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

Μέσα στους 152 και 5 βουλευτές της Περιφέρειάς μας, ΨΗΦΙΣΑΝ

Οπως είναι ήδη γνωστό, η ακρωτηριασμένη
για μια ακόμη φορά, οριακή κυβερνητική
πλειοψηφία (Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ), υπερψήφισε
τους Νόμους για τη μονιμοποίηση της δημευτικής υπερφορολόγησης της ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης
κατοικίας, και το νόμο που εμπεριέχει “ρυθμίσεις” για τους πλειστηριασμούς Fast track!
Και λέμε “ακρωτηριασμένη” κυβερνητική πλειοψηφία των 152
βουλευτών, γιατί ο Βύρων Πολύδωρας δεν άντεχε άλλο και
καυτηρίασε και καταψήφισε το
“χαράτσι”, συνεπής όχι μόνο
στο λόγο του και τις κατά καιτου Κώστα ρούς θέσεις του, αλλά και τις
Βενετσάνου
τεκμηριωμένα διατυπωμένες
απόψεις του και για την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική και για την ευρωπαϊκή
Ενωση των τραπεζών και του μεγάλου κεφαλαίου1 και βέβαια συνεπής στην κουλτούρα του και τη συνείδησή του.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στο ΔΗΜΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ:

ΤΟΛΙOΣ

“έγινε έργο παρά τις
δύσκολες συνθήκες”

Συνέχεια στη σελ. 2

“Aπολύστε κι εμάς”
ξεσπάει
ο δήμαρχος
Σαρωνικού
Π. Φιλίππου για
τις απολύσεις
προσωπικού

ΓΙΑΝΝΗΣ

Σελίδες 14, 16

Και πάλι υποψήφιος
ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

Οχι στους πλειστηριασμούς
ακινήτων. Ψήφισμα στο Δήμο
Παλλήνης

Σελίδα 6

Πάνω
απ’ όλα, η
σωτηρία
του Λαού
Σελίδα 7

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΗΜΕΥΣΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Βέβαια, αυθωρεί, “διεγράφη” απ’ τον Σαμαρά!
Αυτοκτονική τάση ή “μαγκιά”;
Δεν είχαν όμως τη δύναμη να πράξουν το ίδιο ορισμένοι που καταψήφιζαν τον εφαρμοστικό νόμο του
δεύτερου μνημονίου, πριν δυο χρόνια, γιατί ήθελαν
“να μπορούν να κοιτάνε στα μάτια τους ψηφοφόρους
τους”, ενώ μετ’ ολίγον επέστρεφαν στο μαντρί με την
“ουρά στα σκέλια”!
Σ’ αυτούς δυστυχώς περιλαμβάνονται και βουλευτές
της Περιφερείας μας, τους οποίους παρουσιάσαμε
στην επικεφαλίδα μας, ώστε να είναι γνωστοί στην
κοινωνία μας, η οποία θα τους κρίνει αναλόγως. Αυτοί
κατ’ αλφαβητική σειρά είναι: Γεώργιος Βλάχος,
Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Αθανάσιος
Μπούρας και Ευη Χριστοφιλοπούλου.
Για όσους δεν το έχουν ακόμη καταλάβει, πρόκειται
για αρπαγή της περιουσίας με επικοινωνιακή τακτική.
Για “κελαϊδίσματα κοράκων”!
Οσοι ακόμα έχουν και καταβάλουν την υπέρογκη φορολόγηση της περιουσίας τους - που τους επιβάλει
αυθαίρετα η κυβέρνηση και οι βουλευτές της (βολεμένοι όντες), καθ’ υποβολήν και κατόπιν “άνωθεν” εντολής - όταν τελειώσουν τ’ αποθέματά τους και τα
εισοδήματά τους δεν επαρκούν, πού θα βρούνε να
πληρώσουν τα “χαράτσια”;
Θα δανειστούν; ακόμα χειρότερα. Μοιραία θα οδηγηθούν στον εκπλειστηριασμό της περιουσίας τους,
ακόμη και της πρώτης κατοικίας τους... Οι “κομμουνιστές”, που θα σας έπαιρναν τις περιουσίες σας, είναι
στην εξουσία!!!
Τα “κοράκια” δεν είναι κόκκινα...
Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του για τους πλειστηριασμούς είπε: «ο νόμος αφήνει ορθάνοιχτη την κερκόπορτα, για να ξεκινήσουν μαζικά οι πλειστηριασμοί
μέσα στο 2014».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Οι πλειστηριασμοί όμως και η αρπαγή της ιδιωτικής
περιουσίας και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας - όπως γράφαμε από το 2010, όταν οι περισσότεροι δεν είχαν πάρει “χαμπάρι”, που απέβλεπαν οι
τοκογλύφοι νεο-φραγκοκράτες - θα οδηγήσουν στην
υποτίμηση συνολικά, στην απαξίωση της περιουσίας,
στην τραπεζική κρίση, λόγω της υποτίμησης των υποθηκευμένων κλπ., στην οικονομική υποδούλωση του
ελληνικού κράτους - προτεκτοράτου και στην αρπαγή, αντί πινακίου φακής, των πλουτοπαραγωγικών
πηγών της χώρας και στην περιατέρω συρρίκνωση
του ελληνισμού.

...είμαστε ακόμα ζωντανοί
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Τα Χριστούγεννα μας φέρνουν
δώρα... Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σελ. 10
Σελ. 11

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Σελ. 12 -13
με αγάπη
Βιβλίο, το καλύτερο δώρο! Σελ. 15
Είναι ιστορική η ευθύνη. Η επαπειλούμενη καταστροφή είναι μεγαλύτερη της μικρασιατικής καταστροφής. Και το όνειδος απροσμέτρητο.
Η ευθύνη πλέον είναι του Λαού. Ολων ημών!

Πλούσια η δράση των εθελοντών
Σελ. 16
Μαρκοπούλου

Μετά ταύτα, ημέρες που ‘ναι, τί να ευχηθώ;
Με ευχές και προσευχές δεν πάμε μπροστά. “Συν
Αθηνά και χείρα κίνει”, έλεγαν οι πρόγονοί μας. Καιρός λοιπόν να εγερθούμε και να κινηθούμε.
Είναι η μοναδική ρεαλιστική ευχή - προτροπή που
μπορώ να κάνω.
Το 2014 ν’ αναβλέψουμε και ν’ αναστηθούμε.
Καλήν Ανάσταση!
―――――
1. Βύρων Πολύδωρας: “Ποια Ευρώπη;”, Εκδ. Λιβάνη 2013.

«Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του
ΕΦΕΠΑΕ, με χωρική αρμοδιότητα για τις Περιφέρειες
Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα:
Με την Α.Π. 14795/2773/20.12.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιου Σκορδά, τροποποιήθηκε
η παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. OΙΚ./3172/345/22.03.2012 (ΦΕΚ
891/Β΄/22.03.2012) Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και παρατάθηκε ο χρόνος
υλοποίησης των έργων του Προγράμματος «Ένδυση και ΥπόδησηΝέες Προοπτικές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013,
από την λήξη της προηγούμενης παράτασης μέχρι και τις 26-32014, συμπεριλαμβανομένης και της κατόπιν αιτήσεως χορηγούμενης παράτασης και των παρατάσεων για λόγους ανωτέρας βίας.

Το δικαίωμα στη στέγη είναι
Σελ. 16
αδιαπραγμάτευτο!
Αγοράστε τρόφιμα με συμβουλές
Σελ. 17
από ΕΦΕΤ
“Συνταγματικό όριο για πλειστηριασμούς και φόρους ακινήτων”
Αλ. Αλαβάνος

Σελ. 17

Χριστουγεννιάτικη λαιμαργία Σελ. 21
Γιορτή του Αρη με βραβεύσεις Σελ. 22

Πληρέστερη ενημέρωση στο: www.elanet.gr

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

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Σελ. 4

Σενάριο που έγραψε η ζωή Σελ. 8

Επιστολές - Σχόλια

Τα μαύρα κοράκια έφτασαν
Δεν ακούσαμε όμως να τονιστεί ότι “πλειστηριασμούς” και για την πρώτη κατοικία, δεν κάνουν μόνο
οι Τράπεζες, τα “επενδυτικά κεφάλια - funts - τα “βοηθητικά” δικηγορικά γραφεία, σαν του πρ. προέδρου
της Βουλής, Σιούφα, κλπ., κάνει το ίδιο το Κράτος η Εφορία, το ΙΚΑ κλπ. - που υποτίθεται ότι “προστατεύει”, κατά τη συνταγματική επιταγή την ιδιοκτησία
και την πρώτη αξιοπρεπή κατοικία (Σ. άρθρα 17 και
21).
Αλλά ποιό άρθρο του Συντάγματος δεν έχουν καταπατήσει τσαλακώσει, ξεσκίσει αυτοί που έχουν ταχθεί να το προστατεύουν και να το “υπηρετούν” Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Βουλή και
Δικαιοσύνη - αυτοί που “κόπτονται” για τη “νομιμότητα”.

Πάμε θέατρο...

(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

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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Ηλεκτροδοτήθηκε η Λεωφόρος Καλυβίων
Χριστουγεννιάτικο δώρο στο Λαγονήσι η ηλεκτροδότηση της Λεωφόρου Καλυβίων.
Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013 ηλεκτροδοτήθηκε η Λεωφόρος Καλυβίων και
ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο έργο υποδομής που έδωσε νέα
πνοή στην περιοχή του Λαγονησίου.
Με τον ηλεκτροφωτισμό της λεωφόρου Καλυβίων άλλαξε πραγματικά το κλίμα
και η ατμόσφαιρα στην περιοχή και έγινε εορταστική και χριστουγεννιάτικη.
Μετά και την ηλεκτροδότησή της, η λεωφόρος Καλυβίων έχει όλες τις προοπτικές να γίνει ένας σημαντικός εμπορικός δρόμος που θα τονώσει σε μεγάλο βαθμό
την τοπική αγορά συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της περιοχής.

Εύχομαι σε όλους
τους συμπολίτες μας
το 2014
να σηματοδοτήσει μια νέα,
αισιόδοξη αρχή προόδου
και ευημερίας για τη χώρα μας.
Χαρούμενη και Καλή Χρονιά!!!

ΤΙΝΑ ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΟΥ
Δικηγόρος

Εύχομαι το νέο έτος να φέρει αισιοδοξία,
αλληλεγγύη και αγάπη για όλους

Αννα Λεντή - Τομοπούλου
Σύμβουλος Ενότητας
Βουλιαγμένης

ΕΒΔΟΜΗ
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― Πάμε Θέατρο! ―
«ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ»

Το μαγικό κλειδί

ΧΑΝΣ – ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ (Με χαρούμενο φινάλε!)

βασισμένο στο παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα «Η καρδιά της βασιλοπούλας»

Θεατρική διασκευή : Διονύσης Κούτσης
Ηθοποιοί: Ελένη Λιάσκα, Γιώργος
Μαγκίνης, Μαρία Δημητριάδου,
Σοφία Ιγνατίδου, Ειρήνη Δρίβα,
Χρυσή Γεράρδη.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Κόσμος
χαρούμενος στους δρόμους. Ένα
κοριτσάκι πουλά σπίρτα. Δύο «κοσμικές» κυρίες που το συναντούν,
του φέρονται περιφρονητικά...
Μόνος φίλος του είναι ο Γιόχαν, ο

«Sorry… Ι’m Greek!»
Ανατρεπτική σατιρική κωμωδία
ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 7, Αθήνα

Στην εποχή της απόλυτης σιωπής, ο Λάκης Λαζόπουλος, μέσα
από το κουρασμένο πρόσωπο του τσολιά, μιλάει για την Ελλάδα
που σέρνει τα βήματα της στην Ιστορία. Μέσα από τη φιγούρα
του τσολιά, ξεφυτρώνουν πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής
κοινωνίας, τα οποία διηγούνται στους Έλληνες τις ιστορίες τους
και τη ζωή τους, έτσι όπως έφτασε να γίνει, μετά την παράδοση
της χώρας στους δανειστές από τους εγχώριους σωτήρες της
ανικανότητας.
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣ. 22€ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΖΩΝΗ, 20€ ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΖΩΝΗ
15€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3.30 μ.μ.

κουλουράς, που προσπαθεί να το
διασκεδάσει με τ’ αστεία του. Όταν
ο Γιόχαν φεύγει, έρχεται μια ζητιάνα.

Μουσική – τραγούδια – χοροί
εποχής, στολίζουν το έργο
μαζί με τα θαυμάσια σκηνικά
και κοστούμια. Το έργο αυτό
είναι διασκεδαστικό, ατμοσφαιρικό και ανθρώπινο με αισιόδοξο, εορταστικό φινάλε. Δίνει
ένα μήνυμα Αγάπης και Ανθρωπιάς, που ανταποκρίνεται πλήρως στις άγιες μέρες των
εορτών των Χριστουγέννων.
Διάρκεια: 90΄
Tιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ.
Παραστάσεις: μέχρι 5 Ιανουαρίου, κάθε Σάββατο στις 16.00’
και Κυριακή 11.15’ και 16.00’.
Έκτακτες γιορτινές παραστάσεις: 1, 2, 3 Ιανουαρίου ώρα
18.00’.
Ειδική τιμή για group και συλλόγους 6 ευρώ (για ελάχιστο
αριθμό 20 ατόμων).

ΘΕΑΤΡΟ
ΘΥΜΕΛΗ
ΕΛΛΗΣ ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥ

–

τείας). Τηλέφωνο επικοινωνίας

και κρατήσεων: 210-8657677
http://www.thymelitheater.com
Πάρκινγκ πλησίον θεάτρου με ειδική
τιμή 5 ευρώ για τους θεατές της παράστασης.

του Δημήτρη Ψαθά

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σ’ ένα
αστικό σπίτι της Αθήνας της
Κατοχής του 1942. Ο Δημήτρης Χαρίτος είναι ένας αποτυχημένος
και
δειλός

πολιτευτής, ο οποίος μέσα
σ΄αυτήν την περίοδο, βρίσκει
την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο: να
γίνει Υπουργός, συνεργαζόμενος, όμως, με τους Γερμανούς.
Μέσα στο σπίτι του και πίσω
από την πλάτη του επικρατούν
αντίθετες τάσεις. Η οικογένειά
του αποτελείται από πατριώτες: ο γιός του είναι αντάρτης
στα βουνά, η κόρη του λαμβάνει ενεργό μέρος στην αντίσταση, ενώ ο αδερφός του ο
Λεωνίδας, δάσκαλος στο
επάγγελμα και αγωνιστής,
ανοίγει μέσα στην Κατοχή
μπακάλικο, απ’ όπου διακινεί
στα κρυφά πολεμοφόδια στους
αντάρτες του βουνού. Την ίδια
στιγμή, ο Δημητράκης καμαρώνει για την υπουργική του καρέκλα.

Παίζουν οι ηθοποιοί:
Πέτρος Φιλιππίδης, Γεράσιμος
Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Μαρία Κατσανδρή,
Φαίη Ξυλά, Γιάννα Παπαγεωργίου, Γιώργος Ψάλτου, Μανώλης Χουρδάκης, Χριστίνα
Σπατιώτη, Χρύσα Κλούβα, Θανάσης Ισιδώρου.
Σάββατο 28/12: 6μ.μ. & 9.15 μ.μ.
Κυριακή 29/12: 9 μ.μ.
Τετάρτη 1/1: 9 μ.μ.
Πέμπτη 2/1: 9 μ.μ.
Παρασκευή 3/1: 9 μ.μ.
Σάββατο 4/1: 6μ.μ. & 9.15 μ.μ.
Κυριακή 5/1: 6 μ.μ. 9.15 μ.μ.
Δευτέρα: 6 μ.μ.
Γενική είσοδος κατά την
περίοδο των εορτών: 22€

ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΟΥΡΗ
Πλ. Καρύτση 7, Αθήνα,
τηλέφωνο: 210 3310953

λίας, σε ένα σύμπαν όπου η μαγεία της ζωής συναντιέται με
αυτή του θεάτρου.
Η σπουδαία ελληνίδα συγγραφέας Πηνελόπη Δέλτα, που με
τα παραμύθια και με τα μυθιστορήματά της μεγάλωσαν γενιές και γενιές, αφηγείται με
μοναδικό τρόπο τη ζωή μιας βασιλοπούλας που αναζητά την
καρδιά της. Στο δρόμο της θα
συναντήσει ανθρώπους απλούς

Mια τρελή, σπαρταριστή, ανατρεπτική, σουρεαλιστική κωμωδία του Νίκου Μουτσινά και της Τζένης Διαγούπη.
Είστε έτοιμοι να πεθάνετε.... στα γέλια; (ΤΟ ΚΤΕΛ)
Ο Αντώνης Τόνγκας είναι χειρουργός και μένει σε ένα σπίτι…
στη μέση του πουθενά, με τη γυναίκα του Μαίρη Καμπάνα, οικοκυρικά, σύζυγος Ιατρού. Ένα βράδυ, θα έρθουν τα πάνω κάτω
στη ζωή τους όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ χαλάει και οι επιβάτες
του βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι τους...
Παίζουν: Νίκος Μουτσινάς, Βασιλική Ανδρίτσου, Τζένη Διαγούπη, Ματίνα
Νικολάου, Θανάσης Αλευράς, Αθηνά Οικονομάκου, Φωτεινή Ντεμίρη
Ημέρες Παραστάσεων: από Τετάρτη έως και Κυριακή
Τιμή Εισιτηρίου:
19 € με προσφορές σε διάφορες ημέρες.

Θέατρο: Κιβωτός, Πειραιώς 115 Γκάζι // 210 3427426.

και βασανισμένους, θα ανακαλύψει συναισθήματα που δεν
είχε βιώσει ποτέ και τελικά θα
καταλάβει τι σημαίνει να ζεις
πραγματικά. Μέσα από το
όμορφο παραμύθι, η Πηνελόπη
Δέλτα μιλά για την αφοσίωση,
την αλληλεγγύη, τη χαρά της
προσφοράς, την αγάπη για την
πατρίδα και την οικογένεια, τον
θάνατο, την ευτυχία, τη δυστυχία, τη λύπη και τη χαρά.
Παίζουν και τραγουδούν οι
ηθοποιοί:
Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ορέστης Καρύδας, Αλέξανδρος
Κομπόγιωργας, Γιάννης Νικολάου,
Νάντια
Μητρούδη,
Αμάντα
Σοφιανοπούλου,
Μυρτώ Χρυσανθοπούλου.
Κάθε Κυριακή 11.15 και 15.00
Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα
και 45’
Τιμές εισιτηρίων: 12€, (10€ για
γκρουπ)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ EOΡΤΩΝ
Πέμπτη 02 Ιανουαρίου 12:00
Κυριακή 05 Ιανουαρίου 11:15 &
στις 15:00

BEDTIME STORIES

Μοσχονησίων 32, Πλ. Αμερικής
(ακριβώς στο πίσω μέρος της πλα-

«ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ»
Με ένα ιδιαίτερα επίκαιρο
και κλασικό έργο της ελληνικής δραματουργίας, συνεχίζει την πορεία του στο
Μουσούρη, ο Πέτρος Φιλιππίδης. Ο «Φον Δημητράκης», το κορυφαίο έργο του
Δημήτρη Ψαθά, που γράφτηκε μέσα στην περίοδο
της Κατοχής και ανέβηκε
το 1946 στην περίοδο του
Εμφυλίου, είναι μια σπαρταριστή σάτιρα πάνω σ’ ένα
επίκαιρο θέμα: το πάθος
για εξουσία.

Στην καρδιά της Αθήνας, στο
θέατρο Κιβωτός (Πειραιώς
115), η Κάρμεν Ρουγγέρη παρουσιάζει τη νέα της δουλειά
εμπνευσμένη από το παραμύθι
της Πηνελόπης Δέλτα “Η καρδιά της βασιλοπούλας”.
Η παιδική σκηνή του θεάτρου
Κιβωτός γεμίζει χρώματα, χορούς, παραδοσιακές φορεσιές
της πατρίδας μας και παραδοσιακές μουσικές της κάτω Ιτα-

Η απολαυστική μαύρη κωμωδία που συνεχίζει για 4η συνεχόμενη
χρονιά στο θέατρο “ELIART”
Το Θέατρο Eliart και η
Ομάδα “Poisoned by the
Small Fish” παρουσιάζουν
για 4η συνεχόμενη χρονιά,
την απολαυστική μαύρη κωμωδία “Bedtime Stories”
κάθε Πέμπτη & Κυριακή
στις 21:15 μ.μ. σε σκηνοθεσία του Γ. Ηλιόπουλου, για
17 παραστάσεις έως και τα

Άτομα καθημερινά, άνθρωποι
της διπλανής πόρτας - που
όλοι τους ξέρουμε - εξομολογούνται σε πρώτο πρόσωπο,
ξαφνιάζοντας με τις αποκαλύψεις τους αλλά και με την
τόλμη τους...
Κεντρικός άξονας αυτών των
«διαλογικών» μονολόγων είναι
το σεξ. Το σεξ σαν πληγή, σαν
απόλαυση, σαν ενοχή, σαν

τέλη Φεβρουαρίου.

τραύμα, σαν απωθημένο, και
σαν ανεκπλήρωτο...

Λίγο πριν πέσουμε για ύπνο,
όταν οι αντιστάσεις και οι άμυνες μας πέφτουν, τότε βγαίνουν στην επιφάνεια οι
αλήθειες που τόσο προσεκτικά
κρύβουμε.

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Νίκος Βατικιώτης, Άγγελος Θεοφίλου, Ζέφη Καλπιτζή, Σίσσυ
Καπετάνου, Κωνσταντίνα Καραΐσκου

Ντορέτα Λεωνίδα, Δημήτρης
Μαγκλάρας, Ειράνα Ντόρτου,
Εύα Πετρίδη, Νίκος Πυροκάκος
Πάνος Τσαλιγόπουλος
Διάρκεια Παράστασης: 100
λεπτά – Είδος: Κωμωδία
Τιμή Εισιτηρίου: 12 € - Φοιτητές: 10 €
Ατέλειες & Κάτοχοι Κάρτας
Ανεργίας: 6 €

Κάθε Πέμπτη & Κυριακή

στις 21:15
Θέατρο «Eliart»,
Κωνσταντινουπόλεως 127
Βοτανικός - Μετρό: Κεραμεικός

Τηλ. Κρατήσεων: 210
3477677 (18:00 – 21:00)
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ “ΑΡΤΕΜΙΣ”
Ο Δήμος Μαρκοπούλου
και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου
(Κ.Δ.Ε.Μ.),
προσκαλούν μικρούς και

μεγάλους την Κυριακή
29 Δεκεμβρίου 2013 και
ώρα 11 το πρωί, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο
“Άρτεμις”, στο μεγαλύ-

τερο εορταστικό πάρτυ
της χρονιάς που φεύγει!
Οι μικροί φίλοι, αλλά και
όσοι αισθάνονται ακόμη
παιδιά, θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν το 2013, παρέα με
τον Άη Βασίλη, χιλιάδες

μπαλόνια, face painting,
ατελείωτο κέφι και μουσική, με DJ και πολλές
εκπλήξεις!
Είσοδος ελεύθερη.
Μόνη απαραίτητη προϋπόθεση, η καλύτερη
γιορτινή σας διάθεση.

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

Ξεναγήσεις στην Ακρόπολη / Κυριακή 5/1
Η “Εναλλακτική Δράση” στα πλαίσια των ξεναγήσεων οργανώνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Ιανουαρίου, ξενάγηση στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ. Η
ξενάγηση θα αρχίσει από την Διονυσίου
Αρεοπαγίτου στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης,
και το θέατρο του Διονύσου, θα συνεχισθεί
σε όλα τα μνημεία του Ιερού Βράχου θα ολοκληρωθεί στον Άρειο Πάγο.
H ξενάγηση στην Ακρόπολη στα μνημεία της
πόλης για την οποία ο Περικλής ηγέτης του
δημοκρατικού κόμματος έκανε πολύ μεγάλα
όνειρα: Το όνειρό του όχι μόνο εκπληρώθηκε,
αλλά σε όλη την ιστορική διαδρομή ποτέ πριν
και ποτέ μετά δεν σχεδιάστηκαν και δεν οικοδομήθηκαν σε ένα κράτος τόσα πολλά
έργα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Στα θαυμαστά αυτά έργα των αρχιτεκτόνων
Ικτίνου και Καλλικράτη και του περίφημου
γλύπτη Φειδία στον αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπολης όπως στο Θέατρο του Διονύσου,

το Ασκληπιείο, τα Προπύλαια, το Ναό της
Αθηνάς Νίκης, το Ερεχθείο, τον Παρθενώνα,
τον Άρειο Πάγο και άλλα, θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε κατά την επίσκεψή
μας
Η ξενάγηση θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες και
η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
Ελεύθερη είναι επίσης και η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο, γιατί είναι η πρώτη Κυριακή
του μήνα.

Συνάντηση 11 πμ στο σταθμό Μετρό
Ακρόπολης
Δηλώσεις συμμετοχής: Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948
ή στο email ena.drassi@gmail.com
ΥΓ: Μην ξεχνάτε να δηλώνετε τον αριθμό
των ατόμων που θα πάρουν μέρος στην
ξενάγηση.

Bραδιές με
τον Αττικό
Πνευματικό
Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός
Ομιλος Γλυφάδας, την
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου
στις 7μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo Παλλάς,
Βασ. Γεωργίου 75 και
Δούσμανη,
Γλυφάδα,
έχει ομιλία με θέμα: «Η
καθημερινή
“Θυσία”
στην
ελληνική
άσφαλτο», με ομιλητή
τον Νικόλαο Αντωνίου,
ορθοπεδικό - χειρουργό.

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 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

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
με το ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο
Πανοράματος Βούλας σας προσκαλεί την
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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Αντιδρούν οι Δήμαρχοι στην κινητικότητα
- απόλυση προσωπικού
“Μαζί με το προσωπικό καταμέτρησαν και τους αιρετούς!”
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος
Φιλίππου, εν’ όψει της κινητικότητας-απόλυσης που επιχειρείται
από την κυβέρνηση, εργαζομένων
στους ΟΤΑ, απέστειλε επιστολή
προς Υπουργό Γιάννη Μιχελάκη
και Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκο, όπου
εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία
του για τη μελέτη στελέχωσης
που εστάλη στις 16/12 στους δήμους και αφορά εκτίμηση κινητικότητας προσωπικού ανά δήμο,
σύμφωνα με την οποία ο Δήμος
Σαρωνικού έχει πλεονάζον προσωπικό 12 μόνιμους υπαλλήλους.
Επειδή η εκτίμηση αυτή έχει προκύψει μετά από προσμέτρηση και
των αιρετών (Δημάρχου, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων
κλπ), ο Δήμαρχος Σαρωνικού προ-

κληρη η επιστολή
δεξιά.

τείνει στους αρμόδιους υπουργούς να προχωρήσουν στη δική
τους απόλυση για να μπορέσουν
να ισοσκελίσουν τους αριθμητικούς τους υπολογισμούς. Ολό-

H ΕΠ

ΙΣΤΟΛΗ
Κύριοι Υπουργοί,
Στην εκτίμηση που
πρόσφατα μας αποσ
Παράλληλα
ο πρ
τείλατε για την κιν
οσωπικού του δήμο
ητικότητα – απολύσ
υ μας, διαπιστώσα
εις
Δήμος συγκάλεσε γισμούς
με ότι με τους μαθη
(χωρίς όμως να λά
ματικούς σας υπολ
βε
τε
ουπ
όψ
η
τις ανάγκες του Δή
έκτακτο Δημοτικό διασφάλιση τη
μου Σαρωνικού για
ς εύρυθμης λειτουρ
τη
γία
ς
του και την καλύτε
Συμβούλιο
στις λιτών) κρίνατε ότι
ρη εξυπηρέτηση τω
υπάρχει πλεονάζο
ν πον
προσωπικό 12 άτομ
οι
οπ
23/12, με θέμα:
οίοι θα πρέπει να με
α (μόνιμοι υπάλληλο
τακινηθούν (διαδημ
ι),
οτική κινητικότητα
Λήψη απόφασης Επειδή, όπως προκύπτει από το
) – απολυθούν.
υς
αριθμούς, μέσα σε
αυτό το προσωπικό
για την απόρριψη προσμετρηθεί και οι αιρετοί (Δήμαρ
έχουν
χος, Αντιδήμαρχοι,
βουλίου, δημοτικοί
Πρόεδρος Δημοτικ
σύβουλοι), σας προτ
ή μη της μελέτης
ού Συ
είνουμε προκειμέν
αριθμητικούς σας
ου να ισοσκελίσετε
υπολογισμούς, να
στελέχωσης του
τους
απολύσετε όλους
Ούτως ή άλλως, κα
τους αιρετούς.
θώ
ς
φα
ίνε
ται οι αιρετοί – εκ
π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ δεν
λεγμένες διοικήσε
παίζουν κανέναν απ
ις των δήμων,
ολύτως ρόλο στις απ
όπως κοινοποι- σας αποφ
οφάσεις που λαμβάν
ασίζετε τις απολύσ
ετ
ε,
αφού μόνοι
εις (σχολικοί φύλα
ήθηκε από τον κότητα), μόνοι
κες, δημοτική αστυ
σας συντάσσετε το
νο
μία, κινητιυς προϋπολογισμο
Α ν α π λ η ρ ω τ ή κονοικού Παρατηρητη
ύς των δήμων (μέσω
ρίου που δίνει τα οικ
του Οιονομικά στοιχεία)
Υπουργό Εσωτε- Το μόνο για το οποίο μας χρ
κλπ.
ειάζεστε για να ικα
νοποιήσετε την πο
κανών για απολύσ
ρικών.
λιτική των τροϊεις προσωπικού, είν
αι ακριβώς να υπογ
που εσείς αποφασ
ράφουμε τις απολύσ
ίζετε.
εις
Εξάλλου, με τις απ
ολύσεις των 12 μο
νίμων υπαλλήλων
που είχαμε στον δή
και περίπου 70 εκτά
μο μας με δικαστικ
κτων
ές αποφάσεις, οι οπ
νοποιούνται, είναι
οίες καθημερινά μα
αδύνατον πλέον να
ς
κοιλειτουργήσουμε.

Οχι στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας,
αποφάσισε ο Δήμος Παλλήνης
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης σε δημόσια συνεδρίασή του την
17 Δεκεμβρίου 2013, συζήτησε για το
θέμα των πλειστηριασμών ακινήτων και
εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα με το
οποίο ζητά:
α) Να παραταθεί για 3 χρόνια η αναστολή των πλειστηριασμών όλων των
ακινήτων για οφειλές από δάνεια τους
Τράπεζες μέχρι 200.000€.
β) Να μην πλειστηριάζεται σε καμία περίπτωση η πρώτη κατοικία οποιουδήποτε
ανεξαρτήτως τους αξίας τους.
γ) Να διαγράφονται τα χρέη των οφειλετών από δάνεια πρώτης κατοικίας
κατά το μέτρο τους απομείωσης τους
αξίας που έχει επέλθει στο βεβαρημένο
ακίνητο.
δ) Να παγώσουν επ αόριστον οι οφειλές
(κάθε είδους δάνεια και πιστωτικές κάρτες),
των λαϊκών νοικοκυριών στις τράπεζες,
των οποίων το ετήσιο οικογενειακό, πραγματικό εισόδημα είναι μέχρι 40.000 € προσαυξημένο κατά 5.000 € για κάθε παιδί.
ε) Να διαγραφούν κάθε μορφής τόκοι που
είχαν επιβαρύνει το χρέος μέχρι σήμερα.
στ) Να διαγραφεί από τη συνολική οφειλή
κάθε ποσό που αντιστοιχεί σε ανατοκισμούς

και κεφαλαιοποίηση κάθε μορφής τόκων.
ζ) Ο Δήμος τους, σε συνεργασία με Ενώσεις Καταναλωτών, θα παρέχει συμβουλές και θα ενημερώνει τους οφειλέτες
για τα δικαιώματά τους και τον τρόπο
άμυνας σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλειστηριασμού τους περιουσίας τους.
η) Να ψηφισθεί από την Βουλή των Ελλήνων ειδική διάταξη
νόμου η οποία να
προβλέπει το δικαίωμα προτίμησης
του
δανειολήπτηοφειλέτη έναντι του
οποιουδήποτε υποψηφίου
αγοραστή
του ενυπόθηκου δανείου με το ίδιο τίμημα άλλως κάθε
μεταβίβαση να είναι
άκυρη.
θ) Ο Δήμος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σε συνεργασία με τοπικούς συλλογικούς φορείς, αλλά και απλούς πολίτες
να εμποδίζει με κάθε τρόπο τη διενέργεια πλειστηριασμού και να παρέχει
άμεσα βοήθεια σε αυτούς που το έχουν
ανάγκη.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης,
Αθανάσιος Ζούτσος έκανε
την ακόλουθη δήλωση για
το σκεπτικό του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου:
«Όπως όλοι σας γνωρίζουμε, η οικονομική κρίση
μεταξύ των άλλων
δυσάρεστων
συνεπειών που έχει επιφέρει στην ελληνική
κοινωνία και τους
συμπολίτες μας, είναι
και το φαινόμενο της
αδυναμίας εξυπηρέτησης των δανείων
προς τις τράπεζες,
γεγονός το οποίο
χωρίς
να
φταίνε
τους έχει οδηγήσει
σε δυσεπίλυτες και αδιέξοδες καταστάσεις.
Εκτός από τον κίνδυνο
πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας τους, που
πολλές φορές δεν είναι
τίποτα άλλο από μία κα-

τοικία η οποία αποκτήθηκε
με πολύ αγώνα, ταλαιπωρία και πολλές στερήσεις,
κινδυνεύουν να βρεθούν
χρεωμένοι αυτοί και τα
παιδιά τους, στο διηνεκές
από το γεγονός ότι οι
αξίες των ακινήτων έχουν
και απαξιωθεί και απομειωθεί τόσο, ώστε και αν
ακόμη
πλειστηριασθούν
δεν θα καλύψουν το σύνολο του δανείου με αποτέλεσμα να μη εξοφληθεί
όλη η οφειλή τους και να
συνεχίσουν να χρωστούν
το υπόλοιπο χρέος τους
που δεν θα καλυφθεί από
το πλειστηρίασμα (τμημα
του πλειστηριασμού).
[...]
Ένα φαινόμενο που παρατηρείται επίσης είναι η
«πώληση» των ενυπόθηκων δανείων από τις τράπεζες προς τρίτους και
Funds αλλοδαπών κεφαλαίων.

Ως προς αυτό, για την
προστασία της ελληνικής
κοινωνίας και την αποφυγή του αφελληνισμού
των ακινήτων της χώρας
μας θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τόσο για την
προστασία των δανειοληπτών όσο και για λόγους
Εθνικούς.
Η προστασία που παρέχεται μέχρι σήμερα μόνο
στους δανειολήπτες και
αφήνει όπως προανέφερα
ακάλυπτους τους υπόλοιπους, προβλέπει την απαγόρευση
των
πλειστηριασμών σε όλα τα
ακίνητα για οφειλές κάτω
από 200.000 € και λήγει
στις 31-12-2013.
Πολλά ακούγονται, πολλά
λέγονται από τους κυβερνώντες αλλά αποφάσεις
δεν έχουν ακόμη ληφθεί,
με αποτέλεσμα να κορυφώνεται η αγωνία όλων».
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Πάνω απ’ όλα η σωτηρία του Λαού
Ο Γιάννης Τόλιος, διδάκτωρ οικονομικών και προβεβλημένο μέλος της από το ευρώ». Μετά από αυτήν τη θεώρηση,
ενός εκπροσώπου της γαλλικής ελίτ, η γερ-

Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις, στα ερωτήματα που του μανική συντηρητική εφημερίδα «Φρανκφούρθέτει ο Κ. Βενετσάνος, πάνω στα καυτά προβλήματα της οικονομίας, για τερ

Αλγκεμάινε»
κάνει
λόγο
«συντεταγμένη διάλυση του ευρώ».

για

την κρίση και την έξοδο απ’ αυτήν, για τις ευθύνες, για το χρέος και την Στην Ελλάδα δυστυχώς η κυβέρνηση ακοαποτίναξή του. Απαντά και στο μόνιμο προσχηματικό ερώτημα, “που θα λουθώντας το δόγμα, της «πάση θυσία παραμονής στην ευρωζώνη», εκτελεί πιστά τις

βρείτε τα λεφτά”, καθώς και στο φορολογικό και στη φορολόγηση των εντολές της «τρόϊκας» δημεύοντας τον ελακινήτων.
Κ. Βενετσάνος: Κύριε Τόλιο, οι διαπιστώσεις για την οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην Κοινωνία και την
Πατρίδα μας, είναι κατά το πλείστον γνωστές. Τα αίτια θα ήθελα να μου πείτε. Τις
ευθύνες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των Κυβερνήσεων, του διοικητικού συστήματος και της νομοθετικής εξουσίας,
σε επίπεδο Πολιτείας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενιαίου συνόλου.
I. Tόλιος: Η κρίση που βιώνουμε έχει σχέση
με τη διεθνή καπιταλιστική κρίση και την
κρίση του νεοφιλελεύθερου οικοδομήματος
της Ευρωζώνης, καθώς και την κρίση του
αστικού συστήματος διακυβέρνησης στη
χώρα, στην οικονομία και στην πολιτική. Η
οξύτητα της κρίσης συνδέεται άμεση με τις
πολιτικές του Μνημονίου που οι κυβερνήσεις, με κορμό τα κόμματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
και τις οδηγίες της «τρόϊκα» (ΕΕ-ΕΚΤΔΝΤ), έχουν φέρει την ελληνική κοινωνία
στα ….πρόθυρα του Άδη. Και μόνο να σκεφτούμε ότι τα τρία τελευταία χρόνια, η
ανεργία ανέβηκε στο 30% (των νέων στο
60%), η μείωση του ΑΕΠ στο 25%, των μισθών και συντάξεων στο 40-50%, ενώ
έχουμε 500.000 «λουκέτα» μικροεπιχειρήσεων και πάνω από 5.000 αυτοκτονίες.!!
Μιλάμε για πρωτόγνωρη οικονομική και
κοινωνική καταστροφή. Το πιο σοβαρό
ωστόσο είναι η εμμονή των κυβερνώντων
στη συνέχιση αυτής της πολιτικής, που συνοδεύεται από την ωμή καταπάτηση του
Συντάγματος και θεμελιωδών κοινωνικών
δικαιωμάτων. Εδώ υπάρχουν ευθύνες, τόσο
πολιτικές όσο και ποινικές. Να είσθε βέβαιοι, ότι κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός
θα ζητήσει λογαριασμό!

Ευθύνες έχουν οι συνδικαλιστές και οι πολίτες;
Ασφαλώς για ότι συμβαίνει στη χώρα, κάθε
πολίτης έχει ένα «πολλοστημόριο» ευθύνης, δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις αναδεικνύονται από τις ψήφους των πολιτών.
Ωστόσο οι ευθύνες δεν πρέπει να διαχέονται οριζόντια, ιδιαίτερα μάλιστα σε όσους
δεν ψήφισαν τα κυβερνητικά κόμματα. Το
ίδιο ισχύει και για τους συνδικαλιστές. Άλλο
κυβερνητικοί και εργοδοτικοί συνδικαλιστές
και άλλο συνδικαλιστές που αγωνίζονται
τίμια υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα των
εργαζόμενων. Το ίδιο ισχύει και για τα πολιτικά κόμματα. Θεωρώ σοβαρό λάθος αυτό

που εύκολα λέγεται ….όλοι το ίδιο είναι! Με
αυτήν την έννοια δεν υπάρχει ελπίδα αλλαγής αυτής της κατάστασης…

Τι πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, για να
βγούμε απ’ αυτήν την κατάσταση; Πώς θ’
απαγκιστρωθούμε λαμβανομένων υπ’ όψη:
α) Της μειωμένης παραγωγικής ικανότητας
της χώρας στην παρούσα φάση και των
αναντίστοιχων καταναλωτικών αναγκών,
β) των γενικών και ειδικών συμβατικών
υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της χώρας,
γ) Των δανειακών υποχρεώσεων (τρεχουσών και μεσοπρόθεσμων) και των πραγματικών και ασύμβατων ελλειμμάτων. Τι
πίστεύετε εσείς, κύριε Τόλιο, ως οικονομολόγος και τι προτείνει το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ;
Βάλατε κύριε Βενετσάνε μια δέσμη ερωτημάτων που συμπυκνώνουν την ουσία του οικονομικού προβλήματος. Είναι γεγονός ότι
με την ασκούμενη πολιτική, η παραγωγική
βάση της χώρας, χρόνο με το χρόνο «αποψιλώνεται», ενώ το πιο ζωντανό κομμάτι του
εργατικού δυναμικού είτε είναι άνεργο είτε
ξενιτεύεται. Ταυτόχρονα έχουμε μείωση της
κατανάλωσης 31% που προέρχεται από τα
λαϊκά στρώματα και όχι από τα εύπορα. Η
φετινή μείωση του ελλείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου οφείλεται κυρίως στη μείωση
των εισαγωγών λόγω κρίσης και την αύξηση
του τουριστικού συναλλάγματος λόγω πολιτικών γεγονότων στην Τουρκία και Αίγυπτο.
Από την άλλη η πολιτική της «εσωτερικής
υποτίμησης», ενώ έχει οριακή επίδραση στην
ανταγωνιστικότητα, έχει οδηγήσει σε μεγάλες περικοπές μισθών και συντάξεων, μείωση
κοινωνικών και αναπτυξιακών δαπανών, μείωση ζήτησης, παραγωγής και βαθειά ύφεση.
Το «σκληρό» ευρώ διαβρώνει διαχρονικά
την παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας διευκολύνοντας τις εισαγωγές και δυσκολεύοντας τις εξαγωγές.

Αυτό ισχύει μόνο για την Ελλάδα;
Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες περιφερειακές
χώρες της ευρωζώνης, ακόμα και για τη Γαλλία. Δεν είναι τυχαίο που επώνυμοι Γάλλοι
αναλυτές, όπως ο Φρανσουά Εζμπούρ, σε
πρόσφατο βιβλίο του τονίζει ότι «το ευρώ ως
ενιαίο νόμισμα μιας Ευρώπης χωρίς ομοσπονδιακή κυβέρνηση φέρνει αστάθεια, ανισορροπία και στασιμότητα. Για να σώσουμε
την ΕΕ αξίζει τον κόπο να αποχωρήσουμε

ληνικό λαό χάριν των δανειστών, ενώ ταυ«πρωτογενή
τόχρονα
φλυαρεί
για
πλεονάσματα» και «ανάπτυξη» οδηγώντας
τη χώρα και τυπικά σε χρεοκοπία. Ενδεικτικά επισημαίνω ότι η τελευταία έκθεση
της «Citigroup» προβλέπει συνέχιση της
μείωσης ΑΕΠ το 2014 και 2015. Κατά συνέπεια οι δεσμεύσεις της χώρας που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις και το
«Μνημόνιο» είναι για τον ελληνικό λαό
«θηλιά στο λαιμό». Τα δάνεια δεν είναι για
τη σωτηρία του, αλλά για τη σωτηρία του
ευρώ, κάτι άλλωστε που ομολογούν ανοικτά οι Γερμανοί και η κυρία Μέρκελ! Αυτή η
ιδιόμορφη «ομηρία» της χώρας, κάνει αβέβαιο και σκοτεινό το μέλλον μας.

Τί προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση του επαχθούς χρέους;
Πρέπει να γίνει καθαρό ότι για να σταματήσει ο κατήφορος της οικονομίας και του βιοτικού επιπέδου του λαού, πρέπει να
καταργηθεί το Μνημόνιο και να διαγραφεί
το χρέος, τουλάχιστον στο πολύ μεγάλο
μέρος του. Αρκεί και μόνο να σας πω ότι
στον Προϋπολογισμό 2014 τα φορολογικά
έσοδα υπολογίζονται σε 54 δις, ενώ οι πληρωμές σε χρεολύσια 24,9 δις και για τόκους 6,1 δις, δηλ. σύνολο 31 δις, ενώ
έχουμε επί πλέον 6 δις για τόκους βραχυπρόθεσμου χρέους, τα λεγόμενα «έντοκα
γραμμάτια δημοσίου». Είναι δυνατόν να
επιβιώσει μια χώρα καταφεύγοντας σε όλο
και νέα δάνεια; Δεν υπάρχει άλλη λύση από
την αθέτηση πληρωμής του χρέους επικαλούμενοι το διεθνές δίκαιο. Μιλάω για την
«κατάσταση ανάγκης» που προβλέπει η νομική επιτροπή του ΟΗΕ και την έννοια του
«επαχθούς χρέους», με τη συγκρότηση ειδικής «επιτροπής λογιστικού ελέγχου»
(ΕΛΕ) του χρέους. Εδώ χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα βάλει πάνω από όλα τη
σωτηρία του λαού και όχι των τοκογλύφων.
Ωστόσο κι αυτά δεν αρκούν. Για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής ανεργίας και την
αύξηση του εθνικού εισοδήματος (ΑΕΠ),
χρειάζεται πρόγραμμα «παραγωγικής ανασυγκρότησης», με εξειδικευμένα αναπτυξιακά προγράμματα κατά περιφέρειες,
τομείς και κλάδους. Επίσης χρειάζεται ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθών
και συντάξεων, αύξηση κοινωνικών δαπανών και ισχυρό δίκτυο προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Χρειάζεται
ακόμα επίλυση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων» με «κούρεμα» χρεών για τα
φτωχά λαϊκά νοικοκυριά, ενώ δεν πρέπει να

Ο Γιάννης Τόλιος
απαντά στον
Κώστα Βενετσάνο
επιτραπεί πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας για κανέναν πολίτη, κά.

«Από πού θα βρείτε τα λεφτά», για την κάλυψη των βασικών και αναγκαίων κοινωνικών αναγκών και για την αναγκαία
ανάπτυξη;
Είναι ένα ερώτημα που έρχεται και επανέρχεται, ακόμα και από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ ότι το έχουμε απαντήσει. Θα
προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός και συγκεκριμένος. Από 4+1 πηγές! Η απάντηση μου
σας ξενίζει… αλλά θα γίνω πιο σαφής.
Πρώτη πηγή είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και το υπόλοιπο εξόφληση με ρήτρα ανάπτυξης. Αν για
παράδειγμα το 2014 δεν δώσουμε το μεγαλύτερο μέρος των τοκοχρεολυσίων (πχ. 25
δις από τα 31 δις), τότε δεν έχουμε καμμιά
ανάγκη δανεισμού. Καλύπτουμε ελλείμματα
και βάζουμε κάτι …στην άκρη για δημόσιες
επενδύσεις. Επίσης μέσα από την εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, εκτός από την εγγύηση των
καταθέσεων εξασφαλίζουμε ρευστότητα
στην οικονομία, ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, τονώνοντας την παραγωγή και
την απασχόληση. Επίσης με τη ριζική
στροφή στη φορολογική πολιτική, βελτιώνουμε τα δημόσια οικονομικά, κυρίως με πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής.
Τέλος επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό
και συντάξεις στα προ κρίσης επίπεδα, με
στόχο την ανάσχεση της φτωχοποίησης και
ταυτόχρονα την τόνωση της ζήτησης και της
παραγωγής. Αυτές είναι οι 4 πρώτες πηγές.
Η τελευταία και βασική, είναι η ανάπτυξη,
που θα προέλθει από την αναζωογόνηση της
παραγωγής, της απασχόλησης και του ΑΕΠ.
Δεν αποκλείουμε, εφ’ όσον είναι ευνοϊκοί οι
όροι, και εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης
(πχ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλες χώρες). Όμως τις αναπτυξιακές επιλογές θα τις καθορίζουμε εμείς, με
βάση τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και
όχι των πιστωτών. Νομίζω ότι η προσέγγιση
μας έχει και «λογική» και «ευαισθησία».

Συνέχεια στη σελ. 8

ΕΒΔΟΜΗ

8 ΣΕΛΙΔΑ - 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Πάνω απ’ όλα η σωτηρία του Λαού
Συνέχεια από τη σελ. 7
Μιλήσατε για αύξηση φορολογικών εσόδων.
Ποια θα είναι η βάση, η «φιλοσοφία» της φορολογικής σας πολιτικής;
Το σημερινό φορολογικό σύστημα εκτός από
κοινωνικά άδικο, είναι έντονα γραφειοκρατικό
και από ταμιακή άποψη αναποτελεσματικό. Το
πρόσφατο πόρισμα της «Επιτροπής Διαφάνειας» της Βουλής, μιλάει για απώλεια εσόδων πάνω από 10 δις το χρόνο από
λαθρεμπόριο καυσίμων, off-shore εταιρίες,
«μαύρο χρήμα» κά. Επίσης από τα 60 δις
«κόκκινα χρέη» στις εφορίες, το 1,1 δις οφείλεται από 2.400.000 πολίτες, τα 3,1 δις από
90.000 πολίτες, ενώ τα 55 δις από 10.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα.!! Δεν νομίζω ότι
χρειάζεται να προσθέσω κάτι περισσότερο για

τις «μαύρες τρύπες» των κρατικών εσόδων. Ο
ΣΥΡΙΖΑ προτείνει εφαρμογή «περιουσιολόγιου» με καταγραφή της κινητής και ακίνητης
περιουσίας κάθε πολίτη, εντός και εκτός της
χώρας και εφαρμογή της Συνταγματικής επιταγής που λέει ότι, «κάθε πολίτης συνεισφέρει στα φορολογικά βάρη ανάλογα με το
εισόδημά του». Η εφαρμογή στην πράξη της
αυτής της αρχής, φτάνει και περισσεύει για να
επιτευχθεί η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω, ότι η οποιαδήποτε φορολόγηση των επιχειρήσεων πρέπει
να είναι δίκαιη, αντισταθμιστική και ανταγωνιστική, και επι πλέον η οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση πάνω στην κεκτημένη
περιουσία (ακίνητη και μη) πρέπει να είναι

ανάλογη με τη φοροδοτική δύναμη των Ελλήνων.
Με το γενικό πλαίσιο που έθεσα, γίνεται νομίζω ξεκάθαρη η «φιλοσοφία» της φορολογικής μας πολιτικής. Ασφαλώς χρειάζεται να
δούμε πιο συγκεκριμένα επί μέρους κρίσιμα
ζητήματα. Για παράδειγμα χρειάζεται αλλαγή
της σχέσης έμμεσων και άμεσων φόρων με
μείωση των πρώτων, την εφαρμογή προοδευτικού φορολογικού συντελεστή και περισσότερων
φορολογικών
κλιμακίων,
την
επανεξέταση σκανδαλωδών φορολογικών
προνομίων, την αναπτυξιακή πτυχή του φορολογικού συστήματος, την απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για χρέη στην
εφορία, την εφαρμογή αφορολόγητου (πχ.
200.000 €) ακίνητης περιουσίας με σημερινές
τιμές και την παραπέρα φορολογία με προ-

οδευτικό συντελεστή, κοκ. Αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι, με την πολιτική
αναζωογόνησης της οικονομίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα και
νέες δυνατότητες για ουσιαστική βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου του λαού, την εξασφάλιση των δημόσιων αγαθών (υγείας, παιδείας,
πρόνοιας, νερού, ηλεκτρικού, κά) και της πολιτιστικής αναγέννησης, ένα τομέα που δυστυχώς οι κυρίαρχες πολιτικές τον έχουν
μόνιμα στο περιθώριο. Όμως όλα αυτά δεν
μπορούν να γίνουν με λογική «ανάθεσης» στο
ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζεται ενεργητική παρέμβαση
και στήριξη από τους εργαζόμενους και όλους
τους πολίτες που έχουν ζωτικό συμφέρον και
οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον, ιδιαίτερα
για τη νέα γενιά.

Ένα σενάριο που έγραψε η ζωή
Θυμάμαι την μητέρα μου Μαργαρίτα που συχνά έλεγε την
φράση: «Άνθρωπο βλέπεις καρδιά δεν ξέρεις».
Αλήθεια φίλοι μου, αυτή η σοφία των ανθρώπων σε περασμένες εποχές βοηθάει εμάς σήμερα (αν φυσικά την ανακαλύψουμε) στο να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να
καταλάβουμε τελικά ποιοι είμαστε και που πάμε και ακόμα
τι μπορούμε να αλλάξουμε στην ζωή μας.
Κάνω αυτό τον πρόλογο για να σας παρουσιάσω ένα κείμενο γραμμένο όχι από εμένα, αλλα από έναν ανθρωπο
που η ιδια η ζωή το σεναριο της, έδωσε το ερέθισμα σε μια
νέα κοπελα να κάτσει και να γραψει γι’ αυτό που η ίδια η
ζωή της υπαγόρευε. Η Τίνα Ζαντιώτου αποφοιτος γυμναστικης ακαδημίας, μουσικος –τραγουδιστρια. Ακομα εργαταν τοτε, το ’89 που ο στρατος ακόμα
Ηειχε
ζόρι, και η παραμεθόριος θητεία
ακόμα υποχρεωτική.
Ηταν καπου εκεί στο Νεοχώρι Ορεστιάδας
Έβρου, που πιο παραμεθόριος δεν υπήρχε
για τον Πειραιώτη φαντάρο Γιάννη (21
ετών), που του’πεσε κάπως βαρύ του καλομαθημένου νέου απ’την μεγάλη πόλη, να
βρεθεί στο τελευταίο της άκρο, στα σύνορα
Ελλάδας –Τουρκίας.
Σ’ αυτό το ποτάμι του Εβρου, που οριοθετούσε τις δυο χώρες!
Αυτό το μεγαλο ποτάμι που χώριζε Ελληνες από Τουρκους, που γινόταν μικρό,
μπροστά στη λαχτάρα των φαντάρων να
διασχίσουν περνώντας απέναντι με την ξύλινη αυτοσχέδια βαρκούλα, κι ανταμώνοντας ο ένας σκοπός τον –κατά τ’άλλα
συμπαθέστατο –απέναντι ‘’εχθρό’’, για να
ανταλλάξουν δυο κουβέντες, μια κουβέρτα
για το κρύο, ένα τσιγάρο τράκα, μια απλή
«καλημέρα»στη γλώσσα της Ελληνοτουρκοαγγλικονοηματικής. Ετσι μόνο γινόταν το
παράνομο αλισβερίσι απ’ το ποτάμι μεταξύ
των αλλοδαπών φαντάρων. Και κάπως έτσι
έγινε κι η γνωριμία των δυο ηρώων της
ιστορίας μας.
Ο Τούρκος Αχμέτ (ετών είκοσι) ξεμένοντας
μια μέρα από τσιγάρα στη σκοπιά, πέρασε
κρυφά απέναντι, να ζητήσει τσιγάρο απ’ τον

ζεται και σε γυμναστηριο. Εγώ δεν θα τα γνωριζα όλα αυτά
αν καποιο βράδυ οι μαθητές μου στην Τέχνη δεν μου ειχαν
ετοιμάσει μια εκπληξη σε ένα κεντρο διασκεδασης. Εκει
τραγουδουσε η Τίνα. Μου εκανε φοβερη εντύπωση το χρωμάτισμα της φωνής της και το πνίξιμο ενός πόνου που κρυβότανε πισω από μια ένταση κινησεων και εκφράσεων. Η
Τίνα παίζει διάφορα όργανα (κρουστά, βιολί κλπ.). Το παιξιμο στα κρουστά ηταν τοσο εντονο που ο ηχος που
εβγαινε λες και ήθελε να εξαφανίσει κάθε αρνητικο στο
χώρο. Και όταν η ώρα ειχε πια περάσει και οι συναδελφοί
της που την συνοδευαν στο πάλκο με κιθαρα και μπουζούκι
άρχιζαν να παίζουν σόλο μουσική, τότε η Τίνα τρεχει προς
το μέρος μου δίνοντάς μου κάποια φύλλα χαρτιού γραμ-

μενα. Μερχι εκεινη την στιγμή μου ’ταν αγνωστη και εγω
σε εκεινη. Διάβασέ τα, μου ειπε όταν πας σπίτι σου. Ειλικρινά ξαφνιάστηκα γιατί δεν ηξερα τι ήταν. Αργα τα μεσάνυχτα εφτασα σπιτι μου και αρχισα να ρουφω το κειμενο
της 1ης σελιδας και συνέχισα... συνέχισα για αρκετη ώρα
ακόμα.
Φιλοι μου αυτό που η Τίνα εγραψε νιώθω την υποχρέωση
να σας το παρουσιάσω σαν διδαγμα Χριστουγενιάτικο. Ότι
οι ανθρωποι, οποιας εθνικοτητας και θρησκειας και να είναι
οι ίδιοι και το μονο που τους κραταει να είναι ανθρωποι
είναι η ΑΓΑΠΗ και η Συγνώμη, όπως διδαξε ο Χριστός μας.
Αγγελική Τσεβά

Τα 9 μοιραια δεύτερα δύο ηρώων
(μια αληθινη ιστορια –που ίσως δεν ήταν “συμπτωση”)
….’’εχθρό’’ Έλληνα σκοπό και-μη καπνιστή
- Γιάννη.
Κι ο εχθρός Γιάννης έβγαλε και του’ δωσε
γενναιόδωρα ένα όλοκληρο πακέτο (που
πάντα είχε πάνω του μπας και εξυπηρετήσει
καποιον συνστρατιώτη, όπως καλη ώρα!)
Η χαρά του Αχμετ με το πακέτο ήταν απερίγραπτη όπως κι η επιθυμια του να κατσει
εκεί δίπλα στον Γιάννη για παρέα και λίγη
κουβέντα, όσο κράτησε το πρώτο του τσιγάρο! Μιλησαν για τις πατρίδες τους, τις
θρησκείες τους, τις οικογενειες τους, τις
αρραβωνιαστικές που’χαν αφήσει πίσω
τους, και τα χόμπυ τους σαν πολίτες.
Λίγα λεπτά αργότερα, οι δυο στρατιώτες
ήταν πάλι στα φυλάκια των στρατοπέδων
τους, και λίγες βδομάδες αργότερα επιτέλους στα σπίτια τους και στην οικογένειά
τους, ως πολίτες πια!... και λίγους μηνες αργότερα η τύχη (ή ατυχία) τους έφερε πάλι
αντάμα, να ξανασυναντιούνται απρόσμενα,
σ’ ένα ουδέτερο πια ξένο μέρος, σε μια
χώρα που δεν ήταν ούτε η χώρα του ενός,
ούτε του άλλου! και τους είχε στείλει η
μοίρα!
Τα βλεμματά τους συγκρούστηκαν σαν σε
μετωπική! η ματιά καρφώθηκε και κόλλησε
στα απέναντι μάτια! ίσα με 9 δευτερόλεπτα

!.... τα 9 ωριμότερα δεύτερα της ζωής τους!
Κοιταχτηκαν όπως οι καταδικασμένοι πριν
την εκτέλεση!...λες κι ήταν μελλοθάνατοι
από ανίατη αρρώστια!- κι όμως ήταν - όντως
μελλοθάνατοι από ανίατη αρρωστια! Κι
εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν κι οι δυο στο
διάδρομο του δωδέκατου ορόφου του Royal
Free Hospital του Λονδίνου. Εκεί που…. θεραπεύεται –είπαν-η λευχαιμία (κι εκεί που
δε θεραπεύτηκε ποτέ)! Τραγική συμπτωση!
Τα δυο παιδια ακόμα εκπληκτα απ’ τη μοιραία συνάντησή τους, δεν πίστευαν …στα
υγρά μάτια τους και άφωνα διαπίστωσαν
πως –τι ειρωνεία!- ήταν πάλι ένστολοι, ντυμένοι ίδια μεταξύ τους, σαν στο στρατό !Με
στολή νοσοκομείου αυτή τη φορά! Δεν ήξεραν τι να κάνουν, πως ν’αντιδράσουν. Απ’ τη
μία χάρηκαν, σαν να είδαν την γκόμενά
τους, κι απ’την άλλη λυπήθηκαν σαν να βλεπόντουσαν για τελευταια φορά!… -κι όμως
–βλέπονταν όντως για τελευταία φορά!,
όπως κι όλα τ’ άλλα γύρω τους τα ‘βλέπαν
για τελευταία φορά, όπως κι εμείς τους
βλέπαμε για τελευταία φορά.
Τα δύο άρρωστα παιδιά, αγκαλιάστηκαν
σφιχτά αφήνοντας απορημένους τους γονείς τους, που στέκονταν σαν ντεκόρ background εκεί, ν’ αναρωτιούνται σε ποιο μέρος

άραγε έχουν ξανανταμώσει αυτός ο Τούρκος κι αυτός ο Ελληνας στο παρελθον!
Ηταν εκεί! Σ’ εκείνο το ποτάμι, που χώριζε
τις πατρίδες τους, μα ένωσε τις ψυχές τους
που έφυγαν για πάντα! Τα δυο παιδιά υπέφεραν και ταλαιπωρήθηκαν πολύ απ’την αρρώστια τους και χρησιμοποιήθηκαν ως
πειραματόζωα στις δοκιμές των Αγγλων
γιατρών για την θεραπεία της λευχαιμίας,
και τελικά «έσβησαν» και έφυγαν μαζί σχεδόν, τον Γενάρη του ‘91 για το ίδιο μεγάλο
ταξίδι και για τον ίδιο προορισμο!
Εκει που ο Θεός δεν έχει στρατόπεδα μα
ούτε και σύνορα! Εκεί που δεν υπάρχουν
όπλα, σκοπιές, φυλάκια, ποτάμια και στρατιωτικές στολές! Εκει που όλα είναι λευκά
και δεν υπάρχουνε βαθμοί…ούτε διαταγές… ούτε έχθρα! Δεν ξέρω αν ο στρατός
τελικά φτιάχνει άντρες! Πάντως αυτά τα
δυο παιδιά, δεν έγιναν άντρες στο στρατό!
Εγιναν άντρες στην αντιμετώπιση της κοινής τους ασθένειας.
Είχαν γίνει επιτέλους άντρες!!!... απλά ήταν
πλέον δυο νεκροί άντρες!!!... που μαζί υπηρέτησαν, μαζί απολύθηκαν, μαζί αρρωστησαν, μαζί πέθαναν, μαζι αναστήθηκαν!!!
Τίνα Ζαντιώτου
(για το Γιάννη ετων 23 και τον Αχμετ ετων 22)
(για τον αδελφό μου, που δεν υπάρχει πια..
αλλά θα υπάρχει πάντα!!!)
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ατέλειωτη δύσπνοια...
Τις επιπτώσεις της αιθαλομίχλης στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία επισημαίνουν οι καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Ιωάννης Παντής και Αλέξης Μπένος, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από

την πρυτανεία του ΑΠΘ, στην οποία σημειώνουν μεταξύ
άλλων:

”Η εκρηκτική αύξηση της αιθαλομίχλης αυτές τις ημέρες
αναδεικνύει τόσο τις τρομερές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων που προκαλούν οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας, όσο και την αδιέξοδη
ενεργειακή, οικιστική και αναπτυξιακή μεταπολεμική στρατηγική στη χώρα μας. Η αιθαλομίχλη, προϊόν κυρίως καύσης βιομάζας και χημικά επεξεργασμένης ξυλείας,
επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρα
των πόλεων και έχει άμεσες και μακρόχρονες επιπτώσεις
στην υγεία του ανθρώπινου πληθυσμού. Ο δραματικός
πολλαπλασιασμός των αέριων ρύπων, αποτελεί σημαντικό

κίνδυνο για την υγεία και απαιτεί άμεσα και δραστικά
μέτρα για την αντιμετώπισή του”.
Εξηγούν ακόμη ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση πρόκλησης
νοσηρότητας και θνησιμότητας σε καταστάσεις οξείας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, τα δε σωματίδια που αποτελούν την αιθαλομίχλη έχουν καρκινογόνο δράση, της
οποίας τα αποτελέσματα θα γίνουν αντιληπτά μετά από
λίγα χρόνια και όχι σήμερα.
“Στη διαδικασία της καρκινογένεσης δεν υπάρχουν
ασφαλή όρια έκθεσης” τονίζουν και φωνάζουν για άμεση
λήψη μέτρων για θέρμανση με πιο “οικολογικά” προϊόντα.
Στη χώρα όμως των στουρνάρων και των σαμαράδων προφανώς δεν ακούει κανείς!

Καλή Χρονιά, είμαστε ακόμα ζωντανοί Πολ Τόμσεν,
δεν θα πεθάνουμε ποτέ κου…. νεκροθάφτη
Στο παρα-πέντε της ελεύσεως του μηδέν καλόν
προμηνύοντος 2014, τυπώνεται η «Εβδόμη» και η
μόνη ευχή με πιθανότητες υλοποιήσεώς της είναι
«με υγεία», αν και κατέστη και αυτή η ευχή έπεα
πτερόεντα, αφ’ ης αποφράδος ημέρας κατσικώθηκε υπουργός Υγείας ο γενόσημος Ελλην Άδωνις
Γεωργιάδης.
Μωρίας έπαινος τα ακολουθούντα, αλλά φευ εν
αφθονία εισέτι υπάρχουν εν Ελλάδι παλίμπαιδες, παίδων υπολειπόμενοι σε νοημοσύνη, αγαλλόμενοι επί
τη ελπιδοφόρω προσμονή ενσαρκώσεως χιμαιρικών
ενοράσεων, όπως της ανακάμψεως, του πρωτογενούς πλεονάσματος, του ιπτάμενον έλκηθρον οδηγούντος Άη Βασίλη με τα δώρα –ουδεμίαν σχέσιν
έχοντος με τον Άγιον Βασίλειον- και γιατί όχι και του
Μαρμαρωμένου Βασιλιά που θά ‘ρθει απ’ την Κόκκινη
Μηλιά, ίσως και μιάς χορωδίας από γαλάζια ή πράσινα στρουμφάκια ψάλλοντα τον γνωστό στρουμφούμνο «μη με ξυπνάς απ’ τις έξη ...ξυπνητήρι χτυπάς
σαν τρελλό, σε μισώ ...σε μισώ», υπό τη διεύθυνση
του μπάρμπα-Στρούμφ στους κήπους του Προεδρικού
Μεγάρου.
Είδα σε τοπική εφημερίδα, ευχή υποψηφίου δημάρχου στα 3Β «να φέρει το 2014 ανάκαμψη στη χώρα
μας» κι αναρωτήθηκα με θλίψη πόσο ανίατη νόσος
είναι γιά κάποιους βαρέως πάσχοντες συνανθρώπους
μας η οξεία πασοκ-ίτις και νεο-δημοκρατίτις. Θυμήθηκα κι ένα ανέκδοτο που είχαν κυκλοφορήσει στα
τέλη της δεκαετίας του ’70 οι παλιοί αναρχικοί των
Εξαρχείων με το γνωστό δολοφονικό χιούμορ τους.
Πάει κάποιος απελπισμένος στον ψυχίατρο:
- Γιατρέ μου σώστε με, δεν αντέχω άλλο ...
- Ηρεμείστε κύριε, τι σας συμβαίνει;
- Είμαι πολύ έξυπνος γιατρέ μου, δεν αντέχω άλλο,
σώστε με ...
- Και είναι πρόβλημα αυτό;
- Είναι γιατρέ μου, είναι ...μου μιλάνε οι άλλοι κι εγώ
διαβάζω τις κρυφές σκέψεις τους και καταλαβαίνω
πότε μου λένε ψέματα, είναι ανυπόφορο, κάντε κάτι,
θα τρελαθώ ...
- Ησυχάστε, υπάρχει ένα ηρεμιστικό που καταστέλλει τις έντονες εγκεφαλικές διεργασίες, προκειμένου
να αναπαύονται γιά ένα διάστημα οι υπερεγκέφαλοι
σαν τον δικό σας. Ένα δισκίο τρεις φορές τη μέρα κι
ελάτε πάλι να σας δω σε μιά βδομάδα.
Σε μιά βδομάδα ο απελπισμένος ξάπλωσε ακόμα πιό
απελπισμένος στην ψυχιατρική κλίνη ...

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

- Τίποτα γιατρέ μου, είμαι ακόμα πολύ έξυπνος.
- Δηλαδή;
- Να, προχθές έκανα έρωτα με τη γυναίκα μου και κατάλαβα ότι σκεφτόταν τον εραστή της.
- Σαν να μη μου τα λέτε καλά ...Για πείτε μου πόσο
κάνουν 643 επί 324.
- 208.332 γιατρέ μου, απάντησε ακαριαία ο ...«ασθενής».
- Τι να σας πω κύριέ μου, δεν μου έχει ξανατύχει περιστατικό σαν το δικό σας, υπάρχει ένα πρωτοποριακό σκεύασμα που ίσως σας βοηθούσε, αλλά είναι
ακόμα σε πειραματικό στάδιο, δεν μπορώ να σας το
χορηγήσω, φοβάμαι ...
- Αυτό, ναι αυτό γιατρέ μου, σώστε με σας παρακαλώ
...θέλω να γίνω βλάκας.
- Σκεφτείτε το καλά, κάποιοι πίθηκοι που τους χορηγήθηκε εμφάνισαν νοημοσύνη σαν να είχαν υποστεί
λοβοτομή, θα μου πάρουν την άδεια, δεν μπορώ να
σας το δώσω, όχι.
- Η ευθύνη πάνω μου γιατρέ μου, δεν σας είδα δεν
σας ξέρω, θέλω να πάψω να σκέφτομαι, η σκέψη με
τρελαίνει, δεν αντέχω άλλο, μόνο αν γίνω βλάκας θα
βρω την ευτυχία ...
- Τέλοσπάντων, αφού το θέλετε τόσο πολύ, μιά κάψουλα πρωί-βράδυ κι ελάτε πάλι σε μιά βδομάδα.
Σε μιά βδομάδα ο απελπισμένος μπήκε στο ιατρείο
του ψυχίατρου με χοροπηδητά και κρατώντας ένα
ψεύτικο αρκουδάκι στην αγκαλιά του κάθισε στο πάτωμα και κουνιόταν μπρος-πίσω μ’ ένα εκστασιασμένο χαμόγελο.
- Χαίρομαι που σας βλέπω ευτυχισμένο, πείτε μου
κάτι, ό,τι θέλετε, τον παρότρυνε ο γιατρός.
- Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ανέκραξε μ’ ενθουσιασμό
ο ...«θεραπευμένος».
- Κυριέ μου σας αναγγέλλω ότι επιτέλους πετύχατε
αυτό που τόσο πολύ ποθούσατε. Είστε πλέον εντελώς ηλίθιος.

Le pas de deux
Τι κρίμα! Να μην μπορεί να πάρει ο Αριστοφάνης
άδεια εξόδου «μετά δημοσίων θεαμάτων» από τον
κόσμο των ψυχών. Στις επόμενες δημοτικές εκλογές
στα 3Β είναι βέβαιο ότι θα χτύπαγε υπερωρίες. Μέχρι

κι ένας συμπαθέστατος αοιδός φέρεται σφόδρα ερωτευμένος με την προοπτική να εκτεθεί στην διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου. Τίποτε το μεμπτόν ως
εδώ. Δικαιούται κι ο ιλλουστρασιόν καλλιτέχνης να
σκεφτεί πως τόσοι και τόσοι ασχολήθηκαν με τα
κοινά και υπέπεσαν σε φάλτσα. Τουλάχιστον αυτός
είναι αποδεδειγμένα καλλικέλαδος. Κι έπειτα έχουμε
κάποια λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων του θεάματος και ακροάματος που υπηρέτησαν υποδειγματικά
τα κοινά.
Τραγουδιστή μου θα μπορούσα να σου πω: θάρρος,
προχώρα και μην ακούς κανέναν. Φαντάσου πως η
δημαρχία είναι ένα καλλίγραμμο «πιπίνι» και τραγούδα της με πάθος «το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου μωρό μου είσ’ εσύ». Έτσι, να μας αφήσεις
breathless, με κομμένη την ανάσα δηλαδή. Κάποιες
από του Δία και της Μνημοσύνης τις θυγατέρες, που
Μούσες τις φωνάζουμε οι κοινοί θνητοί, ίσως αποφασίσουν να σ’ απαθανατίσουν. Της Ιστορίας η Κλειώ,
που μέχρι και σ’ αμάξι γαλλικό έδωσε τ’ όνομά της,
της λυρικής ποιήσεως η Ευτέρπη, ίσως και να σ’ ερωτευθεί κι η Θάλεια της κωμωδίας και των βουκολικών
των ποιητών.
Όμως, όσο μπορείς, μείνε μακριά, αισθαντικέ μου
τροβαδούρε του νταλκά, από την τραγωδό τη Μελπομένη, που καιροφυλακτεί, στα βήματα κάθε θνητού, απαίσια ειμαρμένη. Στο λέω γιατί γράφτηκε, πως
αν της πίστας το αστέρι στού Καλλικράτη την αρένα
κατεβεί, θά ‘χει δεξί του χέρι έναν γνωστό φραγκοφονιά, πού ‘χει ψαρίσια μάτια. Όσο μπορείς, που λέει
ο Αλεξανδρινός ο ποιητής, κοίτα την ούγια και δώσε
προσοχή στα χούγια, είναι bad news ο άνθρωπος
αστέρι μου, κάρμα κακό που λένε οι Ινδοί, το νού σου
νά ‘χεις πάντοτε στην ούγια, μήπως αντί γιά δήμαρχο-καραβοκύρη, σε κάνει ο φραγκοφονιάς φακίρη, breathless με ταραχή να τραγουδάς, σε στρώμα
με καρφιά όταν χοροπηδάς. Δεν είναι κρίμα; να κρύβεται πίσω απ’ το δικό σου το καμάρι και σαν τον σχωρεμένο Καλογήρου να μονολογεί «είναι πολλά τα
λεφτά Άρη», στων 3Β τα «φιλέτα» και στων επενδυτών τα παχυλά πακέτα, πρόσεχε καλλιτέχνη μου της
ούγιας τα γινάτια, με τα ψαρίσια μάτια.
Που πας να μπλέξεις; σκέψου το, μείνε της πίστας
καρδερίνα και στη δική σου τη σειρήνα με τα γαϊτάνια-φρύδια, οι άλλες οι σειρήνες, της πολιτικής, κρύβουνε πίσω τους τον λάκκο με τα φίδια.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

κ, δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξη... Μ’ αφήνουν όμως; Συνηθίζαμε παλιά να βάζουμε μια εικόνα ότι σπρώΟχνουμε
τον χρόνο που τελειώνει για να έρθει ο επόμενος. Τώρα νομίζω ότι θέλω να στηθώ απ’ την απέναντι μεριά και να μην τον αφήσω να μπει. Όχι για προσωπικούς λόγους, γιατί δεν μπορώ να πω, το 13 είναι
χρόνος για να θυμάμαι. Δεν πρόκειται να κάνω όμως αναδρομή του 2013 σε κοινωνικό επίπεδο γιατί την
έχουμε σίγουρη την κατάθλιψη.
Θα μου πείτε τότε γιατί να μη φύγει και να μην ξαναγυρίσει το 13; Έχω βάσιμες πληροφορίες ότι το 2014 θα

έρθουμε αντιμέτωποι σαν κοινωνία με ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες, γιατί οι “ξενοδόχοι” κανονίζουν νέα
μέτρα για την “διάσωση” της χώρας...
Σαρωτικές λέει, θα είναι οι αλλαγές στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων από 1.1.2014. Ο νέος
Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) σε συνδυασμό με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(Ν.4174/2013) και τις τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012), διαμορφώνουν ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον πολύ όξiνο και αφιλόξενο για μας τους πολλούς.
Επειδή όμως ο χρόνος πίσω δεν γυρίζει, μήπως πρέπει να σπρώξουμε κάποιους άλλους να φύγουν;
Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους, πρώτα απ’ όλα με υγεία και μετα δύναμη ν’ αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα και λογική να μας συντροφεύει.

Τα Χριστούγεννα μας φέρνουν δώρα
Όλοι περιμέναμε πώς και πώς τα Χριστούγεννα να τα
περάσουμε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να
αλλάξουμε περιβάλλον, να φτιάξουμε γλυκά, να ξεκουραστούμε ή να πάρουμε ίσως δώρα.
Είναι παλιά συνήθεια τα Χριστούγεννα ή την πρωτοχρονιά να ανταλλάσουμε δώρα. Κάθε χρόνο μαζεύονται τα κουτιά γύρω από το δέντρο. Φέτος;
Ιδιαίτερα φέτος, οι εκτιμήσεις για τις καταναλωτικές τάσεις κατά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο ήταν απαισιόδοξες. Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, η συνεχιζόμενη
ύφεση στη χώρα θα περιορίσει και πάλι τις εορταστικές
αγορές για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο σε ένα
ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγμα καταναλωτών (17.354
άτομα) ηλικίας μεταξύ 18-65 ετών, όπου καταγράφηκαν
οι προγραμματισμένες δαπάνες σε δώρα, φαγητό και
ποτό για τα γιορτινά γεύματα αλλά και για τη διασκέδαση.
Οι υψηλότερες δαπάνες (όπου δεν περιλαμβάνονται τα
ταξίδια) αναμένεται να γίνουν σε Ιρλανδία (894 ευρώ),
Λουξεμβούργο (825 ευρώ) και Φινλανδία (692 ευρώ),
ενώ οι μικρότερες σε Πολωνία (268 ευρώ), Ολλανδία
(286 ευρώ), Πορτογαλία (393 ευρώ) και Γερμανία (399
ευρώ).
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα αναμένεται να εμφανίσει τη
μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη (κατά 12,8%
συγκριτικά με το 2012). Παρ’ όλη την μείωση όμως δεν
βρίσκεται στις χώρες με τις λιγότερες δαπάνες για Χρι-

στουγεννιάτικα δώρα!
Τα αποτελέσματα δείχνουν πως, δεν ξοδεύουν τα λιγότερα σώνει και καλά αυτοί που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση.
Βασικό ζητούμενο για τους καταναλωτές θα είναι πέρα
από κάθε άλλη χρονιά η ανεύρευση της καλύτερης
τιμής. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός, ότι το 83%

Το εναλλακτικό
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα
του Σνόουντεν
Ο πρώην τεχνικός σύμβουλος της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, Έντουαρντ Σνόουντεν, ο οποίος αποκάλυψε πληροφορίες για τις
ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις των αμερικανικών
και βρετανικών υπηρεσιών, προειδοποίησε σήμερα
για τους κινδύνους που συνεπάγεται η απώλεια των
προσωπικών δεδομένων του κάθε ανθρώπου.
Ο καταζητούμενος πλέον, Σνόουντεν έχει βρει προσωρινά άσυλο στην Μόσχα όπου και γυρίστηκε βίντεο με τον ίδιο να αναφέρεται στις ανησυχίες που
εκφράζονται για τις παρακολουθήσεις σε μια εποχή
που χαρακτηρίζεται από τεράστια τεχνολογική πρόοδο.
θα μεγαλώσει
ιέται σήμερα
νν
γε
υ
ο
π
ί
ιδ
«Ένα πα
τας».
της ιδιωτικότη
έα
ιδ
ν
τη
ς
ρί
χω
«Έχουμε αισθητήρες στις τσέπες μας που μας
παρακολουθούν όπου κι αν πάμε. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για τα προσωπικά δεδομένα του κάθε ανθρώπου», είπε στο μήνυμά του που μεταδόθηκε από
το βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Channel 4.
«Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα θα μεγαλώσει
χωρίς την ιδέα της ιδιωτικότητας. Δεν θα μάθουν
ποτέ τι σημαίνει να έχει κανείς μια ιδιωτική στιγμή,
μια μη καταγεγραμμένη σκέψη που δεν θα έχει περάσει από ανάλυση. Κι αυτό αποτελεί πρόβλημα
γιατί η ιδιωτικότητα μετράει, είναι αυτό που μας επιτρέπει να καθορίζουμε ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε», πρόσθεσε.
Μετά τις αποκαλύψεις που έκανε για τις παρακολουθήσεις των προσωπικών δεδομένων δήλωσε σε
συνέντευξή του ότι πέτυχε όσα επιδίωκε.
«Για μένα, όσον αφορά στην προσωπική μου ικανοποίηση, αποστολή εξετελέσθη», είπε.
Το «Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα» μεταδίδεται κάθε χρόνο από το 1993, μιμούμενο τη δομή του ετήσιου διαγγέλματος της βασίλισσας Ελισάβετ προς το
έθνος.
Πηγή: ΑΠΕ

των Ευρωπαίων θα αναζητήσει προϊόντα σε έκπτωση,
συγκριτικά με το 65% το 2011.
Στον αντίποδα, Ρωσία και Ουκρανία εμφανίζουν διψήφια
αύξηση των αναμενόμενων εορταστικών αγορών.
Τέλος, ενώ οι καταναλωτές, στην πλειοψηφία τους, θα
προτιμούσαν να λάβουν ως δώρο μετρητά, smartphones,
tablets και βιβλία, τελικά αναμένεται να λάβουν βιβλία,
καλλυντικά και σοκολάτες.
Μην ξεχνάτε ότι η κίνηση μετράει.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Κάποτε θυμάμαι βγαίναμε ένα τσούρμο πιτσιρίκια στους
δρόμους για κάλαντα και το μόνο που μας έλεγαν οι γονείς
μας ήταν να προσέχουμε τα αυτοκίνητα! Τώρα οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά γιατί αλλιώς κινδυνεύουν...
4 - Γιαγιά πότε έμαθες να φτιάχνεις μοχίτο; - Άσε παιδάκι μου κάτω τον αγιασμό!
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Ένα πισωγύρισμα-απειλή για τον πλανήτη
η 19η διάσκεψη για το κλίμα
Βαρσοβία, Φιλιππίνες, Ρόδος στέλνουν το μήνυμα
Η 19η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη
Βαρσοβία (COP19) που ολοκλήρωσε τις
εργασίες της κατάφερε να βρεθεί, για μια
ακόμη φορά, πολύ πιο κάτω από τις προσδοκίες της παγκόσμιας κοινότητας. Πέρα
από κάποιες μικρές επιμέρους προόδους
σε τεχνικά θέματα, στην πραγματικότητα
κατέγραψε ένα πισωγύρισμα εξαιτίας της
απροθυμίας του ανεπτυγμένου κυρίως κόσμου να ανταποκριθεί στην πρόκληση της
κλιματικής αλλαγής και της υποταγής των
κυβερνήσεών του στα συμφέροντα των
μεγαλύτερων βιομηχανικών ρυπαντών.
Η Ιαπωνία χαμηλώνει τους στόχους της
για περιορισμό των εκπομπών, μιμούμενη
τον Καναδά, η Αυστραλία υπό τη νέα συντηρητική κυβέρνηση αποδομεί την κλιματική της νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή
Ένωση χάνει την αξιοπιστία της και την
ικανότητα της να ηγηθεί της προσπάθειας,
αρνούμενη να αναπροσαρμόσει τους στόχους της και να καταστήσει λειτουργικό
και αποδοτικό το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Κι όλες μαζί οι αναπτυγμένες

Μπορεί να έχει χαθεί ένα ολόκληρο εξάμηνο σε
μερικά πανεπιστήμια αλλά η όλη υπόθεση είχε
και ένα θετικό: Αν για κάποιο ανεξιχνίαστο
ακόμα λόγο είχατε την εντύπωση ότι μεταξύ
πολλών δεινών γίνονται και κάποιες αλλαγές
που πρέπει να γίνουν, η απεργία των διοικητικών
στα πανεπιστήμια θα πρέπει να σας πείσει ότι τίποτε βασικό δεν έχει αλλάξει.
Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του κ. Σαμαρά προσπαθεί
εδώ και καιρό να πουλήσει την ιδέα ότι ναι μεν
έχουν γίνει μεγάλες θυσίες, έχουν γίνει και αδικίες, αλλά τελικά οι θυσίες θα αρχίσουν να αποδίδουν, οι μεταρρυθμίσεις γίνονται και θα γίνουν
περισσότερες και το 2014 θα είναι χρονιά ανάπτυξης. Αν σας κάνει κουράγιο να το πιστέψετε
αυτό, τότε θα πρέπει να είχατε πιστέψει και την
ανάπτυξη που ήταν να έρθει την προηγούμενη
άνοιξη, το ανέβαλε όμως για να έρθει το καλοκαίρι μαζί με το success story και το ανέβαλε
πάλι για τον Οκτώβριο και τελικά σχεδιάζει επίσκεψη ίσως το 2014.
Οι διοικητικοί των πανεπιστήμιων που καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα την κατάσταση από
οποιοδήποτε μεταρρυθμιστή της κακιάς ώρας και
τροϊκανό τεχνοκράτη, ξέρουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει τα κότσια να αναμετρηθεί με οποιανδήποτε συντεχνία. Αυτό ήταν εξάλλου το
μάθημα από το φιάσκο με την ΕΡΤ. Η κυβέρνηση
που μέχρι τότε είχε επιβάλλει περικοπές και φόρους χωρίς την παραμικρή αίσθηση μέτρου και
δικαιοσύνης, ηττήθηκε παταγωδώς και παραλίγο
να πέσει όταν αποπειράθηκε να ξεκαθαρίσει μια
εστία διαφθοράς και αδιαφάνειας. Η υπάρχουσα
κυβέρνηση αποτελείτε από δύο μέρη, από την

χώρες αθετούν τις δεσμεύσεις τους για
βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες.

Χορηγοί της διάσκεψης όλες οι
ρυπογόνες βιομηχανίες!!!
Το πισωγύρισμα ήταν φανερό ακόμα και
στο συμβολικό επίπεδο. Για πρώτη φορά
σε COP υπήρχαν χορηγοί της συνόδου και
τα εμπορικά σήματα των πιο ρυπογόνων
βιομηχανιών του πλανήτη είχαν προκλητικά κατακλύσει τους χώρους των συνεδριάσεων, ενώ παράλληλα με την COP19
διοργανώθηκε στη Βαρσοβία σύνοδος των
μεγαλύτερων εταιρειών άνθρακα για να
συζητήσουν τη στρατηγική τους σε σχέση
με την κλιματική αλλαγή. Τέλος η ίδια η
Προεδρία (Πολωνία) επέλεξε αυτή τη χρονική συγκυρία για να αποπέμψει τον δικό
της υπουργό περιβάλλοντος και προεδρεύοντα της διάσκεψης, επειδή δεν
ήταν επαρκώς υπέρμαχος του σχιστολιθικού αερίου, που προωθεί μετά μανίας η κυβέρνησή της.

Αποχώρησαν
οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις
Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν επόμενο οι
800 εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων πολιτών, ανάμεσά τους της
Greenpeace, του WWF, της ActionAid κ.α.,
να αποχωρήσουν σύσσωμοι σε ένδειξη
διαμαρτυρίας μία μέρα πριν λήξει η διάσκεψη. Το όραμα όμως για ένα βιώσιμο και
δίκαιο μέλλον δεn θάφτηκε στη Βαρσοβία.
Ο στόχος για μια παγκόσμια συμφωνία
για το κλίμα το 2015 παραμένει, και η
πίεση προς τις κυβερνήσεις θα κλιμακωθεί.
Οι τραγωδίες των θεομηνιών στις Φιλιππίνες αλλά και στην ελληνική Ρόδο ίσως δεn
σχετίζονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, αποτελούν όμως ξεκάθαρη προειδοποίηση για το τί θα σημάνει μια
αποτυχία της προσπάθειας.
Κίνηση πολιτικής οικολογίας
Κωνσταντίνος Κατώπης

Εδώ κυβερνούν οι συντεχνίες
Ναπολέων Λιναρδάτος
ΝΔ που δεν μπορεί και από το ΠΑΣΟΚ που δεν
θέλει.
Για να έχετε μια ιδέα της μεταρρυθμιστικής ταχύτητας της κυβέρνησης δεν έχετε παρά να διαβάσετε το ρεπορτάζ του κ. Χρυσολώρα στην
Καθημερινή: «Πριν από λίγες ημέρες, το ΔΝΤ
έστειλε με e-mail ένα σημείωμα στους υπόλοιπους εταίρους της τρόικας, στο οποίο προειδοποιεί ότι όχι μόνο δεν κλείνουν τα ανοικτά
μέτωπα για να ολοκληρωθεί η εν εξελίξει αξιολόγηση του Μνημονίου, αλλά διαρκώς ανοίγουν
νέα. Το σημείωμα φαίνεται να καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του προγράμματος
εκτροχιάζεται, μήνα με τον μήνα. Ειδικότερα,
από τις 35 μνημονιακές δράσεις που όφειλε να
εκτελέσει η κυβέρνηση τον Ιούλιο, υλοποιήθηκαν οι 28, από τις 26 του Αυγούστου μόνο οι 15,
από τις 47 του Σεπτεμβρίου μόνο οι 13, από τις
20 του Οκτωβρίου μόνο οι 4 και από τις 7 του Νοεμβρίου δεν υλοποιήθηκε καμία. Με άλλα λόγια,
από τις 135 συνολικά δράσεις, τις οποίες όφειλε
να φέρει εις πέρας η ελληνική κυβέρνηση για να
ολοκληρωθεί η φθινοπωρινή αξιολόγηση, η
χώρα μας έχει συμμορφωθεί με τις 60 μόνο και
κάθε μήνα πάμε και χειρότερα.»
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι 135 δράσεις είναι αρκετές για να ξεκολλήσει η ελληνική οικονομία
από την υφεσιακή στασιμότητα, ούτε σημαίνει

ότι στις 60 όπου υπήρξε πρόοδος αυτό έγινε με
επάρκεια και ότι θα υπάρχει συνέχεια για την
πλήρη εφαρμογή τους. Απλά είναι ένα πολύ χοντροκομμένο μέτρο για να δούμε πόσο απίστευτα
περιορισμένες είναι οι μεταρρυθμιστικές ορέξεις
των κυβερνώντων.
Το 2013 που αφιερώθηκε στην θεωρητική συζήτηση για περιορισμό του δημοσίου, την διαθεσιμότητα και την κινητικότητα, τελικά η κυβέρνηση
το μόνο που κατάφερε στο τέλος ήταν να κάνει
8.000 νέες προσλήψεις στο ήδη χρεοκοπημένο
κράτος. Ο μέγας μεταρρυθμιστής υπουργός κ.
Μητσοτάκης, έχει ήδη εξαγγείλει χιλιάδες περισσότερες το 2014. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο
των μεγάλων μεταρρυθμίσεων φαντάζομαι, ο
επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης κ. Ρακιτζής,
που έχει φέρει στο φως πολλές υποθέσεις διαφθοράς και σπατάλης, δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να κάνει ενστάσεις στις αποφάσεις των
πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων.
Αυτές τις άγιες μέρες όμως ας μην ξεχνάμε ότι
η κυβέρνηση έχει και ένα κοινωνικό πρόσωπο,
γιατί πάνω απ΄όλα ο άνθρωπος και πίσω από
τους αριθμούς πάλι ο άνθρωπος. Έτσι ως σαν
χριστουγεννιάτικο δώρο η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει, εκ μέρους του πάντοτε γενναιόδωρου Έλληνα φορολογούμενου, 12 δις στην
συντεχνία των μεγάλο-εργολάβων του δημο-

Αγνωμοσύνη
προς τους πεσόντας
Από τον αναγνώστη Παν. Βαρουξή ελάβαμε
την παρακάτω επιστολή, όπου διαμαρτύρεται
για αδιαφορία της δημοτικής αρχής για την
πλατεία της Βούλας.

Σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε (αν το εγκρίνετε) την παρακάτω επιστολή μου. Ευχαριστώ
Προς τους κους, Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο
καθαριότητος και περιβάλλοντος του Δήμου
μας.
Πάνω από ένα χρόνο η μαρμάρινη στήλη στην
πλατεία της Βούλας που φέρει τα ονοματεπώνυμα των τριών Αξιωματικών που έπεσαν
στα ΙΜΙΑ είναι μουτζουρωμένη με χρώματα·
τα ονόματα ξεθωριασμένα, όπως και η στήλη
που φέρει το όνομα τού τότε Δημάρχου.
Το συντριβάνι σε κακή κατάσταση, εστία βρωμιάς και μολύσεων. ΝΤΡΟΠΗ. Ντροπή και
αγνωμοσύνη προς τους πεσόντας και περιφρόνηση προς τις οικογένειές των.
Ο Δήμαρχος και οι Βουλιώτες σύμβουλοι δεν
τα βλέπουν;
Μετά τιμής
Παν. Βαρουξής
Γραμματεύς Εφετών επί Τιμή
Πανόραμα Βούλας

σίου και παχυλές αυξήσεις στα διόδια. Όπως
γράφει ο κ. Κύρτσος στην Free Sunday, «Η νέα
συμφωνία συρρίκνωσε το εθνικό οδικό δίκτυο
που έχουν υποχρέωση να κατασκευάσουν οι παραχωρησιούχοι, ενώ τους έδωσε νέα εντυπωσιακά οικονομικά προνόμια.»
«Δύο από τα τρία κοινοπρακτικά σχήματα που θα
ελέγχουν για 33 χρόνια το εθνικό οδικό δίκτυο
και θα επιδοτηθούν συνολικά με 12 δισ. δημόσιου χρήματος ελέγχουν ή επηρεάζουν, άμεσα ή
έμμεσα, ισχυρά συγκροτήματα ΜΜΕ.» «Τα
έσοδα από τα διόδια, τα οποία αυξάνονται σε ποσοστό 50% έως 60%, πηγαίνουν όλα στους παραχωρησιούχους, ενώ η διάρκεια της
παραχώρησης του εθνικού οδικού δικτύου αυξάνεται από 30 σε 33 χρόνια. Πρόκειται για μια
ένεση ρευστότητας από το δημόσιο ταμείο στις
κοινοπραξίες των κατασκευαστικών εταιρειών
που σε βάθος χρόνου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα
8,5 δισ. ευρώ.»
Πιστεύω κανείς από εμάς δεν θα ήθελε στις τελευταίες και γιορτινές μέρες του 2013 να δει
έναν μεγάλο-εργολάβο με ΜΜΕ ξυπόλυτο να
πουλά σπίρτα σε κάποια διασταύρωση. Δεν είναι
τίποτα οι αυξήσεις 50% και 60% στα διόδια και ο
φόρος/δήμευση ακινήτων αν είναι να ενισχυθεί η
ευπαθής συντεχνία των μεγάλων διαπλεκόμενων του δημοσίου. Τα πράγματα είναι δύσκολα
για όλους μας, αλλά τουλάχιστον για τους μεγαλοκαναλάρχες «λεφτά υπάρχουν.» Να που αν
ψάξεις πάντα βρίσκεις την λεγόμενη αισιόδοξη
νότα.
σ.σ. Το Rεπορτάζ Κύρτσου http://www.fskyrtsos.gr/society/item/426-έγκλημα-στην-άσφαλτο
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Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις πολλές στο πνεύμα των εορτών· Χριστούγεννα, νέο έτος. Γιορτές που έχουν καθιερωθεί και γίνονται κάθε χρόνο από πολλούς Δήμους, δίνοντας έτσι μία
“γεύση” και αίσθηση στην κάθε πόλη γιορτινή, αλλά και συναυλίες και μουσικές βραδιές και θεατρικές παραστάσεις.

150 τουλάχιστον παιδιά υποδέχθηκαν τον Αγιο-Βασίλη
φορτωμένο με δώρα για κάθε παιδί, ενώ οι μεγάλοι απόλαυσαν κουραμπιέδες, μελομακάρονα και τσίπουρα που
διέθεσε ο Σύλλογος με τη χορηγία και του Ζαχαροπλαστείου Αφων Στεργίου.

Το περασμένη ΣάββατοΚύριακο ιδιαίτερα στο Δήμο 3Β έγιναν πολλές εκδηλώσεις από το Δήμο και από συλλόγους.
Το Σάββατο 21/12 ο Δήμος 3Β άναψε το δέντρο στην πλατεία της Βούλας με δρώμενα για τα παιδιά.
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” Κάτω Βούλα, πραγματοποίησε κι εφέτος την καθιερωμένη παιδική γιορτή με
την έλευση του Αη-Βασίλη και προσφορά δώρων στα παιδιά, στην πλατεία Ελευθερίας στη Βούλα

3 Την Κυριακή το μεσημέρι
Η μουσική, ο καλός καιρός και τα τσίπουρα κράτησαν για
ώρες γονείς και παιδιά στην πλατεία.

η Μαρίζα Κωχ με την παιδική

της χορωδία παρουσίασαν σε μεγάλους και μικρούς μια μαγευτική μουσικοθεατρική παράσταση, που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Φορέας "Ήχος και Εικόνα" σε συνεγασία με τον
ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β στην αίθουσα "Ιωνία".

3Το βράδυ της Κυριακής ο πιανίστας Τίτος Γουβέλης συνεπήρε το κοινό στον κατάμεστο συναυλιακό χώρο του Ι.Ν.
Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, με τους ίδιους
συντελεστές οργάνωσης της εκδήλωσης.

3Oι Καλικάντζαροι βρέθηκαν την Κυριακή 22/12 στο Κορωπί, με την αφήγηση της Μαρίνας Βήλλου και το βιβλίο
του Φίλ. Μανδηλαρά “Καλικάντζαρος είσαι και φαίνεσαι”.

3Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στόλισαν και οι Μαρκοπουλιώτες στην κεντρική πλατεία τους. Ενα δέντρο γεμάτο
ευχές αγάπης και ελίπδας μαζί με τον Αη-Βασίλη.

Εύχομαι ολόψυχα Χρόνια Πολλά
και ο νέος χρόνος
να φέρει υγεία, ειρήνη
και αλληλεγγύη
σε όλο τον κόσμο
Παντελής Κασιδόκωστας
Δημοτικός Σύμβουλος
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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Χριστουγεννιάτικη γιορτή κατηχητικών
στο Πανόραμα Βούλας
Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου,
στο Πνευματικό Κέντρο του
Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Βούλας,
πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη Εορτή, των
Κατηχητικών Συνάξεων της
Ενορίας.
Η Εκδήλωση που είχε ετοιμασθεί από τα παιδιά σε συνεργασία με τους Κατηχητές

τους, περιελάμβανε ύμνους,
κάλαντα, τραγούδια, ποιήματα, απαγγελίες και παρουσίαση των γεγονότων
της Γεννήσεως του Σωτήρος
Χριστού, με εποπτικό-θεατρικό τρόπο.
Ο Υπεύθυνος Νεότητος
Ιερού Ναού π. Αντώνιος
Χρήστου, είχε την γενική

παρουσίαση της Εκδηλώσεως και μία μικρή ομιλία με
τίτλο «Χριστούγεννα, μία
παρεξηγημένη Εορτή …».
Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση έκλεισε από τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού π.
Γεώργιο Κονσολάκη, ο
οποίος έδωσε συγχαρητή-

ρια στα παιδιά και στους Κατηχητές και τον Συνεφημέριό του π. Αντώνιο, για την
διοργάνωση και παρουσίαση της φετινής ωραίας
όπως την χαρακτήρισε Εορτής.

Τέλος ευχόμενος ο π. Γεώργιος προς όλους καλά
και ευλογημένα Χριστούγεννα μοίρασε τα καθιερωμένα δώρα προς όλα τα
παιδιά, προσφορά του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
του Ιερού Ναού μας.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο ΠΙΚΠΑ
Οι χαρούμενες φωνές
των παιδιών στο ΚΑΑΠ
(ΠΙΚΠΑ) Βούλας, γέμισαν
την ατμόσφαιρα την περασμένη Παρασκευή
20/12 στο χώρο τους.

Ηταν η χριστουγεννιάτικη γιορτή που τα ίδια
ετοίμασαν με συνδιοργανωτές τον πατέρα Αντώνιο Χρήστου και τις
εθελόντριες.

Σύντομη ομιλία έδωσε ο
ο υπεύθυνος Εφημέριος
του Ιδρύματος, π. Αντώνιος Χρήστου, με θέμα:
«Χριστούγεννα μία παρεξηγημένη Εορτή…».

Η Ενορίτισσα του Ι.Ν
Αγίου Νεκταρίου Βούλας,
Καλλιόπη Κουλουβάρη,
“ξεσήκωσε” τα παιδιά με
την κιθάρα της και έψαλαν όλοι μαζί το Απολυτίκιο
της
Εορτής,
τραγούδησαν κάλαντα
των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς, από
διάφορα μέρη της πατρίδος μας.
Με τη λήξη της εορτής, ο
πατήρ Αντώνιος μοίρασε
δώρα στα παιδιά, τα
οποία επιμελήθηκε η
Εθελόντρια
Στεφανία
Αναγνωστοπούλου, συνεργάτης, των Κατηχητικών
Συνάξεων
του
Ιδρύματος και προσφοράς της Ενορίας του
Αγίου Νεκταρίου Βούλας.

l

ΤΥΠΟΣ
ΟΜΗ
ΤΣΙΓΑΡΑ
ΔΙΑΝ ΙΚΟΝ
Ο
l ΑΡΤΟΣ (ΔΡΟΣΟΣ)
ΚΑΤ’
l ΜΑΝΑΒΙΚΗ (ΕΠΟΧΗΣ)
l ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΥΡΙΑ -ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
l FAX ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
εις
l ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Με θέσ
κ
l ΚΑΡΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
πάρκινγ
l ΠΑΓΩΤΑ (ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΔΕΛΤΑ)
l ΠΑΓΟΣ
l

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 - 22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 08:00 - 22:00
AΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 ΒΑΡΗ
ΤΗΛ. 2130 300 236
Νίκος Σκουντριάνος
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Απολογισμός 3ετίας από τον Σωτήρη Μεθενίτη,
Δήμαρχο Μαρκοπούλου
Το έργο που έγινε στην πόλη, στις δυσκολότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες
Απολογισμό του έργου της παρούσας Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Μαρ-

γύη. Ενα έργο που «έγινε στην πόλη, στις δυσκολότερες οικονομικές και

κοπούλου, κυκλοφόρησε σε έντυπο ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, ση-

κοινωνικές συνθήκες», όπως πολύ εύστοχα σημειώνει.

μειώνοντας μία - μία τις παρεμβάσεις σε όλα τα προβλήματα του Δήμου:

Παράλληλα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το δημαρχιακό θώκο

στην παιδεία, στην οδοποιία, στην αποχέτευση, στην κοινωνική αλληλεγ-

στο Δήμο στις προσεχείς εκλογές. Δημοσιεύουμε αποσπάσματα:

Δουλεύοντας με την μισή κρατική επιχορήγηση και με ιδιαίτερα μειωμένο προσωπικό, καταθέτοντας καθημερινά,
δώδεκα και πλέον ώρες, οργανωμένης και προγραμματισμένης δουλειάς, οι συνεργάτες μου και μαζί τους και εγώ,
καταφέραμε σε τρία χρόνια:
α) Να ξεχρεώσουμε αποφασιστικά τον Δήμο Μαρκοπούλου,
μειώνοντας το υπερβολικό χρέος του, κατά 70%!
β) Να προχωρήσουμε και να κάνουμε άλματα, στην κατασκευή του μεγαλύτερου έργου υποδομής στην πόλη μας,
την Αποχέτευση.
γ) Να ασκήσουμε μια Κοινωνική Πολιτική, που είναι πρότυπο, για όλη την Ανατολική Αττική και βοηθάει αποτελεσματικά εκατοντάδες συμπολίτες μας, που
δοκιμάζονται απ’ την οικονομική κρίση.
δ) Να κάνουμε τεράστια βήματα προόδου στον Αθλητισμό
και τον Πολιτισμό, με δεκάδες Προγράμματα, στα οποία
μετέχουν σχεδόν χίλιοι συμπολίτες μας, με το χαμηλότερο δυνατό αντίτιμο, των πέντε Ευρώ μηνιαίως, κα με
εκατοντάδες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κάθε είδους και
μορφής, που ποτέ ξανά δεν είχαν γίνει στην Κεντρική
Πλατεία της πόλης μας και στο θέατρο της «Σάρας».
ε) Να συμβάλλουμε στην μάχη κατά της ανεργίας, δημιουργώντας με επιδοτούμενα προγράμματα, περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου:
πεντάμηνα, οκτάμηνα κλπ.
Πιστεύω επίσης, ότι γνωρίζουμε καλά και τουλάχιστον δύο
βασικές αδυναμίες μας:
α) Την κακή κατάσταση δεκάδων δρόμων, που δεν συντηρήθηκαν, όπως και όταν έπρεπε, στην προηγούμενη δεκαετία του 2000 – 2010 και είχαν κατασκευαστεί με
πρόχειρο τρόπο, η οποία (κατάσταση) ταλαιπωρεί όλους

Τέλος, θέλω ξανά, να ζητήσω συγγνώμη, από τους συμπολίτες μας, που ταλαιπωρήσαμε ουσιαστικά, αλλά και ψυχολογικά, λόγω της λανθασμένης και άκαιρης επιβολής της
Εισφοράς σε Χρήμα στην 4η – 5η Πολεοδομική Ενότητα
Πόρτο-Ράφτη.
Ανεξάρτητα απ’ τα υπηρεσιακά λάθη, που δεν τα προλάβαμε, εγώ φέρω αντικειμενικά την πλήρη πολιτική ευθύνη,
γι’ αυτό και από κοινού με τους συνεργάτες μου, προχωρήσαμε στην Ακύρωση αυτής της απόφασης, αναλαμβάνοντας και το σχετικό πολιτικό κόστος.
Τελικά όμως, όσοι συμπολίτες μας στήριξαν την δημοτική
προσπάθειά μας, αλλά και όσοι δεν μας ψήφισαν, αλλά την
παρακολούθησαν στην διάρκειά της τελευταίας τριετίας,
τους οδηγούς στον Δήμο μας.

διαβάζοντας τώρα, τον αναλυτικό Απολογισμό μας, είμαι

Η πραγματικότητα είναι, ότι σε ένα εσωτερικό δημοτικό δίκτυο εκατοντάδων χιλιομέτρων, στην κυριολεξία, δεν προλαβαίνουμε να κλείνουμε λακκούβες και να διορθώνουμε
κακοτεχνίες και δικαιολογημένα αγανακτούν και βρίζουν,
πολλοί συμπολίτες μας.
β) Στην Καθαριότητα, παρά τα σημαντικά βήματα προόδου
που έγιναν, σε σχέση με την άθλια κατάσταση που παραλάβαμε, έχουμε ελλείψεις, ειδικά στο Πόρτο Ράφτη και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όταν τριπλασιάζεται ο πληθυσμός μας.
Εκεί χρειάζεται να επενδυθούν σημαντικά ποσά, για την
αγορά δύο τουλάχιστον νέων Απορριμματοφόρων και ενός
ακόμα Φορτηγού Ανακύκλωσης, την οποία και θα προγραμματίσουμε. Μόνο τότε, θα υπάρξει ριζική λύση του
προβλήματος.

ότι ο Δήμος μας, στις δυσκολότερες συνθήκες, έχει μια

βέβαιος θα αποκτήσουν ισχυρή μέσα τους την πεποίθηση,
σταθερά ανοδική πορεία, που σίγουρα εγγυάται, ένα θετικό και ελπιδοφόρο μέλλον για την πόλη μας!
Γι’ αυτό το μέλλον, να είστε βέβαιοι, ότι θα συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε με πάθος και πείσμα, όσο οι συμπολίτες
μας, συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται!
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.
Ισχυρός Δήμος Μαρκοπούλου,
με νοικοκυρεμένα οικονομικά

――― Σημεία του απολογισμού του ―――
Από το 2011 μέχρι σήμερα, δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στο νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου, στην αντιμετώπιση των
τεράστιων χρεών που παραλάβαμε και στη
διεκδίκηση πόρων από την Πολιτεία.
Στα πλαίσια αυτά, πετύχαμε:
Διεκδικήσαμε από την Πολιτεία, έκτακτη
χρηματοδότηση 11.650.000 €, την οποία
και πήραμε!
Ανάμεσα σε 200 περίπου Δήμους που επιχορηγήθηκαν σε όλη τη χώρα, ο Δήμος
Μαρκοπούλου είναι ο τρίτος Δήμος, σε
ποσό επιχορήγησης ανά κάτοικο.
Η πετυχημένη αυτή διεκδίκηση, αποτελεί
τη μεγαλύτερη οικονομική επιτυχία στην
ιστορία του Δήμου μας!
― Μειώσαμε σχεδόν κατά 70%, το χρέος
του Δήμου μας.
Τα χρήματα που εισπράξαμε ως έκτακτη
επιχορήγηση, αξιοποιήθηκαν προς όφελος

της πόλης και των δημοτών μας, αφού με
αυτά αποπληρώσαμε υποχρεώσεις του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό μειώσαμε
κατά 70% το συνολικό χρέος των 18,5 εκατομμυρίων Ευρώ, που είχαν συσσωρεύσει
οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές στον
Δήμο μας.
Εισπράττουμε λατομικά τέλη 3.000.000 €,
που μας οφείλονταν εδώ και 20 χρόνια.
― Πετύχαμε και ήδη εισπράττουμε σταδιακά, άλλα 3.000.000 €, τα οποία προέρχονται από τα οφειλόμενα επί είκοσι (20)
χρόνια στο Δήμο μας, Λατομικά Τέλη. Για
να εισπράξουμε τα χρήματα αυτά, κάναμε
ουσιαστική διαπραγμάτευση και καταλήξαμε σε Εξωδικαστικό Συμβιβασμό με τα
Λατομεία “Αφοι Κ. Σταύρου Α.Ε.”.
― Καταστήσαμε κερδοφόρα, την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου
Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.). Παραλάβαμε το

2011, μία χρεωμένη Κοινωφελή Δημοτική
Επιχείρηση. Δώσαμε 413.000 € για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Κ.Δ.Ε.Μ.
προς τρίτους, που της κληροδότησαν οι
προηγούμενες διοικήσεις.
Αντιστρέψαμε τις ζημιογόνες χρήσεις, πετυχαίνοντας κερδοφορία της Κ.Δ.Ε.Μ.
240.000 € , για το έτος 2011.
Με 15% επιπλέον αύξηση των εσόδων,
έκλεισε το 2012.
Το 2013, τα έσοδα κυμάνθηκαν στα επίπεδα
του έτους 2011, λόγω της ραγδαίας μείωσης της τιμής, των εισιτηρίων στην Πλαζ
Αυλακίου, προς όφελος των δημοτών.
Κερδοφορία και για το Νομικό Πρόσωπο
του Δήμου “Βραυρώνιος”. Πετύχαμε αντιστροφή των αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων. 150.000 € δώσαμε για την
εξόφληση των χρεών, των παρελθόντων

ετών.
Πετύχαμε θετικό οικονομικό απολογισμό
στα έτη 2011, 2012 και 2013.
Πρόσθετα Έσοδα από την υπαγωγή του Λιμενικού Ταμείου στον Δήμο μας οριστικά
και μόνιμα.

Η Αποχέτευση γίνεται πράξη!
Μετά από συνεχή προσπάθεια και διεκδίκηση, εξασφαλίσαμε 9.872.596 € για το
Αποχετευτικό Δίκτυο, στον Δήμο Μαρκοπούλου.
Άλλα 1.155.630 € επιπλέον, εγκρίθηκαν με
την 2η τροποποίηση της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, πριν δύο μήνες.
Την Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου, ξεκινάει
μετά από 20 έτη προσπαθειών, η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού, μετά την
Συνέχεια στη σελ. 16
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To καλύτερο δώρο!
“Το ελάχιστο ίχνος”

Χρονιά Καβάφη

Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη
Εκδ. Ροδακιό

O μικρός Πρίγκιπας
Αντ. ντε Σαντ Εξιπερύ

150 χρόνια από τη γέννησή ήταν η χρονιά του 2013 για τον
Κ.Π. Καβάφη και όπως είναι φυσικό πολλές επανεκδόσεις
παλιών τίτλοων, αλλά και νέες ενδιαφέρουσες εκδόσεις.

Οι παράλληλες ιστορίες δύο
ανθρώπων, που η μοίρα
τούς επεφύλλασε αλλόκοτο
παιχνίδι. Ο Αυγουστίνος,
νόθο παιδί, καρπός της ένω-

“Τα καλύτερα”
του Καβάφη
Εκδόσεις Ενάλιος.

γεμάτη με παραδείγματα
αποκηρυγμένων ποιημάτων.

“Τα ποιήματα”
Λουξεμβούργου. Οι περίφημοι υπόνομοι του Παρισιού,
οι άστεγοι...

σης μιας παραμάνας και του
πλούσιου εφήβου γιου, τον
οποίο αυτή μεγάλωσε, απάγεται υπό μυστήριες συνθήκες και «ανταλλάσεται» με
το ασθενικό βρέφος ενός
ζευγαριού από την επαρχία...

Ο μικρός Έλληνας
Βασίλη Αλεξάκη
Eκδ. Εξάντας
Με αφορμή ένα ατύχημα,
που είχε ο ίδιος ο Αλεξάκης, επιστράτευσε όλους
τους αγαπημένους του
ήρωες των Κλασικών Εικονογραφημένων κι έπλασε
μια φανταστική ιστορία, η
οποία εκτυλίσσεται κατά μεγάλο μέρος στον Κήπο του

Για τους βιαστικούς αναγνώστες, που θέλουν να πάρουν “γεύση” από Καβάφη,
υπάρχει η έκδοση

Το ταξίδι στην Ελλάδα

“Τα Αποκηρυγμένα”

Δημήτρης Νόλλας
Εκδ. Ίκαρος
O Αρίστος (o ήρωας του βιβλίου) καλείται να κάνει ένα
ταξίδι από τη Γερμανία στην
Ελλάδα, συνοδεύοντας τη
Βασιλική. Οι ανατροπές θα
είναι αρκετές και το ταξίδι
του ήρωα θα συνεχιστεί σε
διάφορα σημεία της Ελλάδας. Ο Νόλλας μιλάει για τη
μνήμη, την ξενιτιά και τη νοσταλγία...

του Καβάφη
Εκδόσεις Vakxikon.gr
Η Ιστορία της ποίησης είναι

Εκδ. Μεταίχμιο

Επανέκδοση του βιβλίου με
τίτλο “Τα ποιήματα”. 154
ποιήματα του καβαφικού
"κανόνα". Η έκδοση συνοδεύεται από ένα cd με μουσική του Νίκου Ξυδάκη.

O ΚΗΠΟΥΡΟΣ
Ιφιγένεια Αμοργιανού
Εκδόσεις Σκαραβαίος

Μία αισθηματική ιστορία με πολλές ανατροπές.
Η οδυσσειακή πορεία
του βίου του ήρωα, σε

Ενα παραμύθι διαχρονικό,
αφού εδώ και πενήντα τέσσερα χρόνια αφήνει με τον
ίδιο τρόπο άφωνους από
συγκίνηση όσους το διαβάζουν.

Η Eυτυχούπολη
Μαριλίτα Χατζημποντόζη
Εκδ.Ψυχογιός
Ο Ευτύχιος παρέα με την
Ευτυχούλα ξεκινάει ένα ταξίδι για να μάθει σε όλους
τους ανθρώπους να χαμογελούν.

Κάποιος να
με καταλαβαίνει
Higgins Chris
Εκδ. Μίνωας
Η δεκατετράχρονη Κάλι
αναγκάζεται να μετακομίσει
από το Λονδίνο σε μια
επαρχιακή πόλη με την εξάχρονη αδελφή της και τη
μαμά της, η οποία διανύει
ψυχολογικά μια δύσκολη
περίοδο. H Κάλι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη
νέα της ζωή...

απράλληλη τροχιά με
τη βιωματική προρεία
της ερτικής ψυχής της
Λίζας, απραδέρνουνβ
σε ένα άνευυ προηγουμένω κλυδωνισμό
από τα χτυπήματα της
κοινής μοίρας.

Πάθος, πόνο, έρωτα
και αγάπη.

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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― Σημεία απολογισμού ―
Συνέχεια από τη σελ. 14
αναβάθμισή του σε Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας.
Είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους στην Ελλάδα, που
καλύψαμε το 100% των αιτήσεων των γονέων, για ένταξη
των παιδιών τους στους δύο Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Εγινε μείωση των τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς
κατά 30%.

― Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Στηρίζουμε τις άπορες οικογένειες της πόλης μας.
― Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
35 νέα παιδιά, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών,
Επένδυση στη νέα γενιά της πόλης μας:
7 Νέες Σχολικές Αίθουσες τοποθετήθηκαν, 2 Νέα Σχολικά Συγκροτήματα, χρηματοδοτούνται άμεσα.
Ως Δημοτική Αρχή, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στη διαρκή
συντήρηση, αλλά και την βελτίωση των εκπαιδευτικών
δομών της πόλης μας. Στο διάστημα αυτό:
Στήριξη και φροντίδα, σε αυτούς που μας μεγάλωσαν!
Νέο Κ.Α.Π.Η. στο Πόρτο Ράφτη.
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
Στήριξη των Αθλητικών & Πολιτιστικών Σωματείων της
πόλης μας.
Για πρώτη φορά έγινε συστηματική καταγραφή των
αθλουμένων και οι επιχορηγήσεις μοιράστηκαν με αντικειμενικά κριτήρια, που αφορούν στα τμήματα υποδομής
και τον μαζικό αθλητισμό των νέων συμπολιτών μας,
κάτω από 18 χρονών.
Αγωνιζόμαστε σκληρά, για ένα καθαρό Μαρκόπουλο και
Πόρτο Ράφτη.
Για όσους μας γνωρίζουν καλά, θεωρείται αυτονόητο,
αλλά είναι σκόπιμο να τονίσουμε, ότι για την έκδοση
αυτού του Απολογισμού δεν επιβαρύνθηκε ο Δήμος Μαρκοπούλου ούτε με ένα (1) Ευρώ.
Το κόστος, καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου, από την εθελοντική οικονομική συμμετοχή των μελών της Δημοτικής
Αρχής, αλλά και του Συνδυασμού μας.

Αγωγή κατά του Eurogroup
από 50 Κύπριους καταθέτες
Αποζημιώσεις από το «κούρεμα» των καταθέσεων τους,
ζητούν με αγωγή εναντίον του Eurogroup και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα κ.ά.) 50 Κύπριοι καταθέτες και μέτοχοι
των κυπριακών τραπεζών.
Αναμένεται με ενδιαφέρον η εξέλιξη, αφού είναι η πρώτη
φορά στα δικαστικά χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που το Γενικό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει, αν πράξεις του Eurogroup μπορούν να καταλογιστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να θεμελιωθεί
δικαίωμα καταβολής αποζημιώσεων σε αιτητές.

Πλούσια η δράση της Εθελοντικής Ομάδας
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου
Η ομάδα είναι πάντα ανοιχτή για όποιον θέλει να συμμετέχει στο έργο
Η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η οποία λειτουργεί από το
2007 και στελεχώνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
από μη αμειβόμενους εθελοντές, παρουσίασε τις δράσεις της για τη χρονική περίοδο 1.10.2012-31.10.2013.
Είναι ιδιαίτερα πλούσια η δράση της
ομάδας και σε πολλά επίπεδα και δύσκολη να την απαριθμήσουμε:
Καθαρισμός υγροβιότοπου Βραυρώνας
Καθαρισμός ακτογραμμής στο Αυλάκι
Ρίψη αλατιού ― Συνδρομή στη διανομή
προϊόντων «Χωρίς μεσάζοντες» ― Συμμετοχή-συνδρομή, στην «Κυριακή της Ανταλλαγής»
―
Συμμετοχή
στην
εκστρατεία καθαρισμού «Let’s do it». ―
Συμμετοχή στον καθαρισμό για την
«Ημέρα της Γης» στη Χαμολιά. ― Θεωρητική εκπαίδευση για τις πυρκαγιές στην

έδρα της ομάδας
Συμμετοχή-συνδρομή, στην εκδήλωση
των Προγραμμάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού Για Ολους.
Συμμετοχή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Περατή (Πόρτο Ράφτη).
Συμμετοχή στον καθαρισμό του Μυκηναϊκού Νεκροταφείου Περατής
Περιπολίες στην περιοχή Μαρκόπουλο –
Κουβαράς – Αυλάκι – Πόρτο Ράφτη – Χαμολιά – Βραυρώνα.
Συμμετοχή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Χεροβούνι-Μερέντα
και διοικητική μέριμνα στις 2.8.2013 με το
πλυντήριο κάδων (πυροσβεστικό) του
Δήμου. Τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν
ως πλήρωμα του οχήματος και ως πεζοπόρο τμήμα, καθώς και υποστηρικτικά (διοικητική μέριμνα).
Συμμετοχή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Μαραθώνα στις 5.8.2013 Συμ-

μετοχή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς
στον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων
Συμμετοχή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Αυλάκι-Κουβαρά
Συνδρομή και πυρασφάλεια στη μουσική
βραδιά στο Μουσείο Βραυρώνας

Η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε ετοιμότητα κατά
τους χειμερινούς μήνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών.
Τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας έχουν τακτική
συνάντηση κάθε Τετάρτη απόγευμα 79 στο ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου.
Η ομάδα είναι πάντα ανοιχτή για
όποιον θέλει να μας γνωρίσει και να
συμμετέχει στο έργο μας.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ!
Να μην τους αφήσουμε να προχωρήσουν ανενόχλητοι στα σχέδια τους
H “Πρωτοβουλία Κατοίκων στα Νότια” με ανακοίνωσή τους τονίζουν
το “αδιαπραγμάτευτο”
της στέγης και καταγγέλουν:
«Σε συνέχεια της χωρίς
όρια φοροληστείας, κατατέθηκε το νομοσχέδιο που μονιμοποιεί το «έκτακτο»
χαράτσι για την κατοικία
αλλά και τα αγροτεμάχια.
Ανοίγει πλέον ο δρόμος για
τους πλειστηριασμούς!
Γίνεται φανερό με το νέο
νόμο, που φορολογεί ακόμα
και την πρώτη κατοικία χαμηλής αξίας, ότι θα πληρώνουμε ενοίκιο στο κράτος
για τα σπίτια μας. Αυτή η
φοροληστεία
επιτείνει
ακόμα περισσότερο τη φτώχεια και τα αδιέξοδα που
βιώνει ήδη ο εργαζόμενος,
ημιαπασχολούμενος, επισφαλώς εργαζόμενος ή
άνεργος και ευνοεί τα οικονομικά συμφέροντα, που
καραδοκούν για να αρπάξουν τα σπίτια για ένα κομμάτι ψωμί, εξωθεί ακόμα
περισσότερους σε αδυναμία
πληρωμών των δόσεων των
χαρατσιών της εφορίας και
των δόσεων των τραπεζικών δανείων.
Ισχυρίζονται πως η χώρα
μας έχει το υψηλότερο πο-

σοστό ιδιοκατοίκησης στην
Ε.Ε και πως αν δεν επιτραπούν οι πλειστηριασμοί, οι
αξίες των ακινήτων κινδυνεύουν από συνεχή απαξίωση γιατί κανείς δεν θα
επενδύει πλέον σε ακίνητα.
Δεν μας μιλούν όμως για
την απαξίωση των ζωών
μας!
Αν αυτός ο νόμος ψηφιστεί,
μαζί με τη σχεδιαζόμενη
άρση και της μερικής προστασίας των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας,
που ισχύει σήμερα, θα οδηγήει σε μαζική απώλεια της
κατοικίας χιλιάδων ανθρώπων. Στην Ισπανία έχουμε
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 27-12-2013
Aρ. Πρωτ.: 71447
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-

ήδη γίνει κοινωνοί των συνεπειών της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών.
Στην Ελλάδα η ραγδαία αύξηση της ανεργίας και η ένταση
της
οικονομικής
κρίσης έχουν αυξήσει τους
άστεγους αλλά η κυβέρνηση δεν δείχνει να συγκινείται.
Να μην τους αφήσουμε να
προχωρήσουν ανενόχλητοι
στα σχέδια τους.
Καλούμε όλους και όλες,
που πλήττονται από τη φοροληστεία της λαϊκής οικογένειας και που θέλουν να
αντιδράσουν σε αυτή την
πολιτική να βοηθήσουν με

Πρωτοβουλία Κατοίκων στα
Νότια
prwkat.blogspot.com
www.facebook.com
prwkat@gmail.com

σμένες προσφορές της με α/α
65/2013 μελέτης του γραφείου
ΤΠΕ και με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς ανά ομάδα για την
υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού 54.158,00€ (2013:
20.000,00 €, 2014: 34.158,00€) και
πιο συγκεκριμένα για 6 ομάδες λογισμικού.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 65/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 69879/18-12-2013

σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ.
και ώρα λήξης 10.30 π.μ., κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης , ήτοι
ποσό 2.708,00 € ή σε περίπτωση
προσφοράς ανά ομάδα το 5 % της
συγκεκριμένης ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από
το Τμ. Προμηθειών του Δήμου με κόστος 5€, καθημερινά από Δευτέρα
30-12-2013 έως Πέμπτη 16-1-2014
και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

την ηχηρή και έμπρακτη αντίδραση τους ώστε να τους
εμποδίσουμε να μας κλέψουν τα σπίτια μας! Καλούμε εργατικά σωματεία,
άλλες συλλογικότητες και
φορείς, που δραστηριοποιούνται ενάντια στους πλειστηριασμούς και στην
αντιλαϊκή φοροληστεία, να
πάρουν αποφάσεις συμμετοχής σε μαζικές κινητοποιήσεις.
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Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων στις γιορτές από τον ΕΦΕΤ
Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων στις γιορτές
από τον ΕΦΕΤ

 Για την προμήθεια Κρέατος
- Το κρέας πρέπει πάντα να διατίθεται υπό ψύξη 2º – 5º C
για το νωπό και σε θερμοκρασία – 18º C ή και χαμηλότερη
για το κατεψυγμένο κρέας. Το κρέας δεν πρέπει ποτέ να
διατίθεται από ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους.
- Ο καταναλωτής πρέπει να αναζητεί τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων που δείχνουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο.
 Για την προμήθεια Πουλερικών (Γαλοπούλες – Κοτόπουλα κλπ) και προϊόντων πτηνοτροφίας:
- Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε ως νωπές
(συσκευασμένες ή μη) είτε ως καταψυγμένες.
- Οι νωπές γαλοπούλες πρέπει να διατηρούνται υπό ψύξη
2º – 4º C και ποτέ σε ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους.
Οι κατεψυγμένες πρέπει να διατηρούνται σε κατάψυξη –
18º C ή και χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες), αποπτιλωμένες και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (είτε
με τη μορφή σφραγίδας είτε, συνηθέστερα, σε καρτελάκι
μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο επάνω στο κρέας).
- Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες
πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας της
χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης (τοπο-

θετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνωστο).
- Τα κατεψυγμένα πουλερικά, τα οποία προέρχονται από
ομαδική συσκευασία και πωλούνται ασυσκεύαστα, μπορούν να πωλούνται χωρίς ατομική ένδειξη, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις της δεύτερης συσκευασίας θα
έχουν μεταφερθεί στην προθήκη του καταψύκτη πώλησης.

- Η διάθεση στην αγορά πτηνοτροφικών προϊόντων (πουλερικά, αυγά κλπ) με ενδείξεις περί ειδικού τρόπου παραγωγής τους (π.χ. «ελευθέρας βοσκής», «βιολογικής
εκτροφής» κλπ) πρέπει να συνοδεύεται και από το ειδικό,
σήμα που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – AGROCERT σε πιστοποιημένες εκτροφές ή εγκαταστάσεις.
 Για την προμήθεια Θηραμάτων:
Κατά την αγορά σφάγιων άγριων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα τα θηράματα που
διατίθενται ολόκληρα να είναι εκσπλαχνισμένα και να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας. Τυποποιημένα εισαγό-

μενα ή εγχώρια θηράματα πρέπει να φέρουν, επίσης, σήμανση καταλληλότητας και αναγραφή ημερομηνίας ανάλωσης.
 Για την προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων:
- Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση
αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας
παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή.
Επίσης, η ημερομηνία ανάλωσης θα πρέπει να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία.
- Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο.
- Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού
λίπους) είναι ΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και πρέπει
να διατίθενται προς πώληση σε διακριτούς χώρους από
αυτούς των γαλακτοκομικών.
 Για την προμήθεια Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής :
- Για την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων ζαχαροπλαστικής θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να διατηρούνται
στο ψυγείο, με τις σωστές θερμοκρασίες συντήρησης,
λόγω του ευαλοίωτου χαρακτήρα αυτών των προϊόντων.
- Εξετάζετε προσεχτικά την επισήμανση στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και ιδιαίτερα σε εκείνα που περιέχουν σοκολάτα για να διαπιστώσετε εάν πρόκειται για πραγματική
ή για «απομίμηση σοκολάτας», κυρίως για αποφυγή παραπλάνησης και κερδοσκοπίας και όχι για λόγους ασφάλειας.
ΕΦΕΤ: Τηλ.: 210-6971500, Fax: 210 6971501
E-mail: info@efet.gr

«Να μπει συνταγματικό όριο που δεν μπορεί να ξεπεράσει
η τρόικα για πλειστηριασμούς και φόρους ακινήτων»
Είναι δυνατό να εξαναγκασθεί η τρόικα να
αποσύρει αμέσως τις απαιτήσεις της για
τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικία ή
για τη φορολόγηση της αγροτικής γης και
τους σωρευτικούς φόρους στην ακίνητη περιουσία. Φτάνει να παρέμβει η δικαστική
εξουσία. Ή να ζητήσει την παρέμβασή της
η κυβέρνηση.
Αυτό είναι το σαφές συμπέρασμα από το
πορτογαλικό μνημόνιο.
Το 2012 και 2013, μέσα σε 15 μήνες, το
Συνταγματικό Δικαστήριο της Πορτογαλίας
αποφάνθηκε ότι μια σειρά συμφωνίες της
κυβέρνησης Passos Coelho με την τρόικα
ήταν αντισυνταγματικές. Αυτές αφορούσαν στην κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα
των εργαζομένων στο δημόσιο, τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων και άλλα κοινωνικά
θέματα.
Οι αποφάσεις αντισυνταγματικότητας λειτούργησαν και κατασταλτικά σε σχέση με
κυβερνητικές αποφάσεις, και προληπτικά,
αλλάζοντας το συμφωνημένο προϋπολογισμό και προγραμματισμένες νομοθετικές
πρωτοβουλίες για το επόμενο έτος. Ήδη
έχει ακυρωθεί το ένα τρίτο των μειώσεων
δαπανών που προβλέπονταν για το 2014.
Η τρόικα δεν τόλμησε να απαιτήσει να
αγνοηθούν οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, γιατί αυτό θα αποτελούσε

θρασεία συνταγματική εκτροπή. Αναγκάσθηκε να τις αποδεχθεί και να αποσύρει τις
απαιτήσεις της. Βέβαια επέβαλε ισοδύναμα
μέτρα σε άλλους τομείς, όπως στις κρατικές δαπάνες για τις δημόσιες επιχειρήσεις.
Έτσι, με τα ισοδύναμα μέτρα, η ώθηση της
Πορτογαλίας προς την ύφεση δεν άλλαξε.
Άλλαξε όμως η κατανομή των βαρών, με κάποια όρια που μπήκαν στην περαιτέρω εξαθλίωση των εργαζομένων.
Δυστυχώς στην Ελλάδα από τα δικαστήρια
που κρίνουν τη συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του μνημονίου ακολουθήθηκε ο εντελώς αντίθετος δρόμος. Το κατ΄εξοχήν
αρμόδιο για τη συνταγματικότητα των κρατικών πράξεων Ανώτατο Δικαστήριο, το
Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει μέχρι
τώρα νομιμοποιήσει τις επιβολές της
τρόικα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως
στην εφεδρεία ή την κατάργηση θέσεων
από τις Γραμματείες των Δικαστηρίων.
Σήμερα όμως πια βρισκόμαστε στον πάτο.
Τόσο τα μέτρα για τους πλειστηριασμούς
όσο και για τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας έρχονται σε κατάφωρη σύγκρουση
με το άρθρο 17, παρ. 1 του Συντάγματος
που προβλέπει ότι «Η ιδιοκτησία τελεί υπό
την προστασία του Κράτους» και την παρ.
2, «Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία
του παρά μόνο για τη δημόσια ωφέλεια».

Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να
παρέμβει προληπτικά. Φτάνει να συγκαλέσει την Διοικητική του Ολομέλεια που με
βάση τον Οργανωτικό Νόμο του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει δικαίωμα να αποφαίνεται για διάφορα θέματα, όπως στη
συγκεκριμένη περίπτωση οι πλειστηριασμοί
και η φορολογία ακινήτων. Να αποφανθεί
για την αντισυνταγματικότητα. Και να κοινοποιήσει της θέση του στην Κυβέρνηση.
Με αυτό τον τρόπο τίθεται ένα συνταγματικό φράγμα που η τρόικα στην περίπτωση
της Πορτογαλίας δεν τόλμησε να αμφισβητήσει.
Υπάρχει ήδη ένα προηγούμενο σε σχέση με
σύγκληση της Διοικητικής Ολομέλειας και
το μνημόνιο. Έγινε το καλοκαίρι του 2012.
Αφορούσε την κατάργηση των Ειδικών Μισθολογίων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται

των δικαστικών. Συγκλήθηκε ταχύτατα,
αποφάνθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας, κοινοποιήθηκε στην κυβέρνηση. Αυτή
αγνόησε το συμβάν πλήρως και δεν έκανε
καν μνεία του στη τρόικα. Ήδη εκκρεμεί
προσφυγή θιγομένων.
Δεν επιτρέπεται οι δικαστές στο Συμβούλιο
της Επικρατείας να χρησιμοπούν δύο μέτρα
και δύο σταθμά, άλλα για τους εαυτούς
τους και άλλα για τους φτωχούς.
Την άμεση διατύπωση της θέσης για τη συνταγματικότητα ή μη των πλειστηριασμών
και των φόρων στα ακίνητα μέσω Διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να ζητήσει και η ίδια η
κυβέρνηση. Δεν τολμά να το κάνει όμως.
Επαναλαμβάνω. Μπορεί τώρα να μπει συνταγματικό όριο στην τρόικα, με βάση και
την πορτογαλική εμπειρία. Φτάνει η δικαστική εξουσία ή η κυβέρνηση να το θελήσουν.
Κι αυτό για να αποτραπούν δύο μέτρα πρόσθετης και απίστευτης εξουθένωσης και
εξόντωσης πολλών εκατοντάδων χιλιάδων
ελληνικών νοικοκυριών. Για να αρχίσει όμως
να απελευθερώνεται η Ελλάδα από τον κλοιό
των δανειστών είναι απαραίτητη και άμεση
προτεραιότητα η παύση πληρωμών στους δανειστές και η έξοδος από την Ευρωζώνη.

Αλέκος Αλαβάνος
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210 6030655 - 6937 153052 - www.ebdomi.com
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 27-12-2013
Aρ. Πρωτ.: 71462
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ,
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΤΟΝΕΡ,ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 27-12-2013
Aρ. Πρωτ.: 71439
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σπάτα: 19/12/2013
Αρ.πρωτ. : 49583
Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 85 (έναντι πρώην
κτιρίου ασυρμάτου Ο.Τ.Ε.)
Τηλ.: 22940 86666, 22940 45559
Fαx: 22940 40908
Πληροφορίες: κ. Γκρέκας, κ. Ανδρώνης, κ. Λεοντάρη Ευαγγελία
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ
ΠΡΟΥΠ. : 275.743,11 € με Φ.Π.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με
σφραγισμένες προσφορές η εκτέλεση του έργου: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 6
του Ν.3669/08. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου του ιδίου Νόμου, με

σμένες προσφορές της με α/α
104/2013 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
του ενδεικτικού προϋπολογισμού
ανά ομάδα προϊόντων της ανωτέρω μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΟΝΕΡ,
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»,
προϋπολογισμού
25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα 3 διαφορετικά ομάδες προϊόντων.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας), την Τεχνική Μελέτη με α/α 104/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 69890/18-12-2013

σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα έναρξης
10.00 π.μ. και λήξη 10:30 π.μ, κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει
η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης , ήτοι
ποσό 1.250,00 € ή σε περίπτωση
προσφοράς ανά ομάδα το 5% επί
του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης , Αγγ.Ασημακόπουλος) με κόστος 5€ καθημερινά από Δευτέρα 30-12-2013 έως
Πέμπτη 6-2-2014 και ώρες 8.3013.00,
Τηλ.:
2132020131,
2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

σμένες προσφορές της με α/α
15/2013 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή επί έκαστης ομάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανωτέρω μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού
73.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 3 διαφορετικές ομάδες προϊόντων.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας), την Τεχνική Μελέτη με α/α 15/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 70844/23-12-2013
σχετική Διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα έναρξης 10.00
π.μ. και λήξη 10:30 π.μ, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι
ποσό 3.690,00 € ή σε περίπτωση
προσφοράς ανά ομάδα το 5% της
έκαστης ομάδες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης , Αγγ.Ασημακόπουλος) με κόστος 5€ καθημερινά από Δευτέρα 30-12-2013 έως
Παρασκευή 17-1-2014 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

συνολική κατά τον προϋπολογισμό
της μελέτης δαπάνη 275.743,11 €
(περιλαμβανομένου του ποσού για
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 14-012014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος στα Σπάτα οδός Β. Παύλου
108, Τ.Κ. 19004.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, εγγεγραμμένες στο
Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν σε
μια εκ των τάξεων Α2 – 1η και 2η
στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους
του άρθρου 24 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσο-

στό 2% επί του προϋπολογισμού
της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
4.383,63 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο
χρόνος ισχύος των πρόσφορων
είναι 9 μήνες.
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέτης, καθώς και τα έντυπα οικονομικής
προσφοράς,
βρίσκονται
κατατεθειμένα στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες πριν την διεξαγωγή
της Δημοπρασίας μέχρι και την 0901-2014 ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00 .
Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν
να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα
τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Λ.
Καραμανλή 85 (έναντι πρώην κτιρίου ασυρμάτου ΟΤΕ), τηλ. 22940
86666, 22940 45559, Fax : 22940
40908, αρμόδιος κ. Γκρέκας, κ. Ανδρώνης ή κ. Λεοντάρη.
ΣΠΑΤΑ, 19-12-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΝΩΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές της με α/α
74/2013 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής,Παιδείας, Αθλητικών & Πολιτισμού και με κριτήριο
κατακύρωσης:
Α )Για τα είδη:
οπωροπωλείου (ΟΜΑΔΑ Β),
κατεψυγμένα είδη(ΟΜΑΔΑ Γ),
κρεοπωλείου(ΟΜΑΔΑ Δ),
κατεψυγμένα ψάρια(ΟΜΑΔΑ ΣΤ),

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 24/12/2013
Αριθμ. Πρωτοκ: 43017
Περίληψη διακήρυξης
επαναληπτικού ανοικτού διεθνή
διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Παλλήνης διακηρύσσει επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης
αμόλυβδης)
Α) ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Β) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γ) Ν.Π.Δ.Δ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ) Ν.Π.Δ.Δ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ε) Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και
συγκεκριμένα για:
α) την κίνηση όλων των οχημάτων
(απορριμματοφόρων, μηχανημάτων
έργου, επιβατικών, μοτοποδηλάτων) του Δήμου Παλλήνης με τμηματική προμήθεια σε πετρέλαιο
κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη επί πρατηρίου από τις αντλίες του προμηθευτή και καύσιμα για θέρμανση
(πετρέλαιο θέρμανσης) με παράδοση στις δεξαμενές των καταστημάτων του Δήμου.
β) προμήθεια σε πετρέλαιο θέρμανσης – καύσιμα σε πετρέλαιο κίνησης

κατεψυγμένα κρέατα(ΟΜΑΔΑ Η)
και ελαιόλαδου (ΟΜΑΔΑ Ζ),
οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
επί τοις %, η οποία θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφωμένη
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους έκαστης ομάδας,
κατά την ημέρα παράδοσης, όπως
θα προκύπτει από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης του τμήματος Εμπορίου &
Τουρισμού Περιφέρεια Αττικής
Β ) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων,
δηλαδή:
είδη παντοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Α),
είδη αρτοπωλείου & ζαχαροπλαστικής (ΟΜΑΔΑ Ε),
οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν ενιαία έκπτωση σε ποσοστό
επί τοις % η οποία θα υπολογίζεται
από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό κάθε ομάδας όπως αυτός έχει
συνταχθεί από την Υπηρεσία (τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών) της
μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΝΩΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού
67.799,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα 8 Ομάδες Προϊόντων.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός

Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική
Μελέτη με α/α 74/2013 και την με
αρ. Πρωτ. 69892/18-12-2013 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 και ώρα έναρξης
10.00 π.μ. και λήξη 10:30 π.μ, κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει
η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι
ποσό 3.390,00 € ή σε περίπτωση
προσφοράς ανά ομάδα το 5% επί
του προϋπολογισμού της αντίστοιχης ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης , Αγγ.Ασημακόπουλος) με κόστος 5€ καθημερινά από Δευτέρα 30-12-2013 έως
Πέμπτη 9-1-2014 και ώρες 8.3013.00
,
Τηλ.:
2132020131,
2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

για τις Κολυμβητικές δεξαμενές με
παράδοση στις δεξαμενές για τις
Αθλητικές και Πολιτιστικές εγκαταστάσεις και βενζίνη αμόλυβδη για το
ιδιόκτητο όχημα της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου με τμηματική προμήθεια επί πρατηρίου
γ) προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
με
τμηματική προμήθεια και παράδοση
στις δεξαμενές των Σχολικών Μονάδων
δ) προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με
τμηματική προμήθεια και παράδοση
στις δεξαμενές των Σχολικών Μονάδων
ε) προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και
Κοινωνικής Μέριμνας - Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του
Δήμου με τμηματική προμήθεια και
παράδοση στις δεξαμενές των Βρεφονηπιακών Σταθμών & των ΚΑΠΗ
με κριτήριο κατακύρωσης για όλα
τα ανωτέρω το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες
στη μέση τιμή λιανικής πώλησης,
όπως αυτές προσδιορίζονται από
το παρατηρητήριο τιμών υγρών
καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά
φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
986.467,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.
Στο διαγωνισμό μπορούν να γίνουν
δεκτές προσφορές στο σύνολο

τους ή μεμονωμένες προσφορές
ανά Νομικό Πρόσωπο ή ανά
ΟΜΑΔΑ, όπου απαιτείται η ύπαρξη
πρατηρίου υγρών καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για την έκδοση της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Ο Δήμος αλλά και τα Νομικά Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να αυξήσουν την ποσότητα των προς
προμήθεια υλικών κατά 20% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους
όρους προμήθειας χωρίς καμία αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή
{δικαίωμα
προαίρεσης
(option)}.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης – Ιθάκης 12 –
Γέρακας, την 18η Φεβρουαρίου 2014
ημέρα Τρίτη και ώρα.11.00 – 12.00.
Μετά το πέρας αυτής της ώρας
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα
ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για
ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του
συνόλου ή στις ομάδες συμμετοχής
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από το γραφείο του Δήμου,
Ιθάκης 12 – Γέρακας – Υπεύθυνος
κ. Παπαϊωάννου – τηλ.210-6604641
& στο Αμαξοστάσιο του Δήμου
Παλλήνης (Αγ.Αθανασίου 1 – Παλλήνη) – Υπεύθυνος κ. Σπηλιωτόπουλος – τηλ.210 - 6662143
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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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

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών
παιδιών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων.
Τηλ. 210 9932687 - κιν. 6987880112
ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα με πανεπιστημιακές
γνώσεις για φύλαξη ή διδασκαλία παιδιών. Τηλ. 210
9902.069 από 8.30μ.μ. έως 11 μ.μ.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 27-12-2013
Aρ. Πρωτ.: 71455
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 24-12-2013
Αρ. Πρωτ. 24968
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
24292,50€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό,
με
ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά
για την :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 24292,50€ με
ΦΠΑ23%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 23/2013 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία Υ.Α. 11389/93,
Ν.2286/95,
Ν.2503/97,
Ν.3463/2006, Ν.3852/2010 και τις
λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους.

σμένες προσφορές της με α/α
110/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
επί του συνόλου του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της ανωτέρω μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ , ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ», προϋπολογισμού 30.000,00
€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ )
και συγκεκριμένα 303 μέτρα περίφραξης.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α 110/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 69889/18-12-2013

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 14η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:30πμ – 11:30πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο
πάνω είδη.
Εγγύηση
συμμετοχής
5%
(1214,63€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ αριθμ
23/2013 μελέτης της Τ.Υ. του
Δήμου, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα
απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
09:00 – 14:00 στο τηλ 22990-20155
& 22990-20176.
Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

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

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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.
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρα έναρξης
10.00 π.μ. και λήξη 10:30 π.μ, κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει
η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης , ήτοι
ποσό 1.500,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης, Αγγ.Ασημακόπουλος) με κόστος 5€ καθημερινά από Δευτέρα 30-12-2013 έως
Πέμπτη 30-1-2014 και ώρες 8.3013.00,
Τηλ.:
2132020131,
2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 27-12-2013
Aρ. Πρωτ.: 71452
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-

σμένες προσφορές της με α/α
124/2013 μελέτης της αρμόδιας
Δ/νσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο
του
ενδεικτικού
προϋπολογισμού της ανωτέρω μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ», προϋπολογισμού 45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα
13.800 μερίδες έτοιμου φαγητού
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α 124/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 70839/23-12-2013
σχετική Διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου
2014 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ.
και λήξη 10:30 π.μ, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι
ποσό 2.250,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης, Αγγ. Ασημακόπουλος) με κόστος 5€ καθημερινά από Δευτέρα 30-12-2013 έως
Δευτέρα 27-1-2014 και ώρες 8.3013.00,
Τηλ.:
2132020131,
2132019955.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

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

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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
Συνηθισμένες χριστουγεννιάτικες παθήσεις, από λαιμαργία
Κάποιες παρεκτροπές, «δίχως όμως φοβερές παρεκκλίσεις
από τους κανόνες της σωστής διατροφής», συνιστούν οι
ειδικοί για τις γιορτές. Κι έχουν δίκιο, αφού την περίοδο
αυτή η αλόγιστη κατανάλωση φαγητών –μαζί με ποτά, τσιγάρα και ξενύχτια– οδηγούν όχι μόνο σε αλλαγή του μεταβολισμού, αλλά και σε στομαχικό φόρτο, δυσπεψία ή
γαστρίτιδες, σπανιότερα και σε γαστρορραγίες, εφόσον
υπάρχει προδιάθεση.

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας

Δυσπεψία, καούρες κ.ά.
Το πρώτα συμπτώματα της πολυφαγίας αρχίζουν με κάποιο
φούσκωμα και καταλήγουν, για παράδειγμα, σε γαστρίτιδα.
Για την αντιμετώπισή της, όμως, η σόδα δεν ενδείκνυται.
Προτιμότερα είναι η ηρεμία και ένα ζεστό χαμομήλι ή τίλιο.
Επίσης, μετά από ένα λουκούλλειο γεύμα δε συνιστάται το
περπάτημα για να «κάψετε» αυτά που φάγατε. Αυτό μπορεί να γίνει μετά, αφού πρώτα ηρεμήσετε.
Αποφεύγετε, μετά το πολύ φαγητό να πηγαίνετε αμέσως
για ύπνο, γιατί ο οργανισμός έχει ανάγκη πρώτα να ηρεμήσει.

l Aτομική Ψυχοθεραπεία
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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
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

Το αλκοόλ «χτυπάει» στο κεφάλι
Κάποια ποτά, όπως το τσέρι, το κονιάκ και το κόκκινο κρασί,
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να προκαλέσουν πονοκέφαλο. Γι’ αυτό, καλύτερα να μην πιείτε πολύ. Όσοι όμως το
παρακάνετε, πρέπει πριν πάτε για ύπνο θα σας βοηθήσει
πολύ αν πιείτε ένα ποτήρι γάλα ή ένα ποτήρι νερό.
Επίσης, μην πιστεύετε ότι η ενέργεια του οινοπνεύματος
εξουδετερώνεται με τους καφέδες. Μάθετε ότι οι διάφορες δραστηριότητες του εγκεφάλου με άλλους τρόπους
εξουδετερώνονται και με διαφορετικούς διεγείρονται από
την καφεΐνη του καφέ. Επιπλέον, μην ξεχνάτε ότι ο καφές
θα διώξει και τον ύπνο σας κι έτσι την επόμενη μέρα της
γιορτής θα σηκωθείτε από το κρεβάτι πιο κουρασμένοι,
αφού δε θα έχετε κοιμηθεί καλά, ώστε να αισθάνεστε ξεκούραστοι.

Η νικοτίνη μπορεί να προκαλέσει ζημιά
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

Διώξτε το στρες
Αποφεύγοντας:
• Τους καβγάδες, συζητώντας θέματα που σας «χωρίζουν»
με φίλους ή συγγενείς.
• Τις ανεπιθύμητες συναντήσεις με συγγενείς ή γνωστούς
που δεν τα πηγαίνετε καλά.
• Την απραξία, αν λόγω των ημερών σταματήσατε τη γυμναστική σας. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείτε να διατηρήσετε τη φόρμα σας περπατώντας περισσότερο.
• Το μεθύσι, διότι φέρνει στρες, κυρίως την επόμενη μέρα.
Γι’ αυτό, πιείτε όσο αντέχετε.
• Το ξενύχτι, ιδίως αν είστε αγχώδης τύπος. Το καλύτερο
για σας είναι –πριν πέσετε για ύπνο– να κάνετε ένα ζεστό
αφρόλουτρο, στο οποίο θα έχετε προσθέσει λίγες σταγόνες λεβάντα.

Προσέξτε περισσότερο... αν είστε:

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

Ιδιαίτερα αν μείνετε για πολλή ώρα σε έναν κλειστό χώρο.
Όλοι, καπνιστές και μη, εισπνέουν αέρα φτωχότερο σε οξυγόνο και έτσι επιβαρύνονται από το μονοξείδιο του άνθρακα, με αποτέλεσμα να θολώνει το μυαλό για πολλές
ώρες και την επόμενη μέρα.

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Υπερτασικοί: Θα πρέπει και στις γιορτές να πάρετε τις περισσότερες θερμίδες από φρούτα, λαχανικά και δημητριακά
και να προτιμάτε κρέας όσο το δυνατόν πιο άπαχο.
Επίσης, αποφεύγετε και το αλάτι, εφόσον ο περιορισμός
του μειώνει την αρτηριακή πίεση και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των αντιυπερτασικών φαρμάκων.
Αποφεύγετε: Τα καπνιστά και παστά ψάρια και κρέατα, το
μπέικον, τα λουκάνικα και γενικά αλλαντικά, αλατισμένα
τυριά, γαριδάκια, τσιπς κ.λπ.
Διαβητικοί: Θα πρέπει και αυτές τις μέρες να ακολουθείτε
το διαιτητικό πρόγραμμα που σας έχει συσταθεί.
Δηλαδή, να συνεχίσετε να τρώτε σε τακτές ώρες, τα γεύματά σας να είναι πάντα ισορροπημένα και να προσέχετε
να μην παίρνετε περισσότερους υδατάνθρακες, τρώγοντας
γλυκά και πίνοντας οινοπνευματώδη.
Ασθενείς με γαστρεντερικές παθήσεις: Θα πρέπει να καταναλώνετε μικρές ποσότητες λίπους, ζάχαρης και οινοπνεύματος. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγετε να
καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες γάλακτος, καφέ ή οινοπνεύματος, τροφές δηλαδή που απορροφούνται πλημμελώς και προκαλούν ερεθισμό ή έκκριση οξέων.
Πηγή: belife.gr
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Γιορτή του αθλητισμού, οι βραβεύσεις του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
Συγκίνηση, χαρά και περηφάνια είναι μερικά από τα συναισθήματα που πλημμύρισαν την αίθουσα ΙΩΝΙΑ την Παρασκευή 20/12
κατά την εκδήλωση βράβευσης αθλητών, προπονητών, παραγόντων αλλά και υποστηρικτών του Γυμναστικού Συλλόγου
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.

Ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ έχει μια ιστορία 62 χρόνων από την ίδρυσή του
(1952) και ο πρόεδρός του, Σταύρος Πλακαντωνάκης, “άνοιξε”
την βραδιά, φανερά συγκινημένος, αλλά και προβληματισμένος
για την τύχη του γηπέδου του συλλόγου μετά τα τελευταία γεγονότα, που ο Δήμος δεν κατάφερε να του εξασφαλίσει την

(Αντιδήμαρχος), Παντ. Κασιδόκωστας, Ν. Κάραγιαν, Δ. Γεωργουλόπουλος (Αντιπρόεδρος).

Ο Αλέξ. Ασλάνης, πρωταθλητής των special Olympics με τους αδελφούς
Ηλία και Αγγελο Μακρή

Πρώτος στη βραδιά βραβεύθηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου, ο πρώην Δήμαρχος Αντώνης Φαμέλης για την μακρόχρονη
προσφορά του στον Αρη.

στέγη του. Αθλητές, Διοικητικό Συμβούλιο και γονείς, φάνηκαν
αποφασισμένοι να δώσουν αγώνα για την διατήρηση του γηπέδου τους, προκειμένου ο σύλλογος και οι μικροί και μεγάλοι
αθλητές του να συνεχίζουν να γράφουν ιστορία με πολλές και
σημαντικές επιτυχίες.
Βράβευση του Αντ. Φαμέλη από τον πρ. Στ. Πλακαντωνάκη.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς βέβαια ήταν οι αθλητές του συλλόγου σε ποδόσφαιρο και πινγκ - πονγκ που με τις επιτυχίες
τους “χτίζουν” με χρυσά το όνομα του “ΑΡΗ”.

Η βράβευση - έκπληξη του πρ. Στ. Πλακαντωνάκη από το Δ.Σ.

Από την πλευρά του Δήμου, μίλησε ο Αντιδήμαρχος Δ. Μπελετσιώτης εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο που απουσίαζε και δήλωσε ότι θα γίνουν (Σ.Σ. έστω και τελευταία στιγμή) όλες οι
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου ο σύλλογος να μη χάσει το
“σπίτι” του.
Βράβευση της ΕΒΔΟΜΗΣ από τον Γεν. Γραμματέα του ΑΡΗ Παν. Πασσάς.

Τα κορίτσια του Πινγκ-Πονγκ βραβεύθηκαν από τον Γρ. Κωνσταντέλλο

Θέληση για στήριξη έδειξαν ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υποψήφιος Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος και
ο Δημοτικός Σύμβουλος και επίσης υποψήφιος Δήμαρχος Δημήτρης Δαβάκης στις σύντομες ομιλίες τους. Στην εκδήλωση
απένειμαν μερικά απ’ τα βραβεία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μ. Σίνα

Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ δεν ξέχασε να τιμήσει και κάποιους εκτός συλλόγου, που με τον τρόπο τους έχουν
συμβάλει. Η “ΕΒΔΟΜΗ” βραβεύτηκε λοιπόν ως χορηγός, για την
συνεχή προβολή και κάλυψη της δράσης του συλλόγου, επί 17
συναπτά έτη. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η αρχισυντάκτρια
Ηλέκτρα Βενετσάνου. Μετάλλιο έλαβε και ο γεμάτος περηφάνια
Αλέξανδρος Ασλάνης πρωταθλητής ping - pong στα Special
Olympics. Κι επειδή ο σύλλογος όπως χαρακτηριστικά αναφέρανε, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την πολυεπίπεδη
βοήθεια του Μιχ. Ματσάγκα, τιμήθηκε με πλακέτα από τον ταμία
Μάρκο Γαβαλάκη.
Τέλος, έκπληξη επεφύλαξαν για τον πρόεδρο Στ. Πλακαντωνάκη, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, που τον βράβευσε για
την προσφορά του στον ΑΡΗ, το δεύτερό του σπίτι εδώ και
πολλά χρόνια, όπως είπαν.
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Εχασαν οι γυναίκες του Πρωτέα από τον Παναθηναϊκό 57-60
Aφήνουν πίσω τους το στόχο του κυπέλλου
Την ήττα με 57-60 από τον
Παναθηναϊκό γνώρισαν οι
γυναίκες του Πρωτέα και τέθηκαν εκτός φάιναλ φορ του
κυπέλλου Ελλάδος, σε ένα
ματς το οποίο κρίθηκε όπως
και αυτό του πρωταθλήματος
στις λεπτομέρειες.
Η ομάδα του Πρωτέα πλήρωσε στην ουσία το κενό επιθετικό
διάστημα
στο
τελευταίο πεντάλεπτο όπου
το 55-49 υπέρ της έγινε 5760. Πλέον οι γυναίκες του
Πρωτέα, αφήνουν πίσω τους
το έναν στόχο του κυπέλλου
και το μυαλό τώρα στρέφεται
στον άλλο μεγάλο στόχο της
σεζόν, που είναι η τετράδα
και τα πλέι οφ του πρωταθλήματος, κάτι στο οποίο
είναι ήδη μέσα, καθώς βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας έναν πόντο πίσω
από Παναθηναϊκό και Ελληνικό.
Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον Πρωτέα,
καθώς ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με 4-21. Στο δεύτρο
δεκάλεπτο όμως τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά οι παίκτριες λειτούργησαν άψογα
και επί μέρους σκορ 22-4

έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά με 26-25.
Στο τρίτο δεκάλεπτο οι δύο
ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ
με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει μπροστά με 43-45. Στην
τελευταία περίοδο ο Πρω-

της Βούλας φέρθηκε άψογα
σε ένα ακόμη κρίσιμο ματς
και ο σύλλογος μας την ευχαριστεί για την προσφορά
της στην ομαλή διεξαγωγή
του παιχνιδιού που είχε φιλάθλους και των δύο ομάδων

O ΠΡΩΤΕΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
Ο Πρωτέας Βούλας συγχαίρει τον Παναθηναϊκό και καταγγέλει τον Πρόεδρό του. Ζητάει δε από τις αρμόδιες αρχές εγγυήσεις
για την διεξαγωγή του αγώνα του β’ γύρου
στη Λεωφόρο!!
Γράφουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή
τους:

τέας πέντε λεπτά περίπου
πριν το τέλος της αναμέτρησης προσπέρασε με 6 πόντους (55-49), αλλά από
εκείνο το σημείο και μετά
δεν κατάφερε να σκοράρει
όσο θα ήθελε στις ευκαιρίες
που του δόθηκαν με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 57-60.
Για μια ακόμη φορά το κλειστό της Βούλας γέμισε με φίλους του Πρωτέα.
Οπως σημειώνει ο Πρωτέας,
«η Αστυνομική Διεύθυνση

σε ένα παιχνίδι διαφήμιση και
γιορτή για το γυναικείο μπάσκετ».
Πρωτέας Β.-Παναθηναϊκός 57-60
Διαιτητές: Ανδρικόπουλος-Θεονάς
Πρωτέας Βούλας (Δαγλας): Δασκαλοπούλου 17 (1), Λύμουρα 4,
Μαγαλιού 5 (1), Νικολοπούλου
17 (1), Φρίμαν 14 (2), Βλάχου, Τετενέ, Μπαρμπερίδου.
Παναθηναϊκός (Σαμαντούρα):
Καλέντζου 13 (1), Γέμελος 21
(3τρ., 11ρ.), Χριστινάκη, Μαγκλάρα 4, Κοσμά 3 (1), Σλούκα 5
(1), Χρονοπούλου 2, Καβάσιλα,
Ντέλβα 12.

Ο Πρωτέας Βούλας συγχαίρει τον Παναθηναϊκό
για τη νίκη του και την πρόκριση στο F4 του Κυπέλλου Ελλάδος Μπάσκετ των Γυναικών και του
εύχεται καλή συνέχεια.
Στην Βούλα διεξήχθη άλλο ένα καταπληκτικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες με άριστη διαιτησία και κέρδισε στο τέλος αυτός που
εκμεταλλεύθηκε καλύτερα τις ευκαιρίες που του
προσφέρθηκαν, η ο τυχερότερος, όπως και πριν
δύο εβδομάδες στη Βούλα όπου κέρδισε ο Πρωτέας για το πρωτάθλημα.
[...] Είμαστε υπερήφανοι που δεν αντιδράσαμε
στο ακατάσχετο υβρεολόγιο των οπαδών του Παναθηναϊκού εναντίον των οικογενειών των παικτριών του Πρωτέα και του προπονητή Αλέκου
Δάγλα, του οποίου η μητέρα άκουσε τα εξ αμάξης, χωρίς να είναι καν στο γήπεδο(!!!). Και όλα
αυτά επειδή οι αθλήτριές μας και ο προπονητής
τους πανηγύρισαν την πρωτοφανή ανατροπή του
β δεκαλέπτου όταν από 4-21 κατάφεραν να κερδίζουν με 26-25 στο ημίχρονο του αγώνα.
[...] Δυστυχώς στο υβρεολόγιο αυτό κατά του κ
Δάγλα και των αθλητριών μας, πρωτοστατούσε ο
Πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού κ
Ηλίας Μιχαλαριάς.
Καταγγέλουμε όμως τη συμπεριφορά του κυρίου
Προέδρου του Ερασιτέχνη και μετά τη λήξη του
αγώνα. Η ομάδα του είχε κερδίσει και πιστεύουμε

να μην είχε παράπονα από τη Διαιτησία αυτή τη
φορά (αφού είχε κερδίσει!!!), ενώ οι φίλαθλοι το
Πρωτέα χειροκρότησαν όπως και κάθε ομάδα που
έρχεται στην Βούλα, παρά την ήττα αποκλεισμό,
γιατί το μπάσκετ για εμάς είναι γιορτή και όχι πόλεμος.
Ο κ Πρόεδρος του Παναθηναϊκού ανέμενε επί μία
ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, και μετά την αποχώρηση των αθλητών και οπαδών του Παναθηναϊκού, στο πεζοδρόμιο απέναντι από την είσοδο
του γηπέδου μας, απλά και μόνο για να προπηλακίσει (με παρέα έτερο «φίλαθλο») τον προπονητή της ομάδας μας κ Δάγλα και τους
συνεργάτες του και να τον απειλήσει από τώρα
με ακατανόμαστες εκφράσεις για τον αγώνα ρεβάνς του πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στο
γήπεδο του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια του
β γύρου του Πρωταθλήματος.
Σεβόμαστε απεριόριστα τον μεγάλο και ιστορικό
σύλλογο του Παναθηναϊκού.
[...] Καταγγέλλουμε προς όλες τις υπεύθυνες
αρχές την συμπεριφορά του Προέδρου του Παναθηναϊκού και του εφόρου του τμήματος κυρίου
Κουτσουμπού, που πιστεύουμε ότι αποτελεί προσπάθεια δημιουργίας τεχνητής πόλωσης ανάμεσα στις δύο ομάδες και εκρηκτικού κλίματος
στον αγώνα ρεβάνς του Πρωταθλήματος που θα
γίνει σε 2,5 μήνες (!!!) στη Λεωφόρο. Πιστεύουμε
οτι οι παράγοντες του Αθλητισμού οφείλουν να
καταλαγιάζουν τα πάθη και όχι να τα υποδαυλίζουν.
Ζητούμε από τον επίσημο Παναθηναϊκό (από
ποιόν άραγε τη στιγμή που καταγγελόμενος
είναι ο Πρόεδρός του), την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την Αστυνομική αρχή,
εγγυήσεις για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα
του β’ γύρου στη Λεωφόρο για το πρωτάθλημα.

O Γ.Α.Σ. Παιανίας σε αγώνες στίβου με τους μικρούς αθλητές
Οι ‘’μικροί’’ αθλητές του Γ.Α.Σ Παιανίας, άνοιξαν τα φτερά τους συμμετέχοντας και στον
δεύτερο αγώνα κλειστού στίβου που διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ στον Αγ. Κοσμά, για μικρές
κατηγορίες μίνι ΠΠΒ’ & μίνι ΠΚΒ’ (9-11 ετών), ΠΠΒ-ΠΚΒ (12-13ετών).

Πάνω από 300 αθλητές από όλη την Αττική, αναμετρήθηκαν στα αγωνίσματα του σπριντ,
άλμα εις μήκος, άλμα εις ύψος και ρίψης σφαίρας.
Με είκοσι συνολικά συμμετοχές και σε ένα περιβάλλον άκρως εορταστικό, πλαισιωμένο
από μουσική με DJ, μελομακάρονα και σοκολάτες που μοίραζε ο Αη- Βασίλης, τα παιδιά
όχι μόνο διασκέδασαν αλλά δοκίμασαν επιτυχώς τις δυνάμεις τους!
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