομάζουμε «Νέα σεισάχθεια», την

οριστική δηλαδή νομοθετική διευθέτηση και
προστασία της πρώτης κατοικίας από τον
πλειστηριασμό. Θα νομοθετήσουμε το «κούρεμα» για υπερχρεωμένα νοικοκυριά των στεγαστικών δανείων, αλλά και την προστασία
της πρώτης κατοικίας. (...) Οι ρυθμίσεις αυτές
θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για όσα νοικοκυριά έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από δώδεκα
χιλιάδες ευρώ, περιλαμβάνουν την ανακούφιση από τη φορολογία και από οφειλές προς
το δημόσιο, τη διασφάλιση στέγης και τροφής
για όλους, την εγγυημένη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως είναι: Το
ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, οι τηλεπικοινωνίες
και η θέρμανση. Ο φόρος κατανάλωσης στο
πετρέλαιο θέρμανσης θα μειωθεί, γιατί αυτό
λέει η κοινή λογική.
Και αν ο κ. Τόμσεν έχει διαφορετική άποψη,
ας πάει να το εφαρμόσει στην πατρίδα του τη
Δανία, όχι στην Ελλάδα της ανθρωπιστικής
κρίσης!
Επίσης, καμμία οικογένεια δεν είναι δυνατόν
να μένει χωρίς ρεύμα. Αυτό το αισθανόμαστε
ως χρέος και το αναλαμβάνω ως δέσμευση,
γιατί είναι συγκλονιστικές οι ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Έχουμε επεξεργαστεί ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο για την παροχή δωρεάν της ποσότητας των 300 KW το μήνα, που
αντιστοιχεί στη στοιχειώδη κατανάλωση ρεύματος για την κάλυψη βασικών αναγκών για
περίπου τριακόσιες χιλιάδες μονογονεϊκές οικογένειες με άνεργο πατέρα ή άνεργη μητέρα, για οικογένειες με δύο άνεργους που
δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Η επιπλέον κατανάλωση θα τιμολογείται με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, ενώ αντίστοιχη ρύθμιση
έχουμε επεξεργαστεί και για το νερό.

Κεφαλαιοποίηση οφειλών
προς ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
Έχουμε, επίσης, επεξεργαστεί και θα εφαρμόσουμε από τις πρώτες ημέρες της νέας διακυβέρνησης σχέδιο για τη διασφάλιση
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους.
Σ’ αυτό το πλαίσιο όλοι οι ασφαλισμένοι στον
ΟΑΕΕ, ανεξάρτητα από τις οφειλές τους, θα
έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε ό,τι αφορά τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες μικρομεσαίους που σήμερα
είναι εκτός ασφαλιστικού συστήματος -και
αυτό συνιστά μία βραδυφλεγή υγειονομική
βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, καθώς δεν

μπορούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους- θα
κεφαλαιοποιήσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε να επανενταχθούν στο σύστημα
ασφάλισης πληρώνοντας μόνο τη μηνιαία
συνδρομή τους.
Ολα όσα σας είπα αποτελούν άμεσες προτεραιότητες μιας κυβέρνησης σωτηρίας: Τερματισμός της λιτότητας, γιατί η λιτότητα είναι το
λάθος και η συνέχεια του λάθους είναι έγκλημα. Σκληρή διαπραγμάτευση με συμμαχία
στην Ευρώπη. Διαγραφή χρέους. Μορατόριουμ. Σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Σταθεροποίηση της
οικονομίας και βιώσιμα ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί με αναδιανομή και δικαιοσύνη.

Ανασυγκρότηση - Ανάπτυξη
Άφησα, όμως, για το τέλος το πιο σημαντικό.
Ο τρίτος πυλώνας είναι ο πιο σημαντικός.
Είναι αυτός που αφορά την ανασυγκρότηση
της παραγωγικής βάσης της οικονομίας. Στόχος μας είναι να ξαναχτίσουμε την παραγωγική βάση της χώρας σε στέρεη και βιώσιμη
βάση, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.
Συγκεκριμένα παραδείγματα βελτίωσης εθνικού συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι ο ποιοτικός θεματικός, εναλλακτικός τουρισμός, η
ποιοτική γεωργία, η ελληνική διατροφή, οι
εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
Θα στηρίξουμε τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, δημιουργώντας κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία με δημόσια τράπεζα ειδικού
σκοπού για την ενίσχυση της δραστηριότητας
στον πρωτογενή τομέα. (…)
Έχουμε, επίσης, επεξεργαστεί σχέδιο για τη
διατήρηση και ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, που έχει απομείνει αλλά και για την
καινοτόμο τεχνολογική ανασυγκρότηση των
βιομηχανικών παραγωγικών δομών. Όχι να
κλείσουμε την εθνική αμυντική βιομηχανία.
Χωρίς εθνική βιομηχανία δεν μπορεί να νοηθεί ελληνική οικονομία. Χρειαζόμαστε την
άμεση ενίσχυση της βαριάς μεταλλευτικής
βιομηχανίας, αλλά και τη δημιουργία ισχυρών
ελληνικών βιομηχανικών πρωταθλητών. Αυτό
σημαίνει χαμηλό ενεργειακό κόστος με ρήτρα
απασχόλησης και φορολογία στα κέρδη, όχι
στην παραγωγή. Όχι μεθοδευμένη απαξίωση
του παραγωγικού δυναμικού ακόμα και σε τομείς που αφορούν την επάρκεια σε βασικά
αγαθά.
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Αδύνατη η λειτουργία του Ασκληπιείου στη
Βούλα με τους οδηγούς σε διαθεσιμότητα

«Να συγκληθεί η Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων για το θέμα του ΟΚΑΝΑ»

Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

ζητάει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Κουρουμπλής

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από εργαζόμενους στο
Νοσοκομείο Ασκληπιείο στη
Βούλα ότι τίθενται σε διαθεσιμότητα πολλοί από τους οδηγούς που εργάζονται στο
νοσοκομείο καλύπτοντας πάγιες λειτουργικές ανάγκες
του νοσοκομείου.
Το συγκεκριμένο Νοσοκομείο
όπως θα γνωρίζετε έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες λόγω
της κτιριακής διασποράς σε
μια έκταση 104 στρεμμάτων.
Οι οδηγοί που εργάζονται
εντός του νοσοκομείου είναι
απαραίτητοι για την εντός του
νοσοκομείου εσωτερική διακομιδή ασθενών είτε για χειρουργεία είτε για μετεγχειρητική

παρακολούθηση είτε για τη διενέργεια αναγκαίων διαγνωστικών
εξετάσεων,
φυσιοθεραπειών κτλ.
Ταυτόχρονα είναι επιφορτισμένοι με την διανομή του αναγκαίου υγειονομικού υλικού,
του ιματισμού ενώ ταυτόχρονα
μεταφέρουν υγειονομικό υλικό
από τις κεντρικές αποθήκες
στο Κέντρο Υγείας Βάρης, στο
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παλαιού Φαλήρου και στο Παιδοψυχιατρικό Κέντρο Νέας
Σμύρνης.
Συνολικά και με συντηρητικές
εκτιμήσεις για την εύρυθμη
λειτουργία του Νοσοκομείου
απαιτούνται 17 οδηγοί, προκειμένου να πραγματοποιούν-

Οι νέες αναπτυξιακές δυνατότητες θα προκύψουν από συντεταγμένες παρεμβάσεις στους παραγωγικούς τομείς, στη γεωργία και στη μεταποίηση, δηλαδή εκεί που υπάρχουν
τεράστιες δυνατότητες παραγωγικής αναβάθμισής τους.
…Παράλληλα, θα θέσουμε σε εφαρμογή τον ενιαίο και δημόσιο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας. Σε πρώτη φάση θα στηρίξουμε τα υπάρχοντα ερευνητικά κέντρα και θα ενισχύσουμε
τους δυναμικούς και παραγωγικά και κοινωνικά χρήσιμους
ερευνητικούς τομείς,…..
Εθνικός στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε την ανεργία
και γι’ αυτό έχουμε σχέδιο να στηριχθούμε στο πιο δυναμικό
και ελπιδοφόρο πλεονέκτημα της χώρας;…. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό αυτής της χώρας, που εσείς απαξιώνετε και κυρίως οι νέες και οι νέοι επιστήμονες, αυτούς που εσείς σήμερα
πετάτε στον Καιάδα, τους διώχνετε ως μετανάστες στο εξωτερικό για να στηρίζουν την παραγωγική βάση άλλων χωρών.
Εμείς σ’ αυτούς θα στηριχθούμε για να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα. Αυτοί είναι το μεγάλο μας όπλο. Αυτοί είναι η παραγωγή
του πλούτου και η παραγωγή της ανάπτυξης. Έχουμε σχέδιο
και είναι δέσμευση ότι θα τους φέρουμε πίσω στην Ελλάδα,
να στηρίξουν τη χώρα, να στηρίξουν την ανάπτυξη, να στηρίξουν την προοπτική αυτού του τόπου.
Ή αντιπαράθεση γι’ αυτόν τον Προϋπολογισμό απεικονίζει τη
σύγκρουση ανάμεσα σε δυο κόσμους. (...) Στην πραγματικότητα, όμως συγκρούονται δυο Ελλάδες. Η Ελλάδα του χθες,
με την Ελλάδα του αύριο. Η Ελλάδα που φεύγει, με την Ελλάδα που έρχεται. (...)
Όσοι συντάξατε αυτόν τον Προϋπολογισμό είναι προφανές ότι
είστε με το δρόμο της συνέχειας του λάθους, με την Ελλάδα
της παρακμής, της διαφθοράς, της κοινωνικής απόγνωσης.
Εμείς είμαστε με την Ελλάδα της ελπίδας, με την Ελλάδα που
έρχεται, της δημιουργίας και της προοπτικής.(…)
Αυτό τον προϋπολογισμό τον καταψηφίζει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία….
.Θέλω να διαβεβαιώσω κάθε πολίτη αυτού του τόπου πως
αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα αναθεωρηθεί από την τρόικα
με νέα σκληρά μέτρα σε έξι μήνες. Θα αναθεωρηθεί από την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που θα διώξει την τρόικα, ανοίγοντας νέους δρόμους ελπίδας για τη χώρα και το λαό.
Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αλλάξει μόνον αυτόν τον προϋπολογισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει την Ελλάδα. Δεν είναι μία απλή
πολιτική δέσμευση. Είναι το χρέος μας στην ιστορία και είναι
το χρέος μας για τις επόμενες γενιές, είναι το χρέος μας για
το λαό, τον τόπο, τη Δημοκρατία.

ται οι βάρδιες που προβλέπονται για την κάλυψη της
πληθώρας των αναγκών,
μέρος των οποίων περιγράψαμε ήδη.
Σήμερα στο Νοσοκομείο εργάζονται 10 οδηγοί εκ των
οποίων οι 3 συνταξιοδοτούνται το 2014. Κατά συνέπεια
όχι μόνο δεν πρέπει να ενταχθούν σε διαθεσιμότητα οι οδηγοί του Ασκληπιείου αλλά
πρέπει να μετακινηθούν στο
νοσοκομείο και άλλοι υπάλληλοι της κατηγορίας οδηγών
ενδεχομένως από υπαλλήλους οδηγούς που έχουν
τεθεί σε διαθεσιμότητα από
άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.
Κατόπιν όλων αυτών,
Πώς εκτιμάτε ότι θα μπορέσει
να λειτουργήσει το Ασκληπιείο
Νοσοκομείο Βούλας με την ιδιαιτερότητα της μεγάλης κτιριακής διασποράς, εάν ισχύσει η
απόφαση ένταξης σε διαθεσιμότητα των οδηγών;
Προτίθεστε να εξαιρέσετε
από τη διαθεσιμότητα τους
οδηγούς που εργάζονται στο
Ασκληπιείο Βούλας;

Μιλώντας στη Βουλή σχετικά με τις βαρύτατες κατηγορίες που εκτοξεύουν η μία
εναντίον της άλλης, η Υφυπουργός Υγείας
Ζέτα Μακρή και η Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ
Μένη Μαλλιώρη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Κουρουμπλής δήλωσε ότι απαιτείται να
κληθούν αμφότερες, καθώς και εκπρόσωποι

των εμπλεκομένων στην υπόθεση φορέων,
ενώπιον της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για να διερευνηθεί το
θέμα. Πρόσθεσε ότι σε συνεννόηση και με
άλλους βουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή θα απευθύνει σχετικό αίτημα στον
Πρόεδρό της κ. Δημήτρη Κρεμαστινό.

200 υπερσύγχρονες κλίνες Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας είναι κλειστές!
Οι βουλευτές Γιάννης Δημαράς και Γαβριήλ Αβραμίδης ερωτούν
To “Αρμα Πολιτών” επανέρχεται, δια των βουλευτών
του, με νέα ερώτηση προς
τους αρμόδιους Υπουργούς,
αφού μέχρι σήμερα δεν έχει
πάρει απάντηση για την κατάσταση στα δημόσια Νοσοκομεία της Αττικής.
Συγκεκριμένα σημειώνουν:
«όπως μας ενημερώνει η
Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας - Πειραιά,
εθνική τραγωδία παίζεται
καθημερινά στα δημόσια
νοσοκομεία της Αττικής και
όλης της χώρας όπου πάνω
από 70 ασθενείς κάθε ηλι-

κίας βρίσκονται σε λίστα
αναμονής για κρεβάτι σε
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ενώ την ίδια
ώρα 200 υπερσύγχρονες
κλίνες ΜΕΘ είναι κλειστές
λόγω έλλειψης προσωπικού, το οποίο μεταφράζεται
σε 5.600 ασθενείς ετησίως,
στους οποίους δεν δίνεται η
ευκαιρία και το δικαίωμα να
παλέψουν για τη ζωή τους.
Για να καλυφθούν με επάρκεια και ασφάλεια οι ανάγκες
του πληθυσμού της χώρας,
έπρεπε τα κρεβάτια των

Μ.Ε.Θ, Μ.Α.Φ και Μ.Ε.Ν να
αποτελούν το 9-11% των κλινών των δημόσιων νοσοκομείων σύμφωνα με τα διεθνή
επιστημονικά πρωτόκολλα,
δηλαδή 1200 κλίνες Εντατικής.
Ερωτάστε :
Έχετε δρομολογήσει ενέργειες επίλυσης του καυτού
αυτού θέματος που απασχολεί την κοινωνία;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιάννης Δημαράς
Γαβριήλ Αβραμίδης

«Ωμός εκβιασμός οι απαιτήσεις της Τρόικα
για τους πλειστηριασμούς κατοικιών»
κατήγγειλε ο Νίκος Χουντής στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου
Τον ωμό εκβιασμό της
Τρόικας απέναντι στην
Ελλάδα για το θέμα της
απελευθέρωσης
των
πλειστηριασμών των κατοικιών, κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής
του
ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής,
σε παρέμβασή του στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο
συγκεκριμένα, ο Ελληνας
ευρωβουλευτής στην παρέμβασή του στη συζήτηση της Ολομέλειας για
την Σύνοδο Κορυφής του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
αφού κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις της ΕΕ που
αγνοούν «τα συντρίμια
που έχουν αφήσει πίσω
τους οι πολιτικές τους»

και τους «1.5 εκατ άνεργους στην Ελλάδα και για
τις χιλιάδες οικογένειες
που έχουν μείνει χωρίς
ηλεκτρικό ρεύμα», κατήγειλε ότι θα συνεχίζονται
οι ωμοί «εκβιασμοί για
τους πλειστηριασμούς»
και τις κατασχέσεις των
κατοικιών των ελληνικών
νοικοκυριών.
Ο Νίκος Χουντής στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, δήλωσε
μεταξύ άλλων:

“Κύριε Πρόεδρε, στο επόμενο Συμβούλιο οι ηγέτες
θα μιλήσουν για την οικονομική κατάσταση της
Ένωσης, για την οικονομική κατάσταση της ΟΝΕ,

θα ακούσουμε πάλι για
την Tραπεζική Ένωση, για
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο,
για την οικονομική διακυβέρνηση. Δεν θα ακούσουμε, όμως, γιατί θα
αγνοήσουν για άλλη μια
φορά, τα αποτελέσματα,
τα καταστροφικά αυτών
των πολιτικών.
Δεν θα ακούσουμε παραδείγματος χάρη για το
1.500.000 ανέργων στην
Ελλάδα, δεν θα ακούσουμε ότι χιλιάδες νοικοκυριά
σήμερα
στην
Ελλάδα δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν θα
ακούσουμε ότι η Ελλάδα,
μια χώρα πού βρίσκεται
κάτω από τη στενή εποπτεία όλων των θεσμών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι φτωχοί γίνονται φτω-

χότεροι κι οι πλούσιοι
πλουσιότεροι και ότι θα
συνεχίσουν τους εκβιασμούς για τους πλειστηριασμούς
και
τις
κατασχέσεις των ελληνικών νοικοκυριών...Εμείς,
ως Αριστερά, θα αγωνιστούμε για ριζικές αλλαγές και ανατροπές για να
μπορούμε να μιλάμε για
μια Ευρώπη της εργασίας,
της αλληλεγγύης και της
δημοκρατίας.”
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ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΞΚ-9ΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
Παλλήνη 17/12/2013
Αρ. Πρωτ. 42040
Προς: 1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείου Πρασίνου
3. Δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα
4. Ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, νομείς
Κοινοποίηση: Α.Τ. Παλλήνης
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ
Δ.Σ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Θέμα: Κλαδεύσεις παρόδιας βλάστησης.
Σχετ.: 1) Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ.
πρωτ. 8950/28.4.2006 Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη του Δασαρχείου Πεντέλης.
2) Τον Ν. 3208/03 που αφορά την
προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.
3) Το 290 άρθρο του Π.Κ.
4) Ο Νόμος 3155/1955 άρθρο 5
«Περί κατασκευής και συντηρήσεωςν οδών»
5) Το άρθρο 75 παράγραφος β1, β4,
γ4, γ11, γ12, γ13 του Νέου Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων.
6) Η διάταξη του άρθ. 100Β του Α.Κ.
7) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4007/1/2013 απόφαση Δημάρχου για
την ανάθεση της εποπτείας των
Υπηρεσιών Πρασίνου στον εντεταλ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
Βούλα 18-12-2013
Αριθ. Πρωτ.: 69557
ΣΧΕΔΙΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» με
προϋπολογισμό 39.998,00 € με ΦΠΑ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) ή από το
φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος
43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210
8970918, εκτός αν αναλάβουν την
αναπαραγωγή των τευχών με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που
θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οδός
Βασ.Κων/νου 25.. Η διακήρυξη του

ΕΒΔΟΜΗ
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μένο Δ.Σ. Πρασίνου κο Μαντζώρο
Ανδρέα.
8) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42029 17/12/2013 εισήγηση της Δ/νσης
Καθαριότητας Περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής.
9) Κάθε νεότερη σχετική διάταξη.
Μετά από οχλήσεις δημοτών και
μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας του
Δήμου Παλλήνης και το ανωτέρω (8)
σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας
Ζωής διαπιστώθηκαν τα ανωτέρω
δέντρα-θάμνοι που χρήζουν κλαδεύσεως, μερικής αποκλάδωσης:
1. Στην περιοχή της Νέας Παλλήνης
του Δήμου Παλλήνης στην συνέχεια της οδού Αγίας Παρασκευής
προς οδό Καλαβρύτων σε οδό βόρεια του Μουσικού Λυκείου, Παλλήνης εκφύονται σε 4 σημεία σχίνα
που ρήζουν μερικής αποκλάδευσης
για την ασφαλή διέλευση πεζών και
αυτοκινήτων.
2. Στην περιοχή της Νέας Παλλήνης
του Δήμου Παλλήνης στην οδό
Αχαΐας εκφύονται σχίνα που χρήζουν μερικής αποκλάδευσης για την
ασφαλή διέλευση πεζών και αυτοκινήτων.
3. Στην περιοχή της οδού Σαλαμίνας της Δ.Σ. Παλλήνης του Δήμου
Παλλήνης εκφύονται πραπλεύρως
της οδού 3 πεύκα που χρήζουν μερικής αποκλάδευσης στο κάτω
μέρος, κυρίως αυτών για την
ασφαλή διέλευση πεζών και αυτοκινήτων.
4. Στην περιοχή της οδού Καραολή

Μιχαήλ της Δ.Ε. Παλήνης του
Δήμου Παλλήνης εκφύονται παραπλεύρως πεύκα που χρήζουν μερικής αποκλάδευσης στο κάτω μέρος,
κυρίως αυτών για την ασφαλή διέλευση πεζών και αυτοκινήτων.
5. Στην περιοχή της Νέας Παλλήνης
του Δήμου Παλλήνης στην οδό
Αχαΐας τέρμα με σύνδεση με οδό
Κνωσσού σε 1 σημείο εκφύονται
σχίνα που χρήζουν κλαδεύσεις για
την ασφαλή διέλευση πεζών και αυτοκινήτων.
Επισυνάπτεται αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό.
Λόγω του ότι κάποια από τα ανωτέρω φυτά εκφύονται από ιδιοκτησίες.
Την κλήση του ενδιαφερόμενου,
νομέα των ιδιοκτησιών όπως προβεί
ο ίδιος στην κλάδευση των ανωτέρω
σε μία εύλογη χρονική προθεσμία 15
ημερών μετά από σχετική αδειοδότηση από τη Δασική Αρχή και την δημοσιοποίηση της απόφασης στον
ημερήσιο Τοπικό Τύπο. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει
άπρακτη δίνεται η δυνατότητα στην
Υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική νόμιμη διαδικασία, όπως προβεί
στην κλάδευση αυτών και στον καταλογισμό της δαπάνης κλαδέματος
των υφιστάμενων κλαδιών από τα
παρόδια ακίνητα στους ιδιοκτήτες,
νομείς αυτών, μετά από σχετική κανονιστική απόφαση του Δ.Σ.
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ Δ.Σ.
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132030465 Άρης Μέμος και στην γραμματεία της Τ.Υ. τηλ.: 2132030431,
FAX επικοινωνίας 213 20 30 439 και
μέχρι την Πέμπτη 09/01/2014 και
ώρα 13.00 μ.μ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
14/01/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. στο δημοτικό Κατάστημα
Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη και το
σύστημα υποβολής προσφορών είναι
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 3669/08
(Κ.Δ.Ε.) .
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
A1, Α2, και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ1 καθώς επίσης
και των Νομαρχιακών Μητρώων Εργοδηγών Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών με τουλάχιστον 9-ετή
πείρα, Αδειούχοι επιχειρηματίες με
τουλάχιστον 9-ετή πείρα, Εμπειροτέχνες με τουλάχιστον 11-ετή πείρα και
Υπομηχανικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ και
ΚΑΤΕΕ μετά τριετίας λήψη πτυχίου.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο και
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη A1, Α2, και 1η τάξη του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της
παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 650,38 ΕΥΡΩ και
ισχύ τουλάχιστον 9 (εννέα) μηνών &
τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι 6 (εξι)
μήνες.
6. Το έργο είναι ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας ενημέρωσης με e-mail και
τηλεομοιοτυπία (fax).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σπυράγγελος Πανάς

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα
περίπτερα

ή διαβάστε τη
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό (υπ. αριθ.
397/13/ΔΔΠ) για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΙΨΙΛΩΣΗΣ - ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» (ως αναλυτικά περιγράφεται στα τεύχη της διακήρυξης του Διαγωνισμού).
― Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Οροφής: € 194.917, 12 πλέον
Φ.Π.Α. για δύο (2) έτη
― Ημερομηνία Λήξης υποβολής Προσφορών: 20/01/14 και ώρα
12:00.
― τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν έως τις
13/01/2014, καθημερινά και ώρες 09:00 π.μ. - 16:00 μ.μ. στη Διεύθυνση ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι, Τ.Κ.
15231, Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών (κ. Γ. Πρίμπας - τηλ.
210 6501815).
Προσφορές μπορούν να υποβάλουν μόνοι οι ενδιαφερόμενοι που
έχουν παραλάβει με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, τα
τεύχη της διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
210 6030655 - 6937 153052 www.ebdomi.com
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :
24960
Χαλάνδρι 18/ 12 / 2013
ΑΡΙΘ. Πρωτ:
26243
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων» Α.Μ.
15/2013 προϋπ. 99.630,00€ με
ΦΠΑ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΕΡΓΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
με
προϋπολογισμό
81.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &
ΟΕ, και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας,
Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι
και την Πέμπτη 9 / 1 /2014.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2,00 € ) ΕΥΡΩ, εκτός
αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023980, FAX : 213 2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία : Π.
Ζωγράφος και Ε. Φραντζεσκάκη .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
14/1/2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθ. 5
Ν.
3669/2008)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν
την κατηγορία και τάξη του έργου,
ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 1.617,11€ και
ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξΙ (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα
Έκτακτα έσοδα του Δήμου (ΣΑΤΑ) .
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νέα Μάκρη 10 / 12 / 2013
Α.Π. : 32636
Λ. Μαραθώνος 104
Πληροφορίες: Κάκαρης Ευάγγελος
Τηλέφωνο: 2294320518
Fax: 2294090810
e-mail : techdep@marathon.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 454.702,34 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των εξής κτιρίων του Δήμου
Μαραθώνος:
α) Κτίριο πρώην Δημαρχείου Νέας
Μάκρης: Αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση λέβητα, εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης,
εγκατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας τύπου VRV και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων
β) Κτίριο 1ου Γυμνάσιου Νέας Μάκρης: Αντικατάσταση κουφωμάτων,
θερμομόνωση δώματος, αντικατάσταση λέβητα, εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης, αντικατάσταση
κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων
2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 226.760,10 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 227.942,24 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν με δική τους δαπάνη τα συμβα-

τικά τεύχη του διαγωνισμού από τα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Μαραθώνα, Λεωφόρος Μαραθώνος 104,190 07, Νέα Μάκρη Αττικής κάθε εργάσιμη ημέρα και από
ώρα 9:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ., μέχρι και
την Πέμπτη 02-01-2014
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε υπόδειγμα
τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22943
20541 και 22943 20518, FAX επικοινωνίας 22940 90810, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κάκαρης
Ευάγγελος.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μαραθώνος, στην Λεωφόρο Μαραθώνος 104, Τ.Κ190 07, Νέα Μάκρη
Αττικής, πρώην Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου, στις 07-01-2014 , ημέρα
Τρίτη (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.)
με σύστημα υποβολής προσφορών,
το οποίο περιλαμβάνει την υποβολή
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6
του Ν.3669/2008.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η ή στην
2η τάξη για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και στην Α2 ή 1η
τάξη ή στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»
και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του
νόμου.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι Προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι

εγγεγραμμένοι στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω β΄ κράτη,
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Περισσότερες λεπτομέρειες στη Διακήρυξη.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 7.321,54 ΕΥΡΩ και
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι
(6) μήνες.
7. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις
της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ»
(Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. Πράξης 2012
ΣΕ06180028), η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
«03 – Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
Προκαταβολή θα χορηγηθεί ύψους
10% του συνολικού ποσού της Σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ( άρθρο 242, παρ.
3, του Ν.4072/12 της Γ.Γ.Δ.Ε. σε
συμπλήρωση
του
Ν.3614/2007
ΕΣΠΑ).
8. Η προθεσμία για την κατασκευή
και πλήρη αποπεράτωση του όλου
έργου είναι έξι (6) μήνες.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος.
Μαραθώνας, 10 Δεκέμβριου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΪΖΟΣ
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EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΑΜΟΙ
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΡΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος Λουδάρου, που
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Λαγονήσι
και η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
ΜΑΡΙΑΣ, το γένος Παξιμάδη, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στο Λαγονήσι, θα έλθουν σε
γάμο που θα γίνει στο Δήμο Σαρωνικού.

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549
Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος
Αναλαμβάνει:
- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων
- Γλωσσική επιμέλεια
- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων
- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,
ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.
τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες.
Τηλ. 210 6030.655, 8959.004
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 85 (έναντι πρώην
κτιρίου ασυρμάτου Ο.Τ.Ε.)
Τηλ.: 22940 86666, 22940 45559
Fαx: 22940 40908
Πληροφ.ς: κ. Γκρέκας, κ. Ανδρώνης
Σπάτα: 13/12/2013
Αρ.πρωτ. : 48959/16-12-2013
ΕΡΓΟ : ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ
ΠΡΟΥΠ. : 275.743,11 € με Φ.Π.Α.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
ανακοινώνει ότι, η δημοπρασία της
24-12-2013 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ματαιώνεται. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σε
νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί.ΣΠΑΤΑ, 13-12-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ITAΛΙΚΑ Παραδίδονται μαθήματα από απόφοιτη
Πανεπιστημίου Perugia.
Bούλα, 6946.889 533, 210 8954.974

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα με πανεπιστημιακές
γνώσεις για φύλαξη ή διδασκαλία παιδιών. Τηλ. 210
9902.069 από 8.30μ.μ. έως 11 μ.μ.

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών
παιδιών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων.
Τηλ. 210 9932687 - κιν. 6987880112
ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΔ-66Μ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15233, Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 2023843 - 844
ΦΑΞ: 213 2023846
Χαλάνδρι, 18/12/2013
Aρ. Πρωτ.: 26300
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και την οικονομική προσφορά
όπως αναλυτικά αναφέρεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές και πάντα
σύμφωνα με την 11389/93 Υπουργική Απόφαση για την «Προμήθεια
υλικών πυροπροστασίας αθλητικών
εγκαταστάσεων ήμου Χαλανδρίου»,

προϋπολογισμού 50.793,11€ με
ΦΠΑ 23% & με Α.Μ.27/13.
Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών η 27/12/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών θα είναι η Ελληνική.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 της
Υπ.Απ. 11389/93.
Ισχύουσα νομοθεσία : Ν. 3463/06, Ν.
2286/95, Υ.Α. 11389/93, Ν.3852/10.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται
στο ποσό των 2.539,66€.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο Tμήμα Προμηθειών του Δήμου
τηλ. 213 2023844.
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Βρεφονηπιοκόμος,

απόφοιτη ΙΕΚ, 23 ετών με
αγάπη για τα παιδιά ζητεί εργασία σε Παιδικό Σταθμό
ή αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών και βρεφών.
Περιοχές ΒΒΒ & Γλυφάδα, τηλ. 6971 569154.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

μαγνητόφωνο του 1950 με
πομπίνες, πικάπ αντίκα,
μηχανή slides και παλιοί
δίσκοι. Τηλ. επικοινωνίας 210 8963.531

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.

Nομιμοποιήσεις
αυθαιρέτων
με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για μεταβίβαση
ακινήτων από έμπειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο.

Τηλ. 6977-288947
Αγγ. Βήχος

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830
Τηλ.: 210 8959.004, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-38740 3

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

www.petridoulemoniapsychologist.com

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Specia-

list 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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση
ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων
Δέχεται με ραντεβού
τηλ. 210 6020166 & 6977446445
ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
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τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ , (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)
Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Τέλος στους χρόνιους πόνους στο χέρι
Οριστικό τέλος στους βασανιστικούς και χρόνιους πόνους
από τις παθήσεις του χεριού (τενοντίτιδες, επικονδυλίτιδες,
αρχόμενες αρθρίτιδες) βάζει μια νεα θεραπεία με τοπικές ενέσεις που περιέχουν αυτόλογους παράγοντες (ενζυμα) από το
αίμα του πάσχοντος!
Τα θεαματικά αποτελέσματα, της πρωτοποριακής θεραπείας
που εφαρμόζεται πλέον και στη χώρα μας, παρουσιάστηκαν
πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη στο κοινό συνέδριο
της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία

και της Ελληνικής Εταιρείας Χεριού και Άνω Άκρου.
«Η εφαρμογή της νέας θεραπείας αποτελεί επανάσταση
στην αντιμετώπιση των παθήσεων του χεριού, που ταλαιπωρούν με αφόρητους πόνους δεκάδες εκατομμύρια άνδρες και
γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς πολλές περιπτώσεις
καταργεί το χειρουργείο» τονίζει ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός- Μικροχειρουργός Χεριού Ιωάννης Α. Ιγνατιάδης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής
Χεριού-Aνω Aκρου.
Η θεραπεία, όπως εξήγησε ο Ι. Ιγνατιάδης που την εφαρμόζει,
είναι απλή, γρήγορη και έχει άμεσα αποτελέσματα. Μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε κατάλληλα εξοπλισμένο ιατρείο και από
εξειδικευμένο ιατρό, γεγονός που μειώνει συνολικά το κόστος
της επέμβασης, αφού δεν γίνεται καν εισαγωγή σε νοσοκομείο.

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)
Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη
Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880
Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μετά τη διάγνωση της πάθησης ο γιατρός παίρνει αίμα από
τον πάσχοντα, με μια απλή αιμοληψία. Στη συνέχεια με ειδική
επεξεργασία γίνεται λήψη από το αίμα ενός ένζυμου, το οποίο
εδράζει στο περίβλημα των αιμοπεταλίων και έχει αυξητικέςεπουλωτικές ιδιότητες.
Ακολούθως ο θεράπων γιατρός με σύριγγα κάνει έκχυση του
ενζύμου στο σημείο του μεγίστου πόνου ή γύρω από αυτό σε
πέντε κοντινά σημεία. Τον τελευταίο χρόνο η θεραπεία εφαρ-

μόζεται και στην αντιμετώπιση των αρχόμενων αρθρίτιδων μικρών αρθρώσεων όπως του αντίχειρα.
Για κάθε θεραπεία μπορεί να χρειασθούν 1-3 συνεδρίες, ενώ
η διαδικασία εφαρμογής δεν ξεπερνά τα 20-25 λεπτά. Μετά
την έκχυση του ενζύματος το χέρι αναρτάται σε ένα περιλαίμιο για δυο ημέρες, ενώ για δυο εβδομάδες δεν επιτρέπεται
η καταπόνηση, όπως συμβαίνει και στη θεραπεία με κορτιζόνη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Δύο απo τις πιο συχνές και βασανιστικές παθήσεις του χεριού
είναι:
➢ Η έξω επικονδυλίτιδα (στον αγκώνα) που βασανίζει τα
χέρια αυτών που κάνουν χειρονακτικές εργασίες και των
αθλητών αλλά και στίς κωμμώτριες, δακτυλογράφους, πιανίστες, κλπ και
➢ Η αρθρίτιδα βασικής άρθρωσης του αντίχειρα (στό χέρι)
που προσβάλλει τα χέρια των γυναικών άνω των 40 χρόνων.
(Βέβαια οι νοικοκυρές επιβαρύνονται συχνά και απ τις δύο παραπάνω παθήσεις, αφού εντάσσονται και στις δυο παραπάνω
κατηγορίες.
Eπικονδυλίτιδα: Η έξω επικονδυλίτιδα εκδηλώνεται με:
➢ Aλγη διαξιφιστικά στον αγκώνα επιδεινούμενα με την
χρήση του ακρου,
➢ Aιμωδίες που αντανακλούν συχνά προς το μπράτσο ή το
πήχυ, ενώ κάποια στιγμή εγκαθίσταται σχεδόν ανικανότητα
εκτέλεσης χειρονακτικής εργασίας και έξπτωση μυϊκής
ισχύος.
Είναι δε πολύ βασανιστικό και ψυχοφθόρο να βλέπεις το χέρι
σου να αχρηστεύεται προοδευτικά και να σου πέφτουν τα αντικείμενα ή να μη μπορείς να βιδώσεις μια βίδα.
Σε στατιστικές που έγιναν σε 12 εργοστάσια στην Ουάσιγκτoν
βρέθηκε ότι ανά πάσα στιγμή πάσχει το 5.2-6% του εργατικού
πληθυσμού, ενώ στη διάρκεια της ζωής του ο ένας στους τρείς
εργάτες κάποια στιγμή θα προσβληθεί από κάποια άλλης βαρύτητας επικονδυλίτιδα. Η ηλικία 35-52 χρόνων είναι η πιο επιρεπής και το γυναικείο φύλλο επίσης είναι πιό ευαίσθητο.
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ:
Χαρακτηριστικό της βασικης αρθρίτιδας του αντίχειρα είναι ο
επιδεινούμενος πόνος που συνοδεύεται από πρήξιμο. Σε προχωρημένο στάδιο αρθρίτιδας ο αντίχειρας ακινητοποιείται και
ο πάσχοντας αδυνατεί να εκτελέσει βασικές κινήσεις όπως η
απλή σύλληψη αντικειμένων.
Στα τελικά στάδια ο αντίχειρας υπεξαρθρώνεται στη βάση του
και κονταίνει στο μήκος του ενώ σχεδόν αχρηστεύεται

Συνεχίζεται η εκστρατεία Δωρεάν Παιδικού Εμβολιασμού για
παιδιά ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως ανέργων,
καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς καμμία ιατρική παρακολούθηση, που πραγματοποιεί ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ»,
στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά Ανασφάλιστα, όχι Απροστάτευτα». Πρόσφατα εμβολιάστηκαν
ακόμη 32 παιδιά με πολυδύναμα εμβόλια που τα προστατεύουν από διάφορες ασθένειες.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο
πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή καθημερινά 10.00 - 14.00 στα τηλέφωνα: Γραφείο Παιδείας: 213 2025 236, 237 - Κοινωνική
Υπηρεσία: 210 9647 021

www.microhand-ortho-spine.gr
www. cosmosep.gr

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεγάλη ανατροπή στην αντισφαίριση με τα κορίτσια του Αρη
Τα κορίτσια του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006, πέτυχαν την περασμένη Κυριακή μία μεγάλη νίκη επί της πρωτοπόρου ομάδος ΡΟΥΦ 80 με σκορ 4-1, για το πρωτάθλημα της Β’
Εθνικής κατηγορίας στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Οι
αθλήτριες του ΑΡΗ - Φίσερ, Τέρπου και Ισαμπάλογλου
- με τη νίκη τους αυτή πέρασαν στην πρώτη θέση της
βαθμολογίας αφήνοντας δεύτερη την ομάδα του ΡΟΥΦ
80, αφού στον πρώτο γύρο είχαν χάσει με 4-1 εκτός
έδρας και στην έδρα τους κέρδισαν με 4-1 αλλά με καλύτερη διαφορά των σετ ( 12-8 με 14-6 ). Έτσι η πορεία
τους για την άνοδο στην Α2 Εθνική κατηγορία και την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής αρχίζει να
παίρνει σάρκα και οστά.
Αλλά και τα αγόρια του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 που αγωνίζονται
για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Αττικής με τις
νίκες τους επί του Α.Ο.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ με 4-1 της Α.Ε.Ν
ΚΗΦΙΣΙΑΣ με 4-0, εξακολουθούν να βρίσκονται στην
πρώτη θέση σε ισοβαθμία με τον Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ. Η Γυναικεία ομάδα του Γ.Σ.ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ που αγωνίζεται στην
Α2 Εθνική κατηγορία, χωρίς τη βασική της παίκτρια ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΑ (η οποία λόγω τραυματισμού δεν αγωνίστηκε καθόλου στο φετινό πρωτάθλημα), προσέθεσε
άλλες τρείς ήττες στο αγωνιστικό της πρόγραμμα και
αγωνίζεται με δόντια και με νύχια να κρατηθεί στην κατηγορία της.

Στην Α1 κατηγορία Ανδρών που αγωνίζεται ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ δεν υπήρχε αθλητική δραστηριότητα λόγω υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας.
Για την Β’ εθνική κατηγορία Ανδρών η ομάδα του Α.Σ. ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ με 3 ήττες και μία νίκη στις δύο τελευταίες
αγωνιστικές βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας.
Για την Α’ κατηγορία Γυναικών Αττικής η ομάδα του Α.Σ.
ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ κέρδισε με 4-3 την ομάδα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ, με 4-1 το ΗΡΑΚΛΕΙΟ και επίσης 4-3 την ομάδα των
ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ και για την Γ’ κατηγορία Αττικής
Ανδρών ο Α.Ο. Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ προχώρησε με 1 νίκη και 2
ήττες.

Νίκες και ήττες του Αρη Βούλας στο ποδόσφαιρο
Το περασμένο Σαββατοκύριακο 14 - 15 Δεκεμβρίου στους
αγώνες για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΕΠΣΑΝΑ, ο
Αρης Βούλας είχε τα παρακάτω αποτελέσματα:
1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΟΡΤΟ
ΡΑΦΤΗ 4-4.
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Χ. (57' ΡΑΠΑΙ),
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΣΚΟΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (69' ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Α.), ΜΥΛΩΝΑΣ (44' ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ), ΤΖΑΝΙΜΗΣ,
ΣΑΝΣΑΡΟΓΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (74' ΣΑΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ),
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ (63' ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ).
Τα γκολ για τον Αρη πέτυχαν: Τζανιμης (4' ΚΑΙ 41'), Σπυρόπουλος (23' ΚΑΙ 28').
2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ: ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΚΥΑΝΟΥΣ
ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 2-2.

3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUNIOR: ΚΑΛΥΒΙΑ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 1-1

Βραβεύτηκαν τα χρυσά κορίτσια του Πρωτέα
«Το κύπελλο είναι ο θεσμός
των εκπλήξεων», έτσι ξεκίνησε το εισαγωγικό της παρουσίασης του γυναικείου
τμήματος του Πρωτέα για
τη βράβευσή του στην 60η
τελετή Αθλητικών βραβείων

κατηγορία (Α2 Γυναικών),
να κατακτήσει Κύπελλο Ελλάδος.

ΠΣΑΤ, να βραβευτούν και το
αξίζουν πέρα ως πέρα γιατί

γορα θα στο χαρίσει με το
παραπάνω αν αυτό που κάνεις το αγαπάς και του προσφέρεις.
Έτσι λοιπόν και τα «χρυσά»
κορίτσια του Πρωτέα κατέκτησαν στο Βόλο την κορυφή, με τους κόπους τους
και την αγάπη τους στο
μπάσκετ και έφτασαν στα
βραβεία Όσκαρ των αθλητών, τα Αθλητικά Βραβεία

δεν τους χάρισε κανένας τίποτα, είπαμε στον αθλητισμό
δεν
υπάρχουν
εκπλήξεις, αλλά δουλειά,
δουλειά, δουλειά και στο
τέλος θα πάρεις ότι αξίζεις.

Εκπλήξεις όμως στον αθλητισμό δεν υπάρχουν αν τις
εξετάσει κάποιος εις βάθος,

Ανάμεσα στα χρυσά κορίτσια του Πρωτέα, ο παθιασμένος μαχητής του
Πρωτέα Γιάννης Πλουμίδης.

ΠΣΑΤ που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στην αίθουσα
Μελίνα Μερκούρη στο ΣΕΦ,
ως η μοναδική ομάδα στην
ιστορία των ομαδικών αθλημάτων που κατάφερε προερχόμενη από κατώτερη

βοδίκαιος και ότι είναι να
στο απονείμει, αργά ή γρή-

καθώς η σκληρή δουλειά, η
υπομονή, η οργάνωση και η
προσήλωση σε έναν στόχο
είναι αυτά που σε οδηγούν
στην κορυφή, καθώς ο
αθλητισμός δεν είναι τυφλός, όπως η δικαιοσύνη
κάποιες φορές, αλλά ακρι-

Συγχαρητήρια στα κορίτσια
και τα καλύτερα στην ζωή
και τον αθλητισμό έρχονται
καθώς έχετε μάθει να είστε
μαχήτριες.
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Eπιχείρηση «ξαφνικού θανάτου» στον Αθλητισμό
Για την επιχείρηση διάλυσης του Αθλητισμού από την μνημονιακή συγκυβέρνηση
αναφέρθηκε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Πάντζας, κατά τη συζήτηση
για τον Προϋπολογισμό του 2014. Συγκεκριμένα είπε τα εξής:

«Έχουμε έναν Προϋπολογισμό λιτότητας,
απαξίωσης και ξεπουλήματος! Σε αυτό το
τρίπτυχο και ο αθλητισμός, τον οποίο θέλετε να μετατρέψετε σταδιακά από κοινωνικό αγαθό σε προϊόν παροχής υπηρεσιών
για λίγους. Απόδειξη;
Πρώτον: Τις αθλητικές υποδομές τις παραχωρήσατε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, γνωρίζοντας ότι οι δήμοι, εξαιτίας του
«Καλλικράτη», δεν έχουν τους πόρους και
το προσωπικό να συντηρήσουν και να λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα γήπεδα.

Δεύτερον: Τις αθλητικές ομοσπονδίες τις
αξιολογείτε υπό την ντιρεκτίβα των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων. Αγνοείτε το
διεθνές πλαίσιο, τους αθλητές και το κύρος
της χώρας, φτάνει να δημιουργηθούν ομοσπονδίες με έναν υπάλληλο.
Τρίτον: Τους εποπτευόμενους φορείς της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού άλλους
τους ξεπουλήσατε και άλλους τους παραχωρήσατε στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως σύντομα θα
κάνετε και με το ΕΣΚΑΝ.
Και τέταρτον: Υποβαθμίζετε τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού σε Διεύθυνση με
το νέο εγκεκριμένο οργανόγραμμα.
Γιατί όλα αυτά; Γιατί θέλετε να δημιουργήσετε μια Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
χωρίς επιτελικό ρόλο και αρμοδιότητες,
χωρίς αντικείμενο, φτάνει να διεκπεραιώνει
και να νομιμοποιεί τις δράσεις της ιδιωτικής

Ο Πρωτέας χορεύει...
Ο Πρωτέας Βούλας στις 20 Δεκεμβρίου 2013 αφήνει τα παρκέ και ταξιδεύει σε ρυθμούς μουσικούς
στην Ακτή Πειραιώς (Πειραιώς 178 & Λαμίας), όπου
υπό τους ήχους και τις φωνές των Διονύση Σαββόπουλου, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Γιάννη Ζουγανέλη,
Σάκη Μπουλά διοργανώνει τον χoρό του Συλλόγου
για να προϋπαντήσει τον ερχομό των Χριστουγέννων και του νέου έτους, με κέφι και αισιοδοξία.
Μπορείτε να προμηθευτείτε τις προσκλήσεις για το
χορό του Πρωτέα Βούλας, από τα γραφεία του συλλόγου Λυκούργου 17, Βούλα ή να ενημερωθείτε
στο τηλέφωνο 210-8953823.
Η πρόσκληση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φαγητό
ή ποτό στη βραδιά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534, -551
Φαξ: 213 2063533
Αθήνα, 20/12/2013
Aρ. Πρωτ.: 252891
AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/
2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/
Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με ΑΔΑ:
ΒΛ1ΗΟΡ1Κ-ΞΓΞ η με αρ. πρωτ.
Φ6043/4793/ΠΕΡΙΒ-9/13 Απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Τροποποί-

ησης-συμπλήρωσης της υπ αρ.
πρωτ. Φ6043/3489/ΠΕΡΙΒ-9/13-712 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), με προσθήκη
της δραστηριότητας ανακύκλωσης
οχημάτων τέλους κύκλου ζωής
(ΟΤΚΖ) της εταιρείας ‘’ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΕΕ & ΝΕ’’, στη
θέση ‘’Μπερμπάντι ή Πάτημα’’ στον
Αυλώνα Αττικής (περιοχή ΒΙΠΑ)
του Δήμου Ωρωπού, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής (Λ. Μεσογείων
239 & Παρίτση, Ψυχικό). Κατά της
απόφασης αυτής μπορεί να γίνει
προσφυγή στον Υπ. ΠΕΚΑ μέσα σε
30 ημέρες από τη δημοσίευσή της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534, -551
Φαξ: 213 2063533
Αθήνα, 20/12/2013
Aρ. Πρωτ.: 252880
AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/11) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με ΑΔΑ:
ΒΛΓΩΟΡ1Κ-ΙΛΓ η με αρ. πρωτ.
Φ2634/οικ.5536/ΠΕΡΙΒ-9/13 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Τροποποίησης της
υπ αρ. πρωτ.Φ2634/2733/ΠΕΡΙΒ9/08-07-2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί-συμπληρωθεί με την υπ αρ. πρωτ.
Φ2634/οικ.5120/ΠΕΡΙΒ-9/15-11-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534, -551
Φαξ: 213 2063533
Αθήνα, 20/12/2013
Aρ. Πρωτ.: 252873
AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (σε ορθή

κερδοσκοπίας. Διότι θέλετε να δημιουργήσετε μια υπηρεσία-σφραγίδα, έναν αθλητισμό σε ξαφνικό θάνατο την ίδια ώρα που το
σάπιο σύστημα του επαγγελματικού αθλητισμού επιβιώνει αυθαιρετώντας και εξακολουθεί να απομυζά δεκάδες εκατομμύρια
ευρώ από τον πλούτο του ελληνικού λαού
και του ερασιτεχνικού αθλητισμού.»
Στη συνέχεια, αναφέροντας τις βασικές
αρχές της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τον
Αθλητισμό ο Γιώργος Πάντζας είπε:
«Σας λέμε, λοιπόν, ότι η τροϊκανή σας Συγκυβέρνηση τελειώνει. Η ώρα μιας άλλης πολιτικής για τον αθλητισμό πλησιάζει. Σας
λέμε –και δεσμευόμαστε γι’ αυτό- ότι στη
χώρα σύντομα θα εφαρμοστεί ένα ενιαίο
κοινωνικό και δημοκρατικό σύστημα φυσι-

Απόφαση, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα
διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων
από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και
κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και
προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και
μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) και διαλογής, προσωρινής
αποθήκευσης και επεξεργασίας μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
της εταιρείας «ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.», στη θέση
«Κουτάλα- Βαρκαρέζα» του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής,
η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερομένου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό).
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί
να γίνει προσφυγή στον Υπ. ΠΕΚΑ
μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευσή της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

επανάληψη στις 13-12-13 ως προς
τον αριθμό πρωτοκόλλου) με ΑΔΑ:
ΒΛΓΨΟΡ1Κ-ΠΩ3 η με αρ. πρωτ.
Φ1317/4967/ΠΕΡ.6/13 Απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ‘Εγκρισης
Περιβαλλοντικών ‘Ορων του έργου:
Διαμόρφωση-κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων Ειδικής
Τουριστικής Υποδομής-της Ελεύθερης Παραλίας Βάρκιζας, η οποία
βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής (Λ. Μεσογείων
239 & Παρίτση, Ψυχικό). Κατά της
απόφασης αυτής μπορεί να γίνει
προσφυγή στον Υπ. ΠΕΚΑ μέσα σε
30 ημέρες από τη δημοσίευσή της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

κής αγωγής και αθλητισμού με σαφή πολιτικά, κοινωνικά και ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, ένα σύστημα που θα ενισχύσει
τα αθλητικά προγράμματα στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα ενισχύσει τη φυσική αγωγή
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και
θα δώσει προτεραιότητα στον ερασιτεχνικό
αθλητισμό και τη μαζική άθληση, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Ένα σύστημα,
στο οποίο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
θα έχει επιτελικό ρόλο.
Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Αυτό ακριβώς έχουμε σκοπό να κάνουμε. Αυτό που
κάνουν ήδη άλλωστε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, ακόμη και χώρες που προέρχονται
από το ανατολικό μπλοκ, οι οποίες στην
πλειοψηφία τους έχουν τον αθλητισμό ως
σημείο αναφοράς.»

Xριστουγεννιάτικο τουρνουά
mini volley στην Κερατέα
Σε ένα ακόμη Χριστουγεννιάτικο τουρνουά mini volley
θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος οι μικροί φίλοι
και φίλες του αθλήματος.
Συγκεκριμένα, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κερατέας που
μετράει 30 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής δραστηριότητας, διοργανώνει το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στο
Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας «Ιωάννης
Μέγγουλης», ένα επίκαιρο event που θα ξετρελάνει τα
παιδιά.
Στο τουρνουά συμμετέχουν οι ομάδες των Α.Σ. Λαυρίου (45 παιδιά), Α.Σ. Παιανίας (60 παιδιά) και Γ.Σ. Κερατέας (80 παιδιά).
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
Ώρα έναρξης: 9.15 π.μ.
09:30-10:30: Αγώνες mini A-super mini (αθλήτριες με
έτος γέν. 2005-2009)
10:30-11:30: Αγώνες mini B (αθλήτριες με έτος γέν.
2003-2004)
11:30-12:30: Αγώνες Παγκορασίδων Α-Β (αθλήτριες με
έτος γέν. 2000-2002)
12:00: Αγώνας Γυναικών (τμήμα αρχαρίων)
Οι αγώνες mini θα ξεκινούν και θα τελειώνουν με βάση
τον χρόνο (10 λεπτά) και όχι με βάση το σκορ, ενώ θα
κερδίζει η ομάδα που στα 10 λεπτά θα έχει σημειώσει
το μεγαλύτερο σκορ και προχωρεί στην επόμενη φάση.
Στο γήπεδο θα υπάρχει μουσική, χριστουγεννιάτικο
δέντρο με ζωγραφιές των αθλητριών και θα προσφερθούν κουραμπιέδες και μελομακάρονα φτιαγμένα από
τους γονείς των παιδιών.
Στους συμμετέχοντες θα μοιραστούν αναμνηστικά χριστουγεννιάτικα δωράκια.
Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Λεωφ. Αθηνών-Σουνιου Κερατέα 19001 – Τηλ.: 22990-42401.

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου.
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ 2014 ΝΑ ΦΕΡΕΙ
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ,
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Νίκος Ζαχαράτος
εύχεται Καλές Γιορτές,
και το Νέο Έτος να μας βρει
με Υγεία και να μας φέρει
Χαρά, Έμπνευση
και Δημιουργία!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΚΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος

