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

Οι “ευχές”
Πρώτο άρθρο της νέας χρονιάς 2014, κι ενώ επιβάλεται από το έθιμο και μια καθ’ έξιν παρόρμηση να διαχύσω κάθε είδους ευχές, τετριμένες ή μη. Λυπάμαι
αλλά δεν έχω την ειλικρινή διάθεση. Στερούμαι ηθικής
βάσης να μιλήσω για «ευτυχία», για «εκπλήρωση κάθε
ευγενούς πόθου», για «ευημερία», για «χαρά», για
«πρόοδο», για «επαγγελματικές επιτυχίες» και τα τοιαύτα ευειδή, όταν εκατομμύρια Έλληνες συνάνθρωποί
μας βρίσκονται στην «έσχατη αμηχανία».
Και βέβαια, σε καμμία περίπτωση, για φρούδες, θανατηφόρες “ελπίδες”.
Το μόνο που μένει ως αναγκαία των
συνήθων ευχών είναι η «Υγεία»! Προϋπόθεση κάθε επιδιωκόμενου σκοπού,
κάθε ευχάριστης κατάστασης, κάθε
χαράς. Και το εύχομαι μ’ όλη μου την
ψυχή, αλλά και την οικονομική σκέψη,
αναλογιζόμενος ότι η υγεία πλέον
είναι πολύτιμη ακόμη και για την διατήρηση της όποιας οικονομικής μας
του Κώστα ισορροπίας!
Βενετσάνου Και για ένα επι πλέον λόγο: είναι και η
«υγεία» στις προτεραιότητες του στόχαστρου των οικονομικών δολοφόνων – των σχετικώς «σκληρών» δανειστών μας, λόγω της «μαλακότητας», της
ελαστικότητας και της ενθύμου προθυμίας των εντολοδόχων επιχώριων δυναστών μας.
Το αντιλήφθησαν ήδη όσοι ατυχείς χρειάστηκαν να εισαχθούν σε δημόσιο νοσοκομείο από της πρώτης του
έτους, προκαταβάλοντας 25 ευρώ, «μόνον»!
25 € είναι η αρχή για να συνηθίσουμε στην «ιδέα» ότι
και η υγεία πωλείται, ως εμπόρευμα. Αφού το συνηθίσουμε, όπως “συνηθίσαμε” τα διάφορα «χαράτσια» δεν είναι δύσκολο να εθιστείς – θα γίνει 50€, 100€ και
ώσπου φτάσει η όρεξη, και η «ανταγωνιστικότητα»
των εμπόρων της υγείας, στα πλαίσια πάντα της νεοφιλελεύθερης αντίληψης κι αφού πλέον θα έχει ιδιωτικοποιηθεί ουσιαστικά και η υγεία.

Εξαρθρώθηκε σπείρα “οικογένεια”
που παραπλανούσε πολίτες
αποκομίζοντας χρηματικά ποσά

Σελίδα 14

ΜΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Η κορυφαία
προσωπικότητα της
Ελλάδας και του κόσμου,
επίτιμο μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών μιλάει
για “τη μόνη λύση”

Σελίδες 16, 17

Συνέχεια στη σελ. 2

Εμπρησμός στο ΙΚΑ Γλυφάδας, Σελίδα

Αιωνόβια χουρμαδιά
“θύμα” στα 3Β

14

Πλιάτσικο επί πτωμάτων, επί
μιζών και “λαδωμάτων”
Του Νίκου Μπογιόπουλου

Σελίδα 8

Ξεκίνησαν οι συνδέσεις ακαθάρτων
Σελίδα 14

στο Μαρκόπουλο

Σελίδα 7

Πρωτοχρονιάτικο
μήνυμα
του Δημ. Κιούση
Σελίδα 12

ΕΒΔΟΜΗ
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Οι “ευχές”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από την σελ.1

Κάποιοι ίσως να με θεωρούν «υπερβολικό», όπως με θεωρούσαν όταν «προμήθευα», ως κακός μάντης, ότι σκοπός
της τρόικα δεν είναι «μόνον» η δημόσια περιουσία, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, η ίδια η πατρίδα μας,
αλλά και η ιδιωτική περιουσία· τα σπίτια μας και τα χωράφια
μας!

Πάμε θέατρο...

Τι να ευχηθώ λοιπόν;
Να επαναλάβω: Με ευχές και προσευχές δεν γίνεται τίποτα. Η «Πόλις» αλώνεται. Είναι καθολικό καθήκον, ηθικά
και συνταγματικά επιβεβλημένο, είναι ιστορική ευθύνη
όλων ν’ αντισταθούμε!
Όχι αγανακτισμένα, ως άτακτο στίφος, ούτε ατομικά απελπισμένα, αλλά συντεταγμένα.
«Ου περί μικρών, αλλά εκ μικρών· Στασιάζουσι δε περί μεγάλων», όπως διαπίστωνε στα «πολιτικά» ο Σταγειρίτης
σοφός δάσκαλος.

Στον “αέρα” η απόφαση για τις
κλήσεις του Κ.Ο.Κ. στα 3Β Σελ. 8

Καταργούν τις υπηρεσίες καθαΣελ. 6
ριότητας στους ΟΤΑ
Θυμηθείτε: Επτά ημέρες (και νύχτες) ηχούσαν συνεχώς οι
σάλπιγκες για να «πέσουν» τα τείχη της Ιεριχούς· και «έπεσαν»!
Δεν ήταν θαύμα! Ήταν φυσική συνέπεια.
Σκύβοντας το κεφάλι, απλά «στρώνεις» το σβέρκο σου για
να τρως καρπαζιές... Κι όταν ζαλιστείς, οι καρπαζιές γίνονται πιο δυνατές.

Αυτοκτονίες συνόδευσαν την αλλαγή του χρόνου...
Ποδαρικό στις αυτοκτονίες για το
2014, στο χωριό Χρυσοβίτσα του Ξηρομέρου. Το συμβάν συνέβη το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς και απασχολεί
την Αστυνομία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες
του agriniopress.gr, ένας 60χρονος άν-

10% κάτω ο τζίρος
στα καταστήματα τις
γιορτές!
Επειδή μας έχουν “πιπιλήσει” τα
μυαλά ότι έρχεται η ανάπτυξη και
μπήκε κιόλας στην ...πόρτα μας, με τα
νυχτερινά ψώνια στην Ερμού, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης
δήλωσε ότι ο τζίρος τους έπεσε κατά
10% σε σχέση με την περυσινή χρονιά.

δρας ο οποίος διέμενε μόνος του
βγήκε από το σπίτι του και αυτοκτόνησε με μια καραμπίνα.
Ο άνδρας βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ
το τραγικό περιστατικό έγινε αμέσως
αντιληπτό από τους γείτονες και συγχωριανούς του οι οποίοι ειδοποίησαν
την Αστυνομία. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες ο 60χρονος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.
Προανάκριση ενεργείται από το Α.Τ.
Αστακού.

Δεν άντεχε να ζει άλλο σε
βάρος των φίλων του
Τέλος στη ζωή του αποφάσισε να βάλει
το πρωί της 2/12 ένας 59χρονος άντρας στη Μύρινα της Λήμνου. Ο άντρας που δεν μπορούσε να αντέξει

άλλο τα οικονομικά προβλήματα που
αντιμετώπιζε, αυτοκτόνησε με το όπλο
που είχε στην κατοχή του, καθώς
ανήκε στο τμήμα Εθνοφυλακής.
Όπως αναφέρει ο ίδιος σε σημείωμα
που άφησε, δεν άντεχε να ζει άλλο σε
βάρος των φίλων του. Ο 59χρονος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το
αποκορύφωμα ήταν το γεγονός ότι σε
λίγο καιρό θα έμενε άστεγος.
Συγκεκριμένα, στο σημείωμα που
άφησε, ανέφερε τα εξής:
«Δεν μπορώ να ζω άλλο σε βάρος των
φίλων μου. Χειμώνιασε και πρέπει να
μείνω άστεγος. Η υγεία μου είναι
χάλια. Έχω 1 χρόνο να πάρω τα φάρμακα για το ζάχαρο. Παρακαλώ τον
Μητροπολίτη Λήμνου να αφήσει να με
θάψουν ως Χριστιανό.
Αντίο σε όλους.»

Ο Κωνσταντέλλος επανδρώνει το “πλήρωμά” του
Στο “σκάφος” του Κωνσταντέλλου, επιβιβάστηκαν σύμφωνα με εγκυρότατες πληροφορίες μας οι αδελφοί Κασιδόκωστα Παντελής (Δημ. Σύμβουλος) και Κώστας, ο
Γιώργος Ράπτης, πρ. Δημοτ. Σύμβουλος και αρχηγός της
αντιποίτευσης στο τ. Δήμο Βουλιαγμένης, ο Ντίνος Καραγιώργος Δημοτικός Σύμβουλος, ο Μιχάλης Φουρναράκης
και περι των 20 ακόμα ατόμων.

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

Έρχεται η ...”ανάκαμψη” με
το νέο μνημόνιο
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Μην υπολογίζετε την παιδεία
στο έλλειμμα Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10
Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Το 2ο Λύκειο Μαρκοπούλου “συνταξιδεύει” μ’ ενα πρωτόνιο Σελ. 12

Βραβεύσεις επιτυχόντων στα ΑΕΙ Σελ. 15
ΤΕΙ Σπάτων- Αρτέμιδας

Τρομοκρατική οργάνωση μόλυνε πλαστικά μπουκάλια
Σελ. 18
αναψυκτικών
Οι ασφαλισμένοι και η δημόσια
υγεία στο “απόσπασμα” Σελ. 21
Πρωτιά στο σκάκι στο Κορωπί Σελ. 22

Ανασκόπηση Α1 Μπάσκετ
Σελ. 23
Γυναικών

Τους αιφνιδιάσαμε, όταν βρεθήκαμε Παρασκευή μεσημέρι,
την ώρα που “έκλεινε” η εφημερίδα, για καφέ στο Sloop και
το απαθανατίσαμε.
Τους ευχόμαστε “καλή πτήση”!

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Σελ. 4

(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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― Πάμε Θέατρο! ―
"ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ"
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
17 Ιανουαρίου 2014
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ώρα 8.30μ.μ.
- Γιώργος Ζερβός: Πρώτο μέρος από το μπαλέτο «Έρως
και Ψυχή»
- François-Adrien Boieldieu: Κοντσέρτο για άρπα και ορχήστρα σε ντο μείζονα
- Piotr Ilyich Tchaikovsky: Συμφωνία αρ. 5, έργο 64
Γωγώ Ξαγαρά, άρπα
Μουσική διεύθυνση: Μιχάλ Νασταρόβιτς
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη Τηλέφωνο: 210
7282333

"ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ"
ΤΟΥ ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
Οι δαιμονισμένοι του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι Στηριγμένο στη διασκευή για το
θέατρο του Άλμπερ Καμύ.
Σε μια μικρή πόλη, μια παρέα
νεαρών ανδρών συγκεντρώνεται γύρω από τον διανοούμενο
πρώην δάσκαλό της κι ονειρεύεται ν’ αλλάξει τον κόσμο.
Μόνο η καταστροφή του παλιού
κόσμου, του βουτηγμένου στη
διαφθορά και την ακολασία,
μπορεί να σημάνει μια ελπίδα
για την αποπροσανατολισμένη
τους γενιά. Με τη συμβολή
ενός "Σωτήρα", η αγωνιστική
ορμή της ομάδας θα παρασύρει
στην
καταστροφή
όσους
αθώους γρήγορα πίστεψαν στο
όραμα μιας καλύτερης ζωής.
Δώδεκα άνθρωποι παλεύουν
για την εξουσία αλλά και τη σωτηρία του μυαλού τους. Όταν
τα αισθήματα χαθούν κι η απελπισία επικρατήσει, τα όπλα θα
δώσουν τη λύση.

Ο Φιοντόρ Μ. Ντοστογιέφσκι, το 1872, ως ευαίσθητος
παρατηρητής και μετέχων
στις ιδέες του ένοπλου πολιτικού αγώνα, που τότε ανθούν και εκφράζονται από
τις τρομοκρατικές ενέργειες κάποιων μικρών ομάδων, γράφει το πολιτικό
μυθιστόρημα "Οι Δαιμονι-

σμένοι".
Μετάφραση: Δήμητρα Πετροπούλου
Διανομή:
Δήμητρα Χατούπη, Αλέξανδρος
Σταύρου, Ιωάννης Παπαζήσης,
Κερασία Σαμαρά, Βίκυ Μαραγκάκη, Δημήτρης Μαύρος, Αλμπέρτο
Φάις,
Σταύρος
Καραγιάννης, Αλέξ. Μπαλαμώτης, Στάθης Μαντζώρος, Έφη
Ρευματά, Κώστας Καστανάς

Παίζεται έως 13 Απριλίου
2014
Σύγχρονο Θέατρο - Εθνικό
Διεύθυνση: Ευμολπιδών 41
Γκάζι - Κεραμεικός
Τηλέφωνο: 210 3455020

«Οι Χαλασοχώρηδες» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
Το 1892 (ένα χρόνο πριν
την πτώχευση του ‘93) δημοσιεύεται στην εφημερίδα
«Ακρόπολη» το διήγημα
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Οι Χαλασοχώρηδες».
Η ιστορία διαδραματίζεται
στο νησί την τελευταία
εβδομάδα
βουλευτικών
εκλογών.
Ο Παπαδιαμάντης σατιρίζει
τα πολιτικά και εκλογικά
ήθη της εποχής και προβάλλει τις παθογένειες του
νέου ελληνικού κράτους,
παρουσιάζοντας με κωμικό
τρόπο την αναστάτωση και
τον εκφυλισμό της τοπικής
κοινωνίας τις ημέρες των
εκλογών.
Δεν υπάρχουν καλοί και
κακοί. Υπάρχουν απλώς άνθρωποι που συμμετέχουν σ’
ένα παιχνίδι ανταγωνισμού
και επιβίωσης.

Ψηφοφόροι και ψηφοθήρες
έχουν μπροστά τους λίγες
μέρες για να κερδίσουν όσα
περισσότερα μπορούν...

ται σε δημόσιο λόγο.
Οι Χαλασοχώρηδες δεν «μοιάζουν σαν να γράφτηκαν σήμερα»,
είναι
σκωπτική

Σκηνοθεσία: Κ. Παπακωνσταντίνου
Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου
Ερμηνεύουν:
Ελισσαίος Βλάχος
Παύλος Εμμανουηλίδης
Ροζαμάλια Κυρίου
Αγγελική Μαρίνου
Κώστας Παπακωνσταντίνου
Παναγιώτης Σούλης

Δημοσθένης Ξυλαρδιστός

Σκηνοθετικό Σημείωμα:
Το 2013 μέσα στη σύγχυση
που όλοι βρισκόμαστε, αναζητούμε τις κοινές μας ιστορίες. Στοχαζόμαστε, μιλάμε,
συμμετέχουμε
πολιτικά.
Στην παράσταση δεν υπάρχει αφηγητής. Χωρίς τον
πλάγιο λόγο της αφήγησης,
οι σκέψεις των ηρώων και
του συγγραφέα μετατρέπον-

περιγραφή του ίδιου πολιτικού συστήματος που σε εξελιγμένη μορφή έχουμε και
σήμερα.
«Η φιλοδοξία είναι η νόσος
των χορτάτων, η λαιμαργία
είναι των πεινασμένων το νόσημα»
Συντελεστές Παράστασης:
Κείμενο: Αλ. Παπαδιαμάντης

τα όνειρα βγαίνουν αληθινά»! Είστε,
λοιπόν, έτοιμοι να τραγουδήσουμε
όλοι μαζί το «Tomorrow»; Αν ναι,
προλάβετε… μέχρι την Κυριακή, 16
Φεβρουαρίου!

“Annie”
Mιούζικαλ
H αγαπημένη παράσταση μικρών και
μεγάλων, με νέο πρόγραμμα παραστάσεων και νέες –χαμηλές- τιμές εισιτηρίων από τις 9 Ιανουαρίου!
Σε μία εποχή δύσκολη, το μιούζικαλ
ΑΝΝΙΕ ήρθε να μας θυμίσει ότι μπορεί να υπάρξουν λαμπερά πρόσωπα
και ιστορίες με happy end! Mία ελληνική υπερπαραγωγή υπό τη σκηνοθετική ματιά της Θέμιδας Μαρσέλλου.

Δημιουργία Μουσικής Ομάδας
Μέλη του συλλόγου εκδήλωσαν ενδιαφέρον ώστε να δημιουργηθεί
μια μουσική ομάδα.
Η ομάδα αυτή θα κάνει τις συναντήσεις-πρόβες της εντός συλλόγου. Αρχικά το ζητούμενο είναι η δημιουργία ομάδας-παρέας που
μέσα από τις πρόβες να περνά ευχάριστες στιγμές. Και αν όλα πάνε
καλά θα μπορεί αργότερα να εμφανιστεί και στις μουσικές βραδιές
του συλλόγου.
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου οι οποίοι παίζουν
επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά κάποιο μουσικό όργανο και ενδιαφέρονται για την δημιουργία μιας ερασιτεχνικής μουσικής ομάδας να
στείλουν μήνυμα μέσω email.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ <apopeires@gmail.com>

Την Κυριακή, 5 Ιανουαρίου
ολοκληρώνονται οι παραστάσεις τους στο Θέατρο
Altera Pars και συνεχίζουν
πια μόνο με παραστάσεις
για σχολεία, κατόπιν συνεννόησης (είτε στο χώρο
του σχολείου είτε στο χώρο
του θεάτρου).
Ημέρες Παράστασης:
Σάββατο: 21.15 // Κυριακή:
18.30
Altera Pars, Μ. Αλεξάνδρου
123 Κεραμεικός
Τ.: 210-3410011
www.alterapars.gr

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Κατερίνα
Παπουτσάκη, ο Αργύρης Αγγέλου, η
Ιωάννα Πηλιχού, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου –αποκλειστικά στο ρόλο
της Μις Χάνιγκαν από τις 9 Ιανουαρίου- 15 εκπληκτικά, ταλαντούχα κοριτσάκια (6-12 ετών) κι ένα
εξαιρετικό καστ ηθοποιών, τραγουδιστών και χορευτών δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους επί σκηνής,
κατακτώντας μικρούς και μεγάλους
θεατές.
«Το Αύριο πλησιάζει, ο ήλιος χαράζει
και διώχνει το χτες μακριά…» τραγουδά η μικρή Άννυ και μας χαρίζει
αισιοδοξία και ελπίδα! Και εμείς περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη
να πιστέψουμε ότι «κάποιες φορές,

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΑΝΝΙΕ:
Ανέβηκε για πρώτη φορά στο Μπρόντγουαιη το 1977 και από τότε δεν έχει σταματήσει να παίζεται σε διάφορα θέατρα
του κόσμου. Μεταφέρθηκε με απόλυτη
επιτυχία στον κινηματογράφο το 1982
από τον Τζον Χιούστον (all time classic ταινία για μικρούς και μεγάλους) και αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά στην μεγάλη
οθόνη το 2014, με την Cameron Diaz στο
ρόλο της κακιάς ιδιοκτήτριας ορφανοτροφείου και στο ρόλο της Άννυ την 9χρονη
Wallis που προτάθηκε για Όσκαρ την χρονιά που μας πέρασε (για τη συμμετοχή της
στην ταινία “Beasts of the Southern Wild»).

Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2014, από
Πέμπτη έως Κυριακή. 2,5 ώρες
Πέμπτη & Παρασκευή: 19.00
Σάββατο: 17.15 και 20.30
Κυριακή: 18.00,
• «ΘΕΑΤΡΟΝ», Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254,
Ταύρος, τηλ. 212 254 0300
• Εκδοτήρια Ticketservices - Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου)
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“Το τέρας”
H Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης θα παρουσιάσει την ταινία “Το τέρας” του Ρομπέρτο Mπενίνι, την
Τετάρτη 8 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ, όπως πάντα
στο Ονοιποιείο Πέτρου (Λεωφ. Μαραθώνος 117 Παλλήνη).

Εκθεση ζωγραφικής “Ego” του Δ. Πανταζή
Ατομική έκθεση ζωγραφικής
“Ego” του Δημήτρη Πανταζή
εγκαινιάζεται στις 11 Ιανουαρίου
στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας (Καράγιωργα 2 και Λ. Ποσειδώνος).
Με κέντρο την προβληματική της
σχέσης ενός σύγχρονου ζευγαριού και την λεπτομερή καταγραφή
των ψυχολογικών τους σχέσεων ο

Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα με
την Λυκούριζα Λαγονησίου
Ο Σύλλογος “Λυκούριζα Λαγονησίου, προσκαλεί τα μέλη
και τους φίλους του στην καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας, που θα γίνει την Κυριακή 5
Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11.00 το πρωί στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου στο Λαγονήσι.

Ξενάγηση στον Κεραμεικό
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στον
Κεραμεικό την Κυριακή 19 Ιανουαρίου. Οπως πάντα
ραντεβού στο μετρό Ακρόπολις στις 10 το πρωί.
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ- ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ξεκινώντας την ξενάγηση από τον
Κεραμεικό, το χώρο δημιουργίας των περίφημων
Αττικών Αγγείων, όπου βρισκόταν και το Δημόσιο
Σήμα, το νεκροταφείο, όπου οι Αθηναίοι έθαβαν
τους πεσόντες στον πόλεμο, τους ήρωες, τους πολιτικούς, τους φιλοσόφους, και γενικά τους επιφανείς πολίτες, θα φθάσουμε στη βιβλιοθήκη του
Αδριανού, Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη μας στην Ρωμαϊκή Αγορά, που αποτελεί συνέχεια της αρχαίας αγοράς των Αθηνών
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής - Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) 6982209948

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

KAΛΕΣΜΑ
ΣΕ ΧΟΡΟ

Ο Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Κίτσι Κορωπίου και
πέριξ “Η Ανοιξη”,

Ο Σύλλογος “Η Πρόοδος” Αγίας Μαρίνας
Κορωπίου, πραγματοποιεί τον ετήσιο χορό
του στις 25 Ιανουαρίου
το βράδυ στο κέντρο
“Φιλία”. Τιμή συμμετοχής 17€ ανά άτομο.
Πληροφορίες:
6971872954
6972991674
Περιμένουν μέλη και
φίλους να τους πλαισιώσουν.

εύχεται χρόνια
πολλά και
ελπιδοφόρο το 2014
Την Κυριακή 12.01 και
ώρα 11:30 θα γίνει στο
Πολιτιστικό Κέντρο στο
Κίτσι, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας
παρουσία του Δημάρχου κυρίου Δημητρίου
Κιούση και των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου.

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.

Πανταζής Δημήτρης δημιουργεί οκτώ έργα ανθρωποκεντρικής ζωγραφικής σε φυσικό μέγεθος με χρωματική ενότητα βασισμένη στο άσπρο και το μαύρο. Ακροβατώντας μεταξύ
ρεαλισμού και αφαίρεσης και χωρίς να αντιγράφει όλες τις
περιγραφικές λεπτομέρειες δημιουργεί ψευδαισθήσεις που δίνουν στο θεατή την αίσθηση της ενσωμάτωσης όλων των
οπτικών στοιχείων σε μια οργανική ολότητα. Με κατευθυντήριες τον κλειστό χαρακτήρα των μορφών, την οπτική ψευδαίσθηση της υφής και την κωδικοποίηση των χρωμάτων ,όπου
βέβαια αυτό απαιτείται, στοιχειοθετεί ένα εκφραστικό ιδίωμα
με ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία.
ü Εγκαίνια έκθεσης 11 Γενάρη 2014 και ώρα 18:00
ü Διάρκεια έκθεσης 11 - 19 / 01 / 2014
ü Ώρες λειτουργίας Καθημερινές 10:00-14:00 και 16:0021:00, Σαβ/Κυρ 10:00-21:00
Ο Δημήτρης Πανταζής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Από το 2000 έως το
2006 σπούδασε ζωγραφική με δάσκαλο τον Γ. Ψυχοπαίδη στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας όπου αποφοίτησε με άριστα. Η πρώτη του
ατομική έκθεση με τίτλο «Θερμογραφίες» πραγματοποιήθηκε στον πολιτιστικό χώρο Micraasia στο Γκάζι. Έργα του ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ με την ΕΥΡΥΑΛΗ
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

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
Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 από τις 11.00 έως τις
13.00, εκδήλωση με θέμα: “Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής στην 3η Ηλικία” στο ΚΑΠΗ Βούλας
Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014 στις 20.30 επίσκεψη στη θεατρική παράσταση «Μαρινέλλα Βέμπο
, η συνάντηση» στο Θέατρο BADMINTON.
Την Παρασκευή 24 έως την Κυριακή 26 Ιανουαρίου
2014 τριήμερη εκδρομή στην Καλαμάτα.
Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 από τις 11.00 έως τις
13.00, εκδήλωση με θέμα: “Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής στην 3η Ηλικία” στο ΚΑΠΗ Βούλας
Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 στις 20.30 επίσκεψη στη θεατρική παράσταση «Κάθε Πέμπτη
Mr.Green» στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ.
Πληροφορίες: κ. Κουτρή Γεωργία
Τηλ: 213-2020045 - Fax: 213-2020159
e-mail: press@vvv.gov.gr - www.vvv.gov.gr
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ΜΑΖΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ - ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ
ΚΙΟΥΚΗΣ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου κέρδισε τακτική αγωγή
υπέρ συμβασιούχων υπαλλήλων του
Είναι ένας εκ των 4 Δήμων σε όλη την Ελλάδα

Επιβεβαιώνονται οι έγκυρες πληροφορίες μας ότι
ένωσαν τις δυνάμεις τους οι αυτοδιοικητικοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου 3Β Δημ. Δαβάκης και
Γιάννης Σκουμπούρης με τον τέως δημοτικό σύμβουλο Βούλας Δημήτρη Κιούκη.

Το επιβεβαίωσε ο Δημ. Δαβάκης στην αποτυχημένη
συνεδρίαση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν
ρωτήθηκε από κάποιον σύμβουλο.
Η κίνηση αυτή καθεαυτή αποκτά δυναμική και δίνει
άλλες προοπτικές για τις επερχόμενες εκλογές.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Μέχρι χθες, τοπίο στην ομίχλη θύμιζαν οι ερχόμενες δημοτικές εκλογές του Μαΐου στα 3Β με καμμιά
δεκαριά υποψηφίους Δημάρχους έτοιμους να διεκδικήσουν τη δημαρχεία.
Το μόνο που κατάφερνε ο καθένας τους θα ήταν να
καταγράψει το ποσοστό της αποτυχίας του το
βράδυ των εκλογών.
Αυτά μέχρι χτες. Σήμερα είναι
μια άλλη ημέρα. Η συνεργασία
των τριών αυτοδιοικητικών
προσωπικοτήτων Δ. Δαβάκη,
Δ. Κιούκη και Γ. Σκουμπούρη
για κοινή κάθοδο στις εκλογές
δείχνει το αύριο και αλλάζει το
σκηνικό.
Ανθρωποι με γνώσεις, εντιμότητα και εμπειρία, μάς δίνουν
την προτασή τους που είναι όλοι ΜΑΖΙ μπορούμε,
γιατί μόνο έτσι θα κάνουμε πράξη τα οράματά μας
και θα υπερβούμε τα δύσκολα του καιρού μας.
Δεν είναι υπερβολή να πω ότι είναι από τους καλύτερους, που διαθέτει η τοπική μας κοινωνία που
ασχολούνται με την την τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αγαπητοί φίλοι, έχω ασχοληθεί αρκετά χρόνια με
τα κοινά και με την όποια εμπειρία έχω, μπορώ να
πω ότι χάρηκα ιδιαίτερα γιατί γνωρίζω αυτούς τους
ανθρώπους.
Είναι άτομα που έχουν όρεξη για δουλειά, αγάπη
για το Δήμο και τον συνάνθρωπο. Ανεπιφύλακτα
βλέπω ότι ο Δήμος μας μπορεί να γίνει πρωτοπόρος σε όλους τους τομείς.
Η σύμπλευση των τριών, είναι η αρχή και η πρόσκληση για όλους. Το σύνθημα όλοι ΜΑΖΙ μπορούμε είναι η ελπίδα και η αισιοδοξία που πρέπει να
έχουμε για το νέο χρόνο. Ο αυταρχισμός και η αυθεντία του ενός είναι προς αποφυγήν.
Καλή χρονιά με υγεία και αγάπη
Σωτήρης Ελευθερίου
τ. Δημοτικός Σύμβουλος Βουλιαγμένης

Ο Μιχελάκης απειλεί!!!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, όπως μας
ανακοίνωσε, προ ολίγων ημερών, κέρδισε μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες νομικές μάχες στην
ιστορία του, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα, καθώς ο
Δήμος, ανήκει στους τέσσερις μόλις
Δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα,
που κέρδισε υπόθεση τακτικής αγωγής, Συμβασιούχων Υπαλλήλων!

αμετάκλητη την απόφαση του Δικαστηρίου, μέσω της παραίτησής της
από το ένδικο μέσο της εφέσεως. Για
την επίτευξη αυτού του σκοπού, θα
χρειαστεί αρχικά η σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, ενώ θα
ακολουθήσει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να ολοκληρωθεί η
σχετική διαδικασία, με την τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Εικοσιένας Συμβασιούχοι Υπάλληλοι,
οι οποίοι είχαν κερδίσει αρχικά τη
μάχη των ασφαλιστικών μέτρων, κατάφεραν να αποσπάσουν τη θετική
απόφαση του Δικαστηρίου, όσον
αφορά στην τακτική αγωγή που είχαν
καταθέσει, κάνοντας έτσι το αποφασιστικό βήμα, προκειμένου να λήξει επιτέλους η εργασιακή τους ομηρία, η
οποία ξεκινά από πέντε χρόνια και σε
αρκετές περιπτώσεις εργαζομένων,
ξεπερνά και τα δέκα χρόνια!
Η Δημοτική Αρχή, στάθηκε εξ αρχής
στο πλευρό των Συμβασιούχων Υπαλλήλων, στηρίζοντάς τους με κάθε
τρόπο.

Έχοντας κερδίσει την μεγαλύτερη και
κρισιμότερη των δικαστικών μαχών,

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιβεβαίωσε την
πολιτική βούλησή του, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι απασχολούνται στην πλειοψηφία τους, στους
τομείς της καθαριότητας, του πρασίνου και της ύδρευσης και καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες του
Δήμου, να παραμείνουν σ’ αυτόν, γιατί
η ενδεχόμενη απουσία τους, θα προκαλούσε τεράστια προβλήματα στην
ομαλή λειτουργία του.
Τέλος, όπως μας γνώρισε η Δημοτική
Αρχή, «θα καταστήσει τελεσίδικη και

ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος, προκειμένου οι εικοσιένα αυτοί Συμβασιούχοι Υπάλληλοι, να αποκτήσουν
Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου και να
μη χάσουν τη δουλειά τους, εν μέσω
μίας οικονομικής κρίσης, που καθιστά
πολύ δύσκολη, εάν όχι αδύνατη, την
εύρεση μίας νέας θέσης εργασίας.
Ταυτόχρονα, ο Δήμος Μαρκοπούλου,
παίρνει μια βαθιά ανάσα, καθώς εξασφαλίζει κατ’ αυτόν τον τρόπο, το
στοιχειωδώς απαραίτητο για τη λειτουργία του, προσωπικό.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κατηγορεί και προειδοποιεί
τους Δήμους να μη στηρίζουν εργαζόμενους
Ο Υπουργός Εσωτερικών Μιχελάκης, ιδιαίτερα ενοχλημένος με τη
στήριξη των Δήμων
προς τους συμβασιούχους εργαζόμενους και
τις υπέρ των εργαζομένων αποφάσεις των δικαστηρίων,
εξέδωσε
ανακοίνωση προς τους
ΟΤΑ στην οποία απειλεί
τους Δημάρχους ότι αν
δεν σταματήσουν να
στηρίζουν εργαζόμενους: «δύναται να ενεργοποιήσει τη διαδικασία
των άρθρων 233 επομ.
του ν. 3852/2010 περί
πειθαρχικής ευθύνης αιρετών»!!!
Σημειώνει
μεταξύ
άλλων η ανακοίνωση:
«είναι σε έξαρση το φαινόμενο, συμβασιούχοι

των Δήμων, που υπηρετούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να
προσφεύγουν στη Δι-

στηρίζεται συχνότατα
στο δικαστήριο και από
τη στάση των Δήμων,
είτε άμεσα με τη σχετική κατάθεση του Δημάρχου, είτε έμμεσα,
όταν οι Νομικές Υπηρεσίες των Δήμων δεν
εξαντλούν τις ένδικες
δυνατότητές τους για
να αποδείξουν το αντίθετο.

καιοσύνη, διεκδικώντας
τη μετατροπή της σχέσης εργασίας τους, με
τον εκάστοτε ΟΤΑ, σε
αορίστου χρόνου και να
κερδίζουν με το επιχείρημα ότι, καλύπτουν πάγιες
και
διαρκείς
ανάγκες». (όπως ο
Δήμος Μαρκοπούλου).
«Αυτό δε το επιχείρημα,

...αυτή η τακτική έρχεται
σε αντίθεση με το "πάγωμα" των προσλήψεων
στους ΟΤΑ, ενώ εμποδίζεται - με τον κανόνα
μία πρόσληψη για κάθε
πέντε αποχωρήσεις - η
πρόσληψη στους δήμους επιτυχόντων σε
διαγωνισμούς
του
ΑΣΕΠ».

Καταργούν τις υπηρεσίες καθαριότητας στους ΟΤΑ
Tο Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής προαναγγέλει κινητοποιήσεις
Tο Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής πιστεύει ότι υπάρχει σχέδιο κατάργησης των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και προαναγγέλλει δυναμικές κινητοποιήσεις. Στην ανακοίνωση
που εξέδωσαν γράφουν μεταξύ άλλων:
«Η Κυβέρνηση προχωράει τους σχεδιασμούς της για χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων τους Δήμους, καταργώντας εκατοντάδες οργανισμούς και υπηρεσίες που θα έχουν
αρνητικές συνέπειες στους ίδιους τους εργαζόμενους,
αλλά και συνολικά στη λαϊκή οικογένεια προκειμένου να
στηρίξει και να εξασφαλίσει την κερδοφορία των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων.
Την στιγμή που ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάθεσης σε
πανελλαδικό επίπεδο των εργοστασίων διαχείρισης των
απορριμμάτων (όλα στον “εθνικό εργολάβο”) με την διαδι-

κασία των ΣΔΙΤ και την εκμετάλλευση για 25-30 χρόνια
(όπως η Αττική Οδός) ο Δήμαρχος Αθηναίων έφερε θέμα
στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ότι έρχεται “αιφνιδιαστικός θάνατος” της καθαριότητας όπως έγινε με την
Δημοτική Αστυνομία και τους Σχολικούς Φύλακες.
...Εμείς οι εργαζόμενοι που θα βρεθούμε άνεργοι αλλά και
η λαϊκή οικογένεια που θα πληρώσει διπλά και τρίδιπλα
τέλη έχουμε το καθήκον να εναντιωθούμε στην ιδιωτικοποίηση βασικών τομέων των δήμων.
Καλούμε όλα τα Σωματεία των Δήμων, τους εργαζόμενους
σε αγωνιστική επαγρύπνηση. Σε συσπείρωση γύρω από το
Συνδικάτο για να δημιουργήσουμε ένα μαχητικό πόλο αντίστασης στην νέα λαίλαπα που ετοιμάζουν στον κλάδο».
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Διαγραφές
από καταλόγους ύδρευσης
ύψους 113.000 ευρώ
στο δήμο Παλλήνης
5 μήνες πριν τις εκλογές
γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής*

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 17
Δεκεμβρίου που κράτησε έως τις τρεις τα ξημερώματα, σοβαρά ερωτηματικά ειπώθηκαν σχετικά με
την απόφαση της δημοτικής αρχής να διαγράψει εν
μία νυκτί περισσότερες από τριακόσιες περιπτώσεις
που αφορούν την ύδρευση, με τις περισσότερες
από αυτές να έχουν αιτιολογία
την διαρροή, με 274 να αφορούν το Γέρακα, 20 την Ανθούσα και μόλις 34 την
Παλλήνη.
Η κίνηση του δημάρχου Παλλήνης για διαγραφές νερού,
μόλις πέντε μήνες πριν τις
εκλογές, προκαλεί σοβαρά
ερωτηματικά, που δεν απαντήθηκαν ούτε στη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου, όπως είναι η περίπτωση
μεγάλου εργοστασίου που βρίσκεται στο Γέρακα,
όπου η δημοτική αρχή της πόλης αποφάσισε τη διαγραφή χρέους της ύψους 7.736 ευρώ, έχοντας ως
μόνη αιτιολογία τον επανυπολογισμό λόγω διαρροής, ενώ την ίδια ώρα η ίδια εταιρεία έδινε χορηγίες σε εκδηλώσεις του δήμου Παλλήνης!
Η υπόθεση θυμίζει αν το νόμιμο είναι και ηθικό αν
και στη συγκεκριμένη περίπτωση η υπόθεση περιπλέκεται, αφού και ο χρόνος είναι πολιτικά ύποπτος, μόλις πέντε μήνες πριν τις εκλογές, αλλά και
οι αιτιολογίες για τις διαγραφές ύδρευσης προκαλούν πολλά ερωτηματικά. Φαίνεται ότι στο δήμο
Παλλήνης δεν έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να περάσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην επόμενη μέρα,
χωρίς να εξυπηρετεί συμφέροντα και με μόνο
σκοπό την ψηφοθηρική δραστηριότητα. Δυστυχώς
οι ρουσφετολογικές πρακτικές παραμονές εκλογών, είτε με διαγραφές χρεών νερού προς συγκεκριμένους πολίτες, είτε με προσλήψεις της
τελευταίας στιγμής επιβεβαιώνουν πολλές που
ισχυρίζονται ότι με τις παρούσες λογικές και νοοτροπίες σε ορισμένους δήμους, οι πόλεις δε μπορούν να πάνε μπροστά.
Μεταξύ άλλων, στη συνεδρίαση τέθηκε το θέμα των
τροφείων των βρεφονηπιακών σταθμών και το κόστος τους, όπου επανέλαβα τη θέση μου για κατάργησή τους όπως συνέβη στο δήμο των 3Β, με
σκοπό την ελάφρυνση των νέων γονέων σε μια
τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο, με τον δήμαρχο
Παλλήνης να είναι αρνητικός στο θέμα, όπως και δε
δόθηκε κάποια απάντηση γιατί ο δήμος Παλλήνης
δε μπόρεσε να εξασφαλίσει κάποιο κονδύλι για το
ποδοσφαιρικό γήπεδο Γέρακα από την Περιφέρεια
Αττικής, όπως έκαναν γειτονικοί δήμοι, με αποτέλεσμα να πληρώνει σήμερα την κατασκευή μιας
μάντρας 60.000 ευρώ.
*Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Αντιπρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης

Ξεκίνησαν οι πρώτες συνδέσεις
με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων
στον Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου,
όπως είχε προαναγγείλει
στον απολογισμό του ο δήμαρχος Σωτ. Μεθενίτης, ξεκίνησε τις πρώτες συνδέσεις
με το Δίκτυο Αποχέτευσης
Ακαθάρτων, μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του έργου, του
Βιολογικού Καθαρισμού Μαρκοπούλου.
Ετσι ο δήμαρχος καλεί τους
πολίτες, εφόσον περνάει
από τα σπίτια τους μπροστά
ο αγωγός και το επιθυμούν
να έρθουν σε επικοινωνία
με τις Τεχνικές Υπηρεσίες
του Δήμου, καλώντας στο
22990-20176, προκειμένου
να τους δοθούν οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες για
την σύνδεσή τους.
Ο Δήμαρχος Σωτ. Μεθενίτης ευχαρίστησε τον γνωστό γιατρό της πόλης,
Γιάννη Κωσταρέλο, που
άμεσα ανταποκρίθηκε στο
κάλεσμα του Δήμου και
προχώρησε στις πρώτες
συνδέσεις των δύο οικισμάτων του, με το Δίκτυο.
Ο Δήμος ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους, ότι δεν
έχει καθοριστεί ακόμη το
ύψος των τελών σύνδεσης,
οπότε δεν απαιτείται άμεσα
η καταβολή τους, για την

πραγματοποίηση της σύνδεσης. Δεσμεύεται, όπως
σημειώνει,
ωστόσο
ο
Δήμος, ότι το ύψος των
τελών σύνδεσης θα κινηθεί

σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και θα δοθεί η
δυνατότητα αποπληρωμής
τους, σε πολλές δόσεις.
Ο Δήμος υλοποιεί μετά από
προσπάθειες είκοσι ετών,
ένα σημαντικότατο έργο
πνοής, που θα βελτιώσει σε

σημαντικό βαθμό την καθημερινότητα των πολιτών,
αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους!

Σημειώνει ακόμη ο Δήμος,
ότι «η προσπάθεια δεν σταματά εδώ, καθώς διεκδικούμε επιπλέον 20.000.000
ευρώ για την Αποχέτευση
και στο Πόρτο Ράφτη, κάνοντας διαρκείς παρεμβάσεις
και έχοντας προ πολλών

μηνών καταθέσει, πλήρεις
και τεχνικά ώριμες μελέτες
στα αρμόδια Υπουργεία!
Εξασφαλίζοντας την παραπάνω χρηματοδότηση από
το ΕΣΠΑ, θα καταφέρουμε
πρώτα και κύρια, να διαφυλάξουμε περιβαλλοντικά το
παράκτιο
μέτωπο
του
Δήμου μας και φυσικά, να
εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους της περιοχής».
Τέλος, ο Δήμαρχος Σωτ.
Μεθενίτης και οι διατελέσαντες αντιδήμαρχοι Πολεοδομίας
και
Τεχνικών
Υπηρεσιών Γιώργος Καβασακάλης & Βασίλης Μεθενίτης ευχαριστούν ιδιαίτερα
όλα τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και ιδιαίτερα
την Διευθύντρια Κατερίνα
Σκοπελίτη, η οποία έχει
αφιερώσει συστηματικά,
επίμονα και τελικά με ιδιαίτερη επιτυχία, χιλιάδες
ώρες δουλειάς (εντός και
εκτός ωραρίου εργασίας),
για να γίνουν πραγματικότητα και υπαρκτά λειτουργικά έργα, ο Βιολογικός
Καθαρισμός και η Αποχέτευση στον Δήμο Μαρκοπούλου!
Κι ένα μεγάλο ευχαριστώ
στους μηχανικούς.

1η Έκθεση Οικοτεχνικών Προϊόντων του Δήμου Παλλήνης
Πρόσκληση συμμετοχής φορέων και ιδιωτών
Ο Δήμος Παλλήνης διοργανώνει την
1η Έκθεση Οικοτεχνικών Προϊόντωνστο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
που
θα
πραγματοποιηθεί μεταξύ 3 & 6 Φεβρουαρίου 2014 και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
Στόχος της δράσης είναι, αφενός η
προβολή και η διατήρηση της παράδοσης του τόπου και αφετέρου η
συμμετοχική αλληλεγγύη των πολιτών.

κρασί, γλυκά του κουταλιού, μέλι,
μαρμελάδες, καλλιτεχνικές ή χρηστικές κατασκευές, χειροποίητα κοσμήματα, ψηφιδωτά, κεντήματα
κ.λ.π..

Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν ιδιώτες, φορείς και σχολεία, εκθέτοντας τα προϊόντα και τις
κατασκευές που έχουν δημιουργήσει
και τυποποιήσει οι ίδιοι, όπως λάδι,

Οι επισκέπτες της έκθεσης, καλούνται να προσφέρουν τρόφιμα μακράς
διάρκειας, ανεξαρτήτως ποσού, για
την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Παλλήνης.

Οικοτεχνία είναι η τέχνη που γίνεται
στο σπίτι και αποσκοπεί στην παραγωγή των αγαθών, κρατώντας την
Ελληνική παράδοση πολύ ψηλά,
αλλά και ενισχύοντας το οικογενειακό εισόδημα.

«Συμμετέχω, παρακολουθώ,
προσφέρω»
Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον
ισόγειο χώρο του Δημαρχείου Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας και θα
έχει διάρκεια από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, έως και την Τετάρτη 6
Φεβρουαρίου 2014.
Οσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
έως τις 24 Ιανουαρίου 2014.
Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα:
2106604601 (κα.Γιάννα Κάζου) &
2106604658 (κα.Ειρήνη Κουνενάκη),
ώρες γραφείου 9:00-15:00
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Στον “αέρα” η απόφαση για τις κλήσεις του Κ.Ο.Κ. στα 3Β
Εχουμε γράψει για τις χιλιάδες κλήσεις που έλαβαν οι κάτοικοι του Δήμου 3Β παραμονές των εορτών, σε μια εισπρακτική κίνηση από τις υπηρεσίες του Δήμου. Και
μάλιστα, όχι ξεκαθαρισμένα τα αρχεία, αλλά όπου έβλεπαν
κλήση είτε ήταν πληρωμένη είτε όχι τη βεβαίωσαν ως ανείσπρακτη. Είτε είχαν κάνει ενστάσεις οι πολίτες είτε όχι τις
βεβαίωσαν ως οφειλόμενες. Και βέβαια και κάποιοι που
είδαν ξαφνικά ότι το ...1821 είχαν λάβει κλήση, την οποία
όμως δεν παρέλαβαν ποτέ.
Για να λύσει το πρόβλημα, το δημοτικό συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου, το συζήτησε και αποφάσισε:
1. Να ανασταλεί το μέτρο για 2 - 3 μήνες για να διορθώ-

σουν οι υπηρεσίες τα αρχεία τους.
2. Να ενημερωθούν οι πολίτες με ανακοίνωση του Δήμου.
3. Κλήσεις που δεν παραλήφθηκαν να εξοφληθούν στο
50%.
Για να μη γίνουν ...χαρίσματα, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί Διαπαραταξιακή Επιτροπή, που θα ελέγχει την κάθε
περίπτωση.
Κι εκεί που οι πολίτες χαλάρωσαν, άρχισαν να μας βομβαρδίζουν εκ νέου, γιατί όταν πηγαίνουν στο Δήμο ή τηλεφωνούν έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση.
Οι υπηρεσίες δεν δέχονται την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου!!! και τους προτρέπουν να πληρώσουν, γιατί

διαφορετικά θα έχουν προσαυξήσεις ή θα τους σταλούν
στην Εφορία!!!

Να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο
Τελικά υπάρχει Δημοτική Αρχή, που να μπορεί να αποφασίζει για το Δήμο και τους πολίτες ή υπάρχει ο κάθε Χούφτελ, που αποφασίζει για μας;
Να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο ή να παραιτηθεί σύσσωμο, γιατί είναι ντροπιαστικό να παίρνονται αποφάσεις
και να έρχονται να τους τις καταργούν οι ...νόμοι.
Αννα Μπουζιάνη

«Ο περί ου ο λόγος Υπουργός γνωρίζει
δώδεκα τρόπους να προσπορίζεται χρήματα, εκ των οποίων ο τιμιότερος είναι η
κλοπή…» (Εμμανουήλ Ροΐδης)

Πλιάτσικο επί πτωμάτων, επί
μιζών και «λαδωμάτων»

Παρατήρηση πρώτη: «Μίζα», «ρουσφέτι», «μέσο», «δόντι», «διαπλοκή»,
«λάδωμα»,
«φακελάκι»,
«δωράκι»,
«βύσμα»… Περίεργο πράγμα. Πώς γίνεται να υπάρχει τέτοιο πλούσιο λεξιλόγιο,
σε μια χώρα όπου βασιλεύει η «κάθαρση» και όπου οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν αφήνουν τη διαφθορά σε χλωρό
κλαρί;…

του Νίκου Μπογιόπουλου

Παρατήρηση δεύτερη: Χρηματιστήριο,
κυκλώματα στα εξοπλιστικά, κυκλώματα
παραδικαστικά, κυκλώματα παραεκκλησιαστικά, κότερα, Πανάγοι, κουμπάροι,
Τομπούλογλου, Ζήμενς, αναψυκτήρια,
Βατοπέδια, Τσουκάτοι, Μαντέληδες, Ακηδες κοκ. Περίεργο πράγμα. Πώς γίνεται
να υπάρχει τόσο πλούσιο ρεπερτόριο, σε
μια χώρα που κατά τα άλλα «το μαχαίρι
θα φτάσει στο κόκκαλο»;…
Παρατήρηση τρίτη: Πώς φτάσαμε ως
εδώ; Να πώς φτάσαμε: «Εγώ απλώς
προήδρευα». «Είπαμε να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του» (Αντρέας Παπανδρέου). «Αυτή είναι η Ελλάδα».
«Όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα» (Κώστας Σημίτης). «Το ξέρω
ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα της διαφθοράς. Είναι προτεραιότητά μου η καταπολέμησή της… Το ξέρετε κι εσείς ότι
υπάρχουν επίορκοι υπάλληλοι που παραπέμπονται και δεν τιμωρούνται. Τι θέλετε να κάνω;» (Κώστας Καραμανλής).
Είτε κάποιες από αυτές τις φράσεις εκστομίστηκαν ευθέως από τα χείλη των
παραπάνω πρωθυπουργών, είτε άλλες
από αυτές απλώς τους αποδόθηκαν ή
τους τις «χρέωσαν», ένα είναι σίγουρο:
Όλες καταγράφηκαν στη συλλογική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ως μια
«απόλυτη» αλήθεια. Μια αλήθεια που εμπεδώνεται από την καθημερινότητα. Μια
καθημερινότητα μέσα από την οποία ο
απλός πολίτης προσλαμβάνει τη σχέση
πολιτικής εξουσίας – διαφθοράς ως αδιατάρακτη συνέχεια του πολιτικού συστή-

ματος. Συνεπώς, προϋπόθεση για να
πάψει το φαινόμενο της διαφθοράς να
θεωρείται πολιτικά «κατοχυρωμένο»,
είναι να σπάσει η αδιατάρακτη συνέχεια
του φθαρμένου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος που «κατοχυρώνει»
τη διαφθορά.
Παρατήρηση τέταρτη: Οι διαχειριστές
της σήψης και της διαφθοράς δεν έχουν
κανένα λόγο να αγγίξουν τη λυδία λίθο
του προβλήματος της διαφθοράς. Οι βουτηγμένοι μέχρι το λαιμό στο σύστημα της
λαμογιάς και της αρπαχτής αντιπαρέρχονται – με μια εμφανή προσπάθεια να
την υποβαθμίσουν – την ταξική προσέγγιση του θέματος. Επιθυμούν να μας πείσουν ότι η γενεσιουργός αιτία για τα
σκάνδαλα, τις μίζες, τη διαφθορά, τη συναλλαγή, τους εκβιασμούς, την αδιαφάνεια ανάγεται στην… ατελή φύση του
ανθρώπινου είδους. Οι θεωρίες τους δεν
έχουν αλλάξει και πολύ από την εποχή
της αρχαίας Ρώμης. Τότε έλεγαν ότι η
διαφθορά οφειλόταν στο γεγονός ότι οι
δημόσιοι λειτουργοί φορούσαν ρούχα
που είχαν… τσέπες. Βρήκαν, λοιπόν, ότι
θα καταργήσουν τη διαφθορά επιβάλλοντας στους δημόσιους λειτουργούς να μην
φορούν ρούχα με τσέπες για να μην
έχουν που να βάζουν τα «δώρα» και ως
εκ τούτου να μην δωροδοκούνται…
Παρατήρηση πέμπτη: Οι «Τσουκάτοι»
και οι «Κάντες», οι υπουργοί και οι παρατρεχάμενοι, έχουν ευθύνη και ως πρόσωπα που αποδείχτηκαν «επίορκοι»,
αλλά και ως φορείς συγκεκριμένων κομματικών μηχανισμών. Που λειτουργούν
στο πλαίσιο συγκεκριμένων οικονομικών
και πολιτικών δομών. Που υπηρετούν ένα
συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Όσο,
δε, μεγαλύτερο είναι το «νόμιμο» πλιάτσικο που συντελείται εις βάρος ενός

λαού, από τα νόμιμα «χοτζέτια» των Βατοπεδίων και το νόμιμο ξεπούλημα των
ναυπηγείων μέχρι το νόμιμο καθεστώς η
Ελλάδα να είναι – μετά τις ΗΠΑ – η
πρώτη (!) χώρα σε εξοπλιστικές δαπάνες
στο ΝΑΤΟ (σσ: για αυτή την υπέροχη κατάσταση θα αναφερθούμε σε επόμενο
σημείωμα), τόσο μεγαλύτερη είναι και η
διαφθορά που συνοδεύει το (νόμιμο)
πλιάτσικο. Πρόκειται για νόμο ισοδύναμης ισχύος με το νόμο της βαρύτητας: Η
διαφθορά στην πολιτική είναι το παράγωγο της πολιτικής της διαφθοράς. Και
τα δυσώδη αποτελέσματά της, που εκδηλώνονται στο πολιτικό και κοινωνικό
εποικοδόμημα, τόσο περισσότερο γιγαντώνονται όσο πιο σάπιο είναι το έδαφος
του κοινωνικο-οικονομικού και πολιτικού
συστήματος πάνω στο οποίο φυτρώνουν.
Στη γλώσσα της επιστήμης, σήμερα, το
σύστημα αυτό καλείται κρατικομονοπωλιακός καπιταλισμός.
Παρατήρηση έκτη: Η σχέση της «Ζήμενς» με τα 4/5 των κρατών του ΟΗΕ που
«λαδώνονταν» από την «Ζήμενς», η
σχέση της «Ζήμενς» με το εγχώριο πολιτικό κατεστημένο που «λαδωνόταν» από
την «Ζήμενς», η σχέση του πρώην ΓΓ του
ΝΑΤΟ κ. Κλάες με τις μίζες για τα ελικόπτερα «Αγκόστα», η σχέση της Κομισιόν
επί Σαντέρ με κάθε λογής μίζα που κυκλοφορούσε στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η
σχέση των τραπεζών με τις «off shore»
και τη φυγάδευση κεφαλαίων σε «παρθένες νήσους», η σχέση των πολυεθνικών
όπλων με μιζαδόρους και «δωρολήπτες»
για να πουλούν την πραμάτεια τους στην
Ελλάδα και παντού, είναι τυπικές καπιταλιστικές σχέσεις, που τα απόβλητά
τους δε συνιστούν παρέκκλιση αλλά κανόνα λειτουργίας του συστήματος.
Παρατήρηση έβδομη: Αυτό που με εκ-

κωφαντικό τρόπο δηλώνει η διαφθορά
είναι ο ηθικός ξεπεσμός μέρους του πολιτικού προσωπικού, που πρέπει και να
ξεσκεπαστεί και να παταχτεί αμείλικτα.
Αλλά, προσοχή: Πρόκειται για ηθικό ξεπεσμό στο πλαίσιο ενός κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου, που η ανηθικότητά
του, δηλαδή η παντοδυναμία του Δυνατού έναντι του αδύναμου, η υπεροχή, η
ατιμωρησία, η αλαζονεία του πατρικίου
έναντι του πληβείου,αποτελούν εξ αντικειμένου τον ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξής του. Ένα τέτοιο σύστημα, που έχει
για προμετωπίδα του την «εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο», συνιστά εκ
προοιμίου θερμοκήπιο του εκμαυλισμού,
της αλλοτρίωσης, της μπαγαποντιάς, της
σήψης και της διαφθοράς.
Παρατήρηση όγδοη: Τα λαμόγια είναι
λαμόγια. Τα αρπακτικά είναι αρπακτικά.
Και τα τρωκτικά είναι τρωκτικά. Και τους
αρμόζει, σε προσωπικό, δικαστικό, κοινωνικό επίπεδο, κάθε ποινή, τιμωρία και καταισχύνη. Ταυτόχρονα, όμως: Το εύλογο
και απολύτως δικαιολογημένο αίτημα της
τιμωρίας των ενόχων για τα σκάνδαλα
δεν πρέπει να συσκοτίζει και να θολώνει
την κριτική ικανότητα εντοπισμού της
πηγής των σκανδάλων. Και η πηγή των
σκανδάλων ξεκινάει από τη βάση του συστήματος. Ενός συστήματος που έχει ως
ευαγγέλιο όχι την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, αλλά την «τίμια» και
«νόμιμη» κλοπή της υπεραξίας που παράγει ο εργάτης. Ενός συστήματος, που
στην είσοδο του βασιλείου του δεν υπάρχει η επιγραφή «συντροφικότητα», αλλά
η επιγραφή «ανταγωνιστικότητα». Ενός
συστήματος, που οικοδομημένο καθώς
είναι να πατά επί πτωμάτων, δεν έχει
καμμία αναστολή να προωθεί τις υποθέσεις του επί μιζών και επί «λαδωμάτων».
Υστερόγραφο: Τα «παιδάκια» που χθες
έπαιξαν τους «λαϊκούς αγωνιστές» έξω
από το σπίτι του Γερμανού πρεσβευτή, το
«δώρο» τους το πήραν; Ή μήπως οι «υπηρεσίες» για τις οποίες –εξ αντικειμένουδουλεύουν έχουν και αυτές κεσάτια
λόγω κρίσης; …”
Enikos.gr
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο

Ευ.Β: Εννοώ ότι κυοφορώ πνευματικώς και το ίδιο
εύχομαι και σε εσάς.

βρίου ο ΣΥΡΙΖΑ, που τις ημέρες εκείνες είχε επιστρέψει ο
Τσίπρας από το Τέξας.
Βενιζέλος: «Κύριε Τσίπρα, στο Τέξας βάλατε στόχο ένα
τρύπιο δολάριο»
Τσίπρας: «Στο Τέξας πήγα για να μάθω πώς μονομαχούν
στο Ελ Πάσο!»

Αννα Μπουζιάνη

Θυσίαζε τον ό... του!
Κυοφορείτε κ. Βενιζέλο;
Ο λόγος στη Βουλή για την “Λίστα Λαγκάρντ”.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπολύει τα καυστικά και
ουσιαστικά βέλη της προς τον Ευ. Βενιζέλο, όπου
εξελίχθηκε η παρακάτω στιχομυθία:
Ευ.Β.: Ορίστε, περιμένω την ερώτησή σας. Γιατί δεν
μου την κάνετε; Χρησιμοποιείτε τη μαιευτική μέθοδο;
Ζ.Κ.: Γιατί, κύριε Βενιζέλε, κυοφορείτε;
Ευ.Β: Βεβαίως, και το εύχομαι και σε εσάς.
Ζ.Κ.: Τι εννοείτε;

Μονομαχία στο Ελ Πάσο...
Η συζήτηση αφορά την πρόταση μομφής κατά της δικομματικής κυβέρνησης που υπέβαλε στην αρχή του Νοεμ-

O Χρήστος Χωμενίδης μέλος μέχρι
πρότινος της Κ.Ε. της ΔΗΜ.ΑΡ. με
τη σιγουριά ότι ο Αλ. Τσίπρας δεν
γνωρίζει περί Ρόζας Λούξεμπουργκ,
εκτέθηκε να ακρωτηριαστεί:
«Κόβω τον αριστερό μου όρ… αν ο
Τσίπρας ξέρει τις θέσεις της Ρόζας
Λούξεμπουργκ»
Προφανώς ο Τσίπρας τον ...λυπήθηκε και δεν έδειξε τις γνώσεις του
επί του θέματος.

Έρχεται η ...“ανάκαμψη” με νέο μνημόνιο
Δεν μπορώ καν να γελάσω με τις φαιδρές πρωθυπουργικές δηλώσεις περί «ανακάμψεως της ελληνικής οικονομίας το 2014, τροχιάς ανόδου,
πρωτογενούς πλεονάσματος» και άλλα τέτοια ανέξοδα φληναφήματα, που απλώς θυμίζουν το παλαιόθεν ρηθέν «παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει
η ψυχή του». Το 2014 δεν θα είναι ούτε κατά εθελοτυφλούσα φαντασία καλύτερο από το 2013. Θα είναι
αισθητά οδυνηρότερο και καταστροφικότερο γιά την
χειμαζόμενη πλειονότητα του σκλαβωμένου κι εξανδραποδισμένου ελληνικού λαού, που πληρώνει κυριολεκτικά με το αίμα του την ανυπαρξία εθνικών
πολιτικών αναστημάτων και το αρπακτικό success
story της Γερμανίας, που με τα ληστρικά μνημόνια και
τις υποτελείς ηγεσίες του ευρωπαϊκού νότου εγκαθιστά ανενόχλητη το 4ο Ράϊχ. Στις αρχές του 2008 η
ανεργία στη Γερμανία ήταν στο 8,7% και στην Ελλάδα 8,3%. Σήμερα, μετά από τέσσερα χρόνια μνημονιακής καταβαράθρωσης της ελληνικής οικονομίας
και τοκογλυφικής αφαίμαξης η ανεργία στην Ελλάδα
εκτινάχθηκε στο 29% ενώ στη Γερμανία περιορίστηκε
στο 5,2% με συνεχή πτωτική τάση.
Ο θάνατός μας, η ζωή τους. Οι ζημιές μας, τα ασύλληπτα υπερκέρδη τους. Ο γερμανικός χρηματιστηριακός δείκτης DAX καταρρίπτει το ένα
χρηματιστηριακό υψηλό μετά το άλλο. Γιά πολλούς
κι εντελώς ευδιάκριτους λόγους το 2014 ΔΕΝ θα
είναι η χρονιά που η χώρα μας θα μπορέσει να σταθεί
στα πόδια της δίχως τα δεκανίκια του αέναου δανεισμού, που θα την καθιστά όλο και πιό ευάλωτη στην
εκβιαστική μεταβίβαση κυριότητας όλων των πλουτοπαραγωγικών της πόρων έναντι ευτελέστατων τιμημάτων καθοριζόμενων από τους ίδιους τους
δανειστές-αγοραστές μας. Δεν χρειάζεται κάποιος
να διαθέτει ιδιαίτερες οικονομολογικές περγαμηνές
για να αντιληφθεί ότι σε μιά χωρα με διαρκώς συρρικνούμενη την αγοραστική δύναμη μισθωτών και συνταξιούχων, η ύφεση και η κατρακύλα του ΑΕΠ θα
συνεχιστούν και θα ενταθούν κατ’ αναλογία των νέων
στρατιών ανέργων που θα προκύψουν από τις διαθε-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

σιμότητες στο Δημόσιο και τα λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η καλά σχεδιασμένη ληστρική επιδρομή δανειστών
και κυβερνητικών ανδρεικέλων τους κατά της μικρομεσαίας ακίνητης ιδιοκτησίας διασφαλίζει την επιτυχία της με τους διεθνώς πρωτοφανείς έμμεσους
φόρους-χαράτσια, που αφαιρούν τρεις έως τέσσερεις
μισθούς ετησίως από το ήδη πενιχρότατο εισόδημα
των μισθωτών. Η προτροπή είναι ευδιάκριτη: «Αγαπούλα πούλα –κοψοχρονιά- και τράβα να μείνεις στο
νοίκι». Όταν στα τέλη του 2010 απασχολούσαν το
γερμανικό κοινοβούλιο και τον γερμανικό Τύπο οι δηλώσεις Γερμανών βουλευτών όλου του κομματικού
φάσματος ότι η Γερμανία δεν ενδιαφέρεται μόνο για
τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους και την μεγάλη
ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, αλλά και γιά τις μικρές ιδιοκτησίες, τα εδώ γερμανικά πρακτοράκια
στον πολιτικό και δημοσιογραφικό θίασο καθησύχαζαν το ποίμνιο με δηλώσεις του τύπου «αυτά δεν πρέπει να λέγονται από εταίρους». Τώρα οι εταίρες των
εταίρων φροντίζουν να περάσουν σταδιακά στους
δανειστές και τα σπιτάκια των Ελλήνων, σε πρώτη
φάση μέσω της περιλάλητης ενοποίησης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, δηλαδή της εξαγοράς των μικρομεσαίων τραπεζών από πεντέξη
τραπεζικά μεγαθήρια, κυρίως γερμανικά και αμερικανικά και – ω της συμπτώσεως- εβραιοσιωνιστικά uber
alles.
Το ότι το τοκογλυφικά συνεχώς διογκούμενο ελληνικό χρέος καταγγέλεται από διεθνώς κορυφαίους οικονομικούς αναλυτές ως μη βιώσιμο και
εξυπηρετήσιμο δεν φαίνεται να απασχολεί τους ημεδαπούς στουρναροειδείς εγκεφάλους. Απασχολεί
όμως διακαώς τους δανειστές επικυριάρχους μας το
πως το ελληνικό δημόσιο χρέος θα εξακολουθήσει να
είναι δυσβάστακτο. Γι’ αυτό ήδη –σε συνεννόηση με
τα εγχώρια τσουτσέκια τους- ετοιμάζουν την επό-

μενη δανειακή σύμβαση με ακόμα επαχθέστερους
όρους γιά την ελληνική οικονομία και τους Έλληνες
πολίτες. Βιάζονται να προλάβουν μιά πιθανότατη και
απρόβλεπτων εξελίξεων κοινωνική αναταραχή και
μιά δυσμενή γιά τα συμφέροντά τους αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα. Από τον Ιούλιο του
2014 έως τις αρχές του 2016 προκύπτει χρηματοδοτικό κενό γιά την Ελλάδα υπολογιζόμενο σε τουλάχιστον 11 δις ευρώ. Η ενθυλάκωση από τους
δανειστές κατακτητές μας του οτιδήποτε έχει αξία
επί, υπό και υπέρ του ελληνικού εδάφους, μόλις έχει
αρχίσει και τι καλύτερο από ένα νέο μνημόνιο για να
διασφαλίσουν ότι η απαλλοτρίωση της χώρας μας θα
συνεχιστεί αδιατάρακτα.
Οι Γερμανοί ποτέ δεν ξέχασαν τον Χίτλερ, ούτε το
ότι έχασαν τον πόλεμο. Την επικυριαρχία τους, που
τότε απέτυχαν να επιβάλλουν με τα όπλα, την επιχειρούν τώρα με το ευρώ και με πυγμαία πολιτικά
αναστήματα ηγεσιών των κρατών-στόχων, που χειραγωγούνται πανεύκολα με τεκμήρια παλαιών χρηματισμών τους από γερμανικές εταιρείες. Διδακτική
ομοιότητα μεταξύ του τότε Τρίτου και σημερινού Τέταρτου Ράϊχ είναι η απάντηση του Αδόλφου Χίτλερ
σε ερώτηση Γερμανών στρατηγών, πως η Γερμανία θα
κατορθώσει να κρατήσει υπό την κατοχή της όλους
τους ευρωπαϊκούς λαούς: «Σε κάθε χώρα που θα κατακτούμε θα βρίσκονται πολλοί πρόθυμοι προδότες
που θα συνεργάζονται μαζί μας».
Ενδεικτική του διαχρονικά απαράλλακτου γερμανικού ηγεμονισμού και του «ψώνιου» της ανώτερης
φυλής είναι και η δήλωση ενός προκατόχου του Χίτλερ, του καγκελάριου Όττο φον Μπίσμαρκ: «Τα Βαλκάνια δεν αξίζουν τα κόκαλα ούτε ενός Πομερανού
γρεναδιέρου».
Όσο γιά τους «δικούς μας» σημερινούς δωσιλόγους
σατραπίσκους, η Ιστορία μάλλον βδελύσσεται να
τους περιγράψει. Δεν χρειάζεται να γραφεί κάποιο
έπος άγους γιά τα εμετικά «κατορθώματά» τους.
Τους απεικονίζει ιδανικά ο μπερντές του Καραγκιόζη
με τον κοψομεσιασμένο Χατζηαβάτη.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μην υπολογίζετε την παιδεία στο έλλειμμα
Με 1.000.000 ευρωπαϊκές υπογραφές
μπορούμε να το καταφέρουμε

Η Ευρωπαική Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν
άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ε.Ε., ζητώντας από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για το θέμα που εκείνοι κρίνουν ως
σημαντικό για τη βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών και τη διασφάλιση
ενός καλύτερου μέλλοντος για τη νέα γενιά.
Με απλά λόγια μας δίνεται η δυνατότητα να φέρουμε προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα θέμα που θεωρούμε σημαντικό για όλη την Ευρώπη
εφ’ όσον μαζευτούν 1 εκατομμύριο υπογραφές συνολικά. Κάθε χώρα της
Eυρώπης χρειάζεται έναν συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών ανάλογα με τον πληθυσμό της. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα πρέπει να μαζέψουμε 16.000 υπογραφές
για να πετύχουμε από μεριά μας το στόχο.
Το invest-in-education.eu προτείνει την εξαίρεση των δαπανών κάθε εθνικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση από τον
υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, στις περιπτώσεις που οι δαπάνες αυτές
υπολείπονται του μ.ο της ευρωζώνης για τα
τελευταία 5 έτη.
Η επένδυση στην Παιδεία ανά μαθητή βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Ειδικά για 5 χώρες
(Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία και
Σλοβακία) οι αριθμοί πιστοποιούν μία συνεχή μείωση του κεφαλαίου που προορίζεται για την Παιδεία από το 2008/09 και μετά.

να μην υπολογίζεται στο έλλειμμα των
χωρών το ποσό που δαπανάται για την Παιδεία.

χονται και παρέρχονται, αλλά οι νέοι έχουν
μόνο μία ευκαιρία να αποκτήσουν τα σωστά
εφόδια που θα τους οδηγήσουν σε μία παραγωγική και πετυχημένη καριέρα. Η περικοπή στα χρήματα που χρειάζονται για την
Παιδεία, προκειμένου να

Προκειμένου, να αποφύγουμε το ασυγχώρητο ρίσκο να θυσιάσουμε μία ολόκληρη

το 2011, 4,1%
Η Ελλάδα δαπανούσε
ία, ενώ σήμερα
του ΑΕΠ για την Παιδε
% όταν ο ΜΟ
πλέον δαπανά μόλις 2,5
ζώνης (EU -17)
των χωρών της Ευρω
είναι 5 %.

γενιά στο βωμό των δημοσιονομικών προσαρμογών και της άκαμπτης λιτότητας σε
όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής, το ΔΙΚΤΥΟ
ανέλαβε
την
ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών, ώστε

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο ΟΟΣΑ,
η επένδυση στην Παιδεία πάντα γυρίζει
πίσω το κεφάλαιο που επενδύθηκε και μάλιστα με τόκο!
Η απόδοση της πανεπιστημιακής μόρφωσης
στην Ευρώπη είναι κοντά στο 12%, δηλαδή
για κάθε χρόνο πανεπιστημιακής μόρφωσης, το εισόδημα του φοιτητή, για τα επόμενα χρόνια στην καριέρα του, θα είναι πιο
ψηλό από το εισόδημα του μη πτυχιούχου
κατά 12%. Από αυτά τα 12% παραπάνω, ο
πτυχιούχος θα πληρώνει φόρο, ο οποίος θα
προσφέρει στη μείωση του δημοσιονομικού
ελλείμματος. Έτσι μια επένδυση στην εκπαίδευση σήμερα έχει αλλεπάλληλα θετικά
αποτελέσματα αύριο. Την ίδια ανάγκη συμμερίζεται και ο Νομπελίστας Οικονομολόγος Χριστόφορος Πισσαρίδης που στηρίζει
ενεργά την πρωτοβουλία του ΔΙΚΤΥΟΥ δηλώνοντας ότι «οι κρίσεις στην οικονομία έρ-

αντιμετωπιστεί η κρίση, είναι μια κοντόφθαλμη πολιτική. Ενέχει τον κίνδυνο να
χαθεί μία ολόκληρη γενιά! Η επένδυση στην
Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον και το
ποσό που δαπανάται για την Παιδεία δεν
πρέπει να υπολογίζεται στο έλλειμμα των
χωρών».
Υπογραμμίζουμε ότι η Ένωση υστερεί στην
τριτοβάθμια πανεπιστημιακή και επαγγελ-

ματική εκπαίδευση, αφού μόνο γύρω στα 30
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συγκαταλέγονται
στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
Δεν αντέχει η Ευρώπη άλλη βραδυπορία
στον αγώνα δρόμου των εργασιακών δεξιοτήτων και ας μην ξεχνούμε ότι, έως το
2020, 16 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις
εργασίας θα απαιτούν υψηλά προσόντα,
ενώ η ζήτηση για χαμηλά προσόντα θα μειωθεί κατά 12 εκατομμύρια θέσεις.
Όποιος θέλει να στηρίξει την κίνηση αυτή,
θα πρέπει να υπογράψει ηλεκτρονικά μέσα
από την ιστοσελίδα invest-in-education.eu
την πρόταση αυτή και για να πιστοποιηθεί η
υπογραφή σας, θα πρέπει να εισάγετε προσωπικές πληροφορίες (αριθμό ταυτότητας
ή διαβατηρίου). Η ιστοσελίδα σημειώνει ότι
οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς, δεδομένου ότι φιλοξενούνται σε servers της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Μιλάω ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και ακατάπαυστα.
4 Έλα ρε γιαγιά, άσε με, θες να σου πω τα κάλαντα μεγάλος άνθρωπος.
Βγάζει 20ευρω, απ’ την τσέπη. Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, ψηλή μου δέντρολιβανιά....
4 Διάβασα ότι ο Βύρωνας Πολύδωρας προχωρά στην ίδρυση αντιμνημονιακού κόμματος για
“μέγεθος, ποσότητα και ποιότητα”. Θαύμα! Αν δεν του κάτσει το κόμμα, μπορεί αμέσως μετά
να ανοίξει και sex shop με ακριβώς το ίδιο σύνθημα.
4 Υπάρχουν δύο είδη γυναικών: Η φαμ φατάλ και η φαμ φατ-all!
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επιστολές - σχόλια

Συνέπεια στις θέσεις όχι στους ασυνεπείς
Ο Κ. Βενετσάνος “απολογείται” σε επικρίσεις αναγνώστη
Ενας φίλος απ’ τα παλιά, με κριτικάρει αυστηρά και το
χαίρομαι!
Γιατί με κριτικάρει; Γιατί επαίνεσα τον Βύρωνα Πολύδωρα,
για τη συνέπειά του, την ενσυνείδητη και γενναία στάση του
και ψήφο του κατά του χαρατσιού - του ενιαίου φόρου ιδιωτικής περιουσίας - (Δικαίωμά του, βέβαια).
Ο tempora, o mores!1 Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ παλιότερα,
αν θυμάμαι καλά, ο Γιώργος Γερίμογλου να στενοχωριέται, να θίγεται, να ακίζεται2 γιατί ένα παλαιότατο, επιφανές και διακεκριμένο στέλεχος της Ν.Δ. υπερακόντισε
την περιβόητη “κομματική πειθαρχία” και ψήφισε a contrario3 στα κελεύσματα της τρόικα, των εντολοδόχων αρχηγών και του μισθωτού τοποτηρητή τού ευρατλαντικού
τραπεζικού συστήματος, συνωδά4, μ’ όλα ταύτα προς το
λαϊκό, δηλαδή το δημόσιο, συμφέρον!... Και καταλήγει ο
επιστολογράφος μου πριν από τις εορταστικές ευχές
του, τις οποίες ανταποδίδω:
«Εσύ φίλε Κώστα πότε ήσουν συνεπής;;; Οταν μετά μανίας παλιότερα υπεράσπιζες, μέσα από τις σελίδες της
αγαπητής μας ΕΒΔΟΜΗΣ, τις κυβερνήσεις και τους τοπικούς βουλευτές Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ ή ΤΩΡΑ που έχεις “χαρίσει” την εφημερίδα σου στον ΣΥΡΙΖΑ και τον φέρελπι
(ανεπάγγελτο) Τσίπρα;;;»
Μέγα το ερώτημα και η τόλμη τού “προς κέντρα λακτίζειν”. Πότε, αλήθεια ήμουν ή είμαι “συνεπής;”
Προτού απολογηθώ στην κατηγορία της “ασυνέπειας”,
μια διόρθωση: Ποτέ μα ποτέ, δεν “υπεράσπισα” και δεν
υπερασπίζω “μετά μανίας” κανέναν και τίποτα. Αυτό
είναι ίδιον του φανατικού ή του “κολημένου” κι εμένα δεν
με διακρίνει ούτε το ένα, ούτε το άλλο, όπως ευχερώς
φαίνεται απ’ τα γραπτά μου και τις πράξεις μου. Παραδέχομαι ότι οι θέσεις μου εκφράζονται με σαφήνεια,
μετά παρρησίας και τεκμηριωμένα.

Πολίτη, πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου.
Μην αφήνεις τα κόμματα να την ορίζουν.
Τα κόμματα κομματιάζουν την Κοινωνία.
Εφαρμόζουν την Βρεττανική πολιτική του
“διαίρει και βασίλευε”. Να σταματήσουν
λοιπόν να έχουν την δυνατότητα να αναλαμβάνουν την εξουσία ερήμην των πολιτών.
Η εξουσία στους πολίτες με πολιτικό σύστημα το Κράτος Δήμου, τη Δημοκρατία
δηλαδή.
Δεν χρειαζόμαστε ηγέτες διότι αυτοί είναι
ευάλωτοι. Είτε αγοράζονται είτε εξουδετερώνονται.
Ηγέτες να είναι τα ανακλητά όργανα που
αναδεικνύει η Δημοκρατία.
Η Δημοκρατία είναι προϋπόθεση Εθνικής
Κυριαρχίας, προϋπόθεση αποφυγής της
κλεπτοκρατίας και της εκμετάλλευσης των
ξένων οικονομικών συμμοριών που λυμαίνονται τον μόχθο των Ευρωπαίων πολιτών
σήμερα. Άρα και προϋπόθεση ανάδειξης και
αξιοποίησης της οικονομίας της παραγωγής και όχι της οικονομίας του τζόγου με
τα χρηματοοικονομικά Funds κάθε είδους.
Σε τελευταία ανάλυση, προϋπόθεση ανάπτυξης και δίκαιης κατανομής του πλούτου.

Τώρα, ως προς τη “συνέπεια”
Τις πράξεις και τους λόγους τα εκφράζουν άνθρωποι.
Ακριβώς αυτό κάνουμε, που οφείλουμε να κάνουμε.
Επαινούμε και υπερασπιζόμαστε τις συγκεκριμένες πράξεις, που, κατά τη γνώμη μας, θεωρούμε επωφελείς και
αναφερόμαστε θετικά στους ανθρώπους που τις πράττουν ή συμβάλλουν στην εκτέλεσή τους. Τις κατακρίνουμε δε, όπως και τους εκφραστές τους, όταν
θεωρούμε ότι είναι επιβλαβείς.
Το αυτό κάνουμε και με τους λόγους και τις ενέργειες
που κι αυτά εκφράζονται από ανθρώπους.
Είναι δυνατόν και ανθρώπινο να κάνουμε λάθος. Ποτέ
όμως από υστεροβουλία και ιδιοτέλεια.
Αρα, η αλλαγή στάσης μας, ως προς τους ανθρώπους,
δεν συνιστά “ασυνέπεια”.
Το αντίθετο. Αποδείχνει συνέπεια στις θέσεις μας. Δεν
φταίμε εμείς αν οι πολιτικοί αποδείχνονται συχνά ασυνεπείς ή ανακόλουθοι.
Θα συμφωνήσω με τον φίλο τακτικό αναγνώστη της
ΕΒΔΟΜΗΣ, ότι κατά καιρούς έχω προβάλλει, επαινέσει,
υποστηρίξει ορισμένους πολιτικούς τοπικής και εθνικής
εμβέλειας της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων,
όπως τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βενιζέλο, τον Κουβέλη,
τον Β. Οικονόμου, όταν τον διέγραφε ο Γ.Α.Π. γιατί δεν
υπερψήφισε το 1ο μνημόνιο και για άλλες ενέργειές του.
Το ίδιο έκανα και για τη Ν.Δ. και τον Σαμαρά, όταν το καταψήφιζε. Οταν αυτοί άλλαξαν πολιτική και δέθηκαν στο
άρμα της Μέρκελ και έγιναν μνημονιακοί, έπρεπε να
“κολλήσω” στα πρόσωπα και στα κόμματα αυτά, για να
είμαι “συνεπής” στην έκφραση στήριξης;
Προτίμησα να μείνω συνεπής στις θέσεις μου και όχι
στις πολιτικές μου “φιλίες”, προσκολημένος στις “υπο-

στηρίξεις” ασυνεπών.
Το ίδιο θα πράττω και στο μέλλον. Η διαβεβαίωση είναι
μάλλον περιττή, για όσους με ξέρουν, ή με έχουν καταλάβει.
Αν δηλαδή δείξει ασυνέπεια και ο Τσίπρας, νομίζει ο
φίλος επικριτής επιστολογράφος ότι θα συνεχίζω να τον
υποστηρίζω;
Το θεωρώ όμως, ευτυχώς, μάλλον απίθανο, όχι τόσο
γιατί αυτό λέει η πολιτική μου διαίσθηση, αλλά γιατί το
συμπεραίνει η κρίση μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ - τον οποίο θεωρώ
ως τελευταία ευκαιρία του αστικού καθεστώτος, καθώς
και τους ΑΝ.ΕΛ του Καμένου, μαζί με κάποιους ακόμη
που δεν έχουν αποτολμήσει τη σωτήρια “έξοδο” - ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, δεν είναι ούτε “αρχηγικό”, ούτε “δογματικό”
κόμμα. Οι διάφορες “τάσεις” του συνιστούν εξισορροπιστικές δυνάμεις σταθερότητας. Ετσι, κι αν κάποιος
“λυγίσει” και “σπάσει”, να τον προφυλάσσουν και να τον
συγκρατούν οι αντίρροπες εξισοροπητικές τάσεις.
Ευχαριστώ λοιπόν το φίλο αναγνώστη, γιατί μου έδωσε
την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ορισμένα βασικά σημεία ως
προς τη “συνέπεια”.
Συνέπεια στις ιδέες και στις θέσεις (όσο αναθεωρώντας
τες συνεχώς, τις επαληθεύω). Καμμιά προσκόλληση
στην ασυνέπεια, όποιος κι αν την εκφράζει.
Υ.Γ. Ως προς το “χάρισμα” της ΕΒΔΟΜΗΣ, το αντιπαρέρχομαι. Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ χαρίζεται σε κανέναν. ΔΕΝ
εξαρτάται από κανέναν. Δεν ανήκει σε ΚΑΝΕΝΑΝ. Ούτε
στους εκδότες και τους συντελεστές της. ΑΝΗΚΕΙ στον
“ορθό λόγο”, στο δίκαιο και στο κοινωνικό συμφέρον. Το
επιβεβαιώνουν κάθε εβδομάδα οι δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες τής έντυπης έκδοσης και της ηλεκτρονικής
ιστοσελίδας της. Μας ενθαρρύνει η συνεχής έκφραση
επιβράβευσης και αναγνώρισης.
_________
1. Ω καιροί, ώ ήθη
2. Ακίζομαι: Τσιμπιέμαι από ακίδα - σκλήθρα, βελόνα
3. Αντίθετα - κόντρα
4. Σε αρμονία, αρνομικά

Για την Ελλάδα που θα κληρονομήσουν τα παιδιά μας
Η Δημοκρατία όταν είναι πραγματική απομονώνει αυτόματα και εύκολα τους αντιδημοκράτες, τους διάφορους πράκτορες της
συμμορίας των χρηματοοικονομικών καρχαριών που μόνο σε καθεστώς αντιπροσωπευτικής
δήθεν
δημοκρατίας,
“παγκοσμιοποίησης” και “ανοικτών συνόρων” μπορούν να απομυζούν τον μόχθο του
εργάτη, του επαγγελματία, του κόσμου της
διανόησης και του κάθε παραγωγού της
πραγματικής οικονομίας.
Είδαμε πόσο εύκολα οι Ισλανδοί με όπλο
την Δημοκρατία έδιωξαν τα λαμόγια τραπεζίτες και έχουν σήμερα ανάπτυξη χωρίς
όλη την δυστυχία που υποφέρει ο Ευρωπαϊκός Νότος πιασμένος στην παγίδα της
δήθεν ενιαίας οικονομικής ζώνης. Μιας οικονομικής ζώνης με Κεντρική Ευρωπαϊκή
Τράπεζα που ξεδιάντροπα δεν προβλέπει
πουθενά στους σκοπούς και το καταστατικό της ούτε την ανάπτυξη ούτε την πολυδιαφημιζόμενη “ευρωπαική αλληλεγγύη”
και ούτε την οποιαδήποτε μέριμνα για την

ευημερία των Ευρωπαίων Πολιτών βέβαια.
Βλέπομε επίσης την Δημοκρατία στην Ελβετία να επιβιώνει τα τελευταία 200 και
χρόνια με θεσμοθέτηση της Κοινωνίας σε
καθεστώς Δημοκρατίας, να αντιστέκεται με
επιτυχία στην επίθεση του χρηματοοικονομικού Καρτέλ που λυμαίνεται την Ενωμένη
Ευρώπη σήμερα.
Έλληνες πολίτες, πάρτε τις τύχες σας στα
χέρια σας. Συμμετέχετε στις κινήσεις άμεσης Δημοκρατίας ή όπου οι πολίτες συναθροίζονται: σε συλλογικότητες, σε τοπικές
Λαικές Συνελεύσεις, ακόμη και αν αυτές
φαίνονται “καπελωμένες” από κόμματα,
διότι η μαζικότητα θα τις απελευθερώσει.
Προωθείστε τις βασικές αρχές του Δημοκρατικού διάλογου, δηλαδή την υποκατάσταση του “εγώ” με το “εμείς”, την
ισηγορία, την ανακλητότητα των εκλεγμένων εντεταλμένων ή διαχειριστών, την κλήρωση
των
εντεταλμένων
μεταξύ
πολλαπλάσιων αιρετών.
Γενικότερα ας αναπτύξομε την διάθεση να

ακούμε τον συμπολίτη μας. Ας μην επιμένουμε να επιβάλλουμε την άποψη μας, οι
καλοπροαίρετοι πάντα ακούνε και ας δίνουμε χρόνο στους αντίθετους να την σκεφτούν και αυτοί. Εξάλλου πάντα υπάρχει η
δυνατότητα αναβολής μιας απόφασης αν
κριθεί ότι χρειάζεται ωρίμανση των αντίθετων απόψεων και προτάσεων.
Ας είναι ο νέος χρόνος ένα ξεκίνημα για
την Δημοκρατία, από εμάς εξαρτάται.
Δεν εύχομαι “με υγεία” διότι και για την
υγεία προϋπόθεση είναι η Δημοκρατία,
χωρίς πολιτικούς των οποίων μόνη φροντίδα είναι η ευημερία των αριθμών της εικονικής οικονομίας για το συμφέρον των
ντόπιων και ξένων χρηματοοικονομικών
καρτέλ, χωρίς Γεωργιάδηδες, χωρίς Στουρνάρες, χωρίς αντιδημοκράτες, φασίστες
δηλαδή που φροντίζουν να σωθεί η Ελλάδα
σαν οικόπεδο, αδιαφορώντας για τους κατοίκους της. Μάλιστα αν οι Έλληνες κάτοικοι εξαφανιζόμασταν, αυτό πολύ θα τους
διευκόλυνε.
Για το 2014 εύχομαι λοιπόν Καλή Δημοκρατία!
Γιώργος Βαμβακούσης
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Aγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,
Πολίτες και κάτοικοι του Δήμου Κρωπίας,
Νέοι και νέες,
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με την ίδια πίστη και αφοσίωση
με την οποία εργάστηκα το 2011, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά
μου ως Δήμαρχος, έτσι και το νέο έτος, εγώ και οι συνεργάτες
μου θα εργαστούμε για το κοινό
καλό: για την υπεράσπιση των
κοινωνικών σας δικαιωμάτων που
καταπατούνται από τα μνημόνια,
τη συνέχιση των μεγάλων έργων
υποδομής, που ξεκίνησαν στον
δήμο μας, τη στήριξη των νέων
κοινωνικών δομών, τη συνέχιση
της εύρυθμης λειτουργίας του
δήμου για την εξυπηρέτηση των
αναγκών σας.
Παρ’ όλο το δύσκολο οικονομικό,
κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον, που έχει διαμορφωθεί, όλοι
μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να κάνουμε τον Δήμο μας ξανά λαϊκό θεσμό.
Για τον λόγο αυτό προεκλογική περίοδο για εμάς, το 2014, δεν
υπάρχει.
Υπάρχει μόνο η υψηλή αίσθηση του καθήκοντος και η εκπλήρωση της αποστολής μας. Δεν πρέπει να βυθιστούμε στην κοινωνική αποσύνθεση και στην παθητική ιδιώτευση. Μαζί
αντιστεκόμαστε και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε να ελπίζουμε.
Τα μεγάλα έργα υποδομής που επιτέλους ξεκίνησαν στον δήμο
μας, δείχνουν ότι υπάρχει αποτέλεσμα όταν εργαζόμαστε μεθοδικά σε πείσμα όλων αυτών που αντιμάχονται των προσπαθειών μας.
Ευχόμαστε, η καινούργια χρονιά να φέρει αγάπη και ομόνοια,
υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας, μαχητικότητα και διεκδίκηση για το αυτονόητο δικαίωμα για εργασία και προκοπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δημήτριος Ν. Κιούσης

100 χρόνια από την Ενωση της Κρήτης
με την Ελλάδα
Φαίνεται σαν όνειρο ότι
συμπληρώθηκαν φέτος 100
χρόνια από την Ενωση της
Κρήτης με την Ελλάδα.
Επετειακές εκδηλώσεις έγιναν πολλές. Στη δύση του
2013 έγινε μία πολύ μεγάλη
εκδήλωση στο κλειστό γήπεδο του Ελληνικού.
Η βραδιά άρχισε με πανηγυρικό πνεύμα, αφού τα χορευτικά
συγκροτήματα
μπήκαν με σημαίες και λάβαρα. Υπήρχε τόση ποικιλία
στις στολές των χορευτιών,
που το γήπεδο γέμισε
χρώμα και φως: Κατά τη
διάρκεια της βραδιάς έγιναν
τιμητικές αναφορές στη
μνήμη των: Βιτσέντζου Κορνάρου Νίκου Καζαντζάκη,
Παντελή Πρεβελάκη και
Ελευθέριου Βενιζέλου.

“Ενώσεως κλέος”
Ενα εξαιρετικό ορατόριο
με τίτλο “Ενώσεως Κλέος”
του
μουσικοσυνθέτη
Μπάμπη Πραματευτάκη
παρουσιάστηκε σε πρώτη
παγκόσμια εκτέλεση υπό
τη διεύθυνση του Σωτήρη
Δογάνη. Το χορωδιακό
σχήμα απαρτίστηκε από
τους “μελωδούς” του πολιτιστικού συλλόγου “Ο Προφήτης Ηλίας”, αλλά και
από Ρεθυμνιώτες χορωδούς. Ενα ελάχιστο δείγμα

βάζει τον αναγνώστη στο
πνεύμα του:
“...Μακρύ το συναξάρι του
νησιού που ευλόγησαν οι
ουρανοί και μίσησαν οι τύρανοι...
Βαθύ ήταν το σκοτάδι πριν

χης με πλούσιο έργο. Εχει
πλούσια φωνητικά προσόντα, γλυκύτατη φωνή
και ιεροπρεπές ψαλτικό
ύφος. Είναι σεμνός και συνετός με αγάπη και πάθος
για τη μουσική, γνήσιος

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων
Εμμ. Πατεράκης δήλωσε
μεταξύ άλλων: «Το ορατόριο είναι πάρα πολύ καλό
έργο, γραμμένο από Κρήτες και αντικατοπτρίζει το

φτάσει η ποθητή ημέρα του
Δεκέμβρη, που η Κρήτη αντάμωσε τη μάνα Ελλάδα
...νόστου ήμαρ ονείρων δικαίωση”
Ο Σωτήρης Δογάνης ερμήνευσε και σόλο μερικά κομμάτια. Οσοι παρευρέθηκαν,
κυριεύτηκαν από ρίγη συγκίνησης και ενθουσιασμού
Ο πατήρ Μιχαήλ Κανέλος,
προϊστάμενος του ιερού
ναού Αγ. Τρύφωνα Γλυφάδας είπε μεταξύ άλλων: “ο
αγαπητός κ. Σωτήρης Δογάνης είναι ταλαντούχος
πρωτοψάλτης και χοράρ-

σκαπανέας του ψαλτικού
αναλογίου, εγγυάται τη
γνησιότητα της εκτελέσεως των ύμνων, θέτοντας
όχι μόνο τη σφραγίδα της
παραδοσιακότητας
και
κατά συνέπεια της αυθεντικής συνέχειας της ψαλτικής μας τέχνης, αλλά και
της προσωπικής του συμμετοχής στην παράδοση
αυτή. Είναι λαμπαδάριος
του ναού μας· διδάσκει
ανελλιπώς βυζαντινή μουσική και συγκροτεί χορωδιακά σχήματα με μεγάλη
επιτυχία”.

πνεύμα της εποχής».
Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου “Ο Προφήτης
Ηλίας” Ηλίας Γιαννόπουλος
δήλωσε: «Δέκα φορές συγχαρητήρια στο Σωτήρη Δογάνη. Είναι αξιέπαινος που
ανέλαβε αυτό το έργο. Να
συνεχίσει να υπηρετεί την
τέχνη με την ίδια θέρμη».
Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν η υπουργός Ολγα Κεφαλογιάννη, ο περιφερειάρχης
Κρήτης Στ. Αρναουτάκης,
βουλευτές και θεσμικοί εκπρόσωποι.
Μαρία Παπαδάκη

Κορωπί, 1.1.2014

To 2o Γενικό Λύκειο Μαρκοπούλου «συνταξιδεύει με ένα πρωτόνιο»
To 2o Γενικό Λύκειο Μαρκοπούλου (Πόρτο Ράφτη) φέτος
«συνταξιδεύει με ένα πρωτόνιο». Στα χνάρια του CERN,
προσπαθεί να βρει τις εξηγήσεις, γύρω από τα ζητήματα
που απασχολούν τη ΦΥΣΙΚΗ του 21ου αιώνα. Τέτοια είναι η
ύλη και η αντιύλη, η ανακάλυψη του σωματιδίου του Higgs,
οι υπερσυμμετρίες, τα στοιχειώδη σωματίδια και άλλα παρόμοια, δύσκολα, αλλά μαγευτικά θέματα.
Οπως σημειώνει η υπεύθυνη του προγράμματος Χημικός
Πέννυ Στεφανίδου: «Κόντρα στις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, εμείς αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε στα άδυτα της ύλης».
Ο Γιάννης, ο Πάνος, ο Πάρις, ο Τάσος, ο Αλέξανδρος, η
Ιωάννα, η Κατερίνα, η Νεφέλη, η Χριστιάνα, η Νυμφοδώρα,
η Αγγελική, ο Γρηγόρης, η Θεοδώρα, ο Παύλος, η Γεωργία,
ο Δημήτρης, η Μαργαρίτα, η Βιργινία, ο Γιώργος, ο Φίλιππος, μαζί με την καθηγήτρια τους Πέννυ Στεφανίδου και με
τη διοικητική υποστήριξη του Διευθυντή Παναγιώτη Γεράσιμου, καθώς και όλου του Συλλόγου, αλλά και την αρωγή
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, περπατούν στα μο-

νοπάτια της σωματιδιακής φυσικής.
Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 λοιπόν η ομάδα πήγε θέατρο. Η ομάδα του Famelab παρουσίασε την παράσταση:
«ατομικοί διάλογοι: από το σταφιδόψωμο… στα quarks»,
στο χώρο του Hub Events, σε συνεργασία με το British
Council και το Ε.Ι.Ε (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).

Εκεί τα παιδιά παρακολούθησαν την εξέλιξη της σωματιδιακής φυσικής, δραματοποιημένη από τα μέλη της ομάδας.
Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν, έμαθαν, εμπνεύστηκαν, προβληματίστηκαν και τα όνειρά τους πήγαν… παραπέρα. Φεύγοντας κεράστηκαν, τι άλλο; …ένα σταφιδόψωμο. Η βραδιά
έκλεισε Ελληνικά, με το παραδοσιακό γρήγορο γεύμα, δηλαδή ένα σουβλάκι, φτιαγμένο και αυτό από ύλη, μιας και
η αντιύλη κάπου χάθηκε, τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης.
Το ταξίδι συνεχίζεται, με επισκέψεις στο Ε.ΚΕ.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», με κατασκευή ημερολογίου, με δημιουργία
ιστοσελίδας, με ζωγραφική στους τοίχους του σχολείου,
με συμμετοχή σε Masterclasses και τέλος με διοργάνωση
ημερίδας με θέμα «the particle physics on stage» μπράβο
στα παιδιά!!!
Υπεύθυνη προγράμματος
Πέννυ Στεφανίδου, Χημικός, M.Sc., M.Ed
2o Γ.Ε.Λ. Μαρκοπούλου
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Ο Δήμος Γλυφάδας εγκαινίασε το Κοινωνικό Μαγειρείο του!
Ποιός θα πίστευε πριν δέκα χρόνια ότι θα έφτανε κάποια
ημέρα, που οι Δήμοι θα έκαναν συσίτια για τα παιδιά και
τους πολίτες, μαγειρεία και κοινωνικά ιατρεία!
Κι όμως σήμερα βρισκόμαστε στην αναγκαία πλέον κοινωνική αυτή προσέγγιση, αφού άνθρωποι ψάχνουν φαγητό
στα σκουπίδια!
Ζούμε τη νέα Κατοχή· μια κατοχή που δεν προήλθε ούτε
από λιμό, ούτε από πόλεμο, αλλά από την “πολιτισμένη” Ευρωπαϊκή Ένωση, που τόσο πολύ θέλαμε να μπούμε για να
εξευρωπαϊστούμε (τρομάρα μας).
Ετσι λοιπόν στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Γλυφάδας εγκαινίασε στη δύση του 2014 (30/12) το κοινωνικό μαγειρείο,
επί της οδού Αριστοτέλους 29 και Αριστίππου και έχει ως

στόχο την εξυπηρέτηση καθημερινά τουλάχιστον 80 οικογενειών.

Τα εγκαίνια του Κοινωνικού Μαγειρείου, έγιναν παρουσία
του Δημάρχου Κώστα Κόκκορη, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, Εκπροσώπων φορέων και Κατοίκων της περιοχής.
Των εγκαινίων προηγήθηκε αγιασμός από το Μητροπολίτη
Γλυφάδας κ. Παύλο.

O Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης στο χαιρετισμό του τόνισε
μεταξύ άλλων: «Με στόχο την έμπρακτη στήριξη των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα, προχωρήσαμε σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του
Δήμου, στη δημιουργία κοινωνικών δομών όπως Φαρμακείο, Παντοπωλείο, Ιατρείο, Φροντιστήριο, Τράπεζας Χρόνου, Γραφείου Διαμεσολάβησης. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια
ακόμη δομή, το κοινωνικό Μαγειρείο, χώρο, όπου θα γίνεται η παρασκευή γευμάτων για κατοίκους της πόλης μας
που αδυνατούν να διασφαλίσουν το καθημερινό γεύμα. Η
διανομή των γευμάτων θα γίνεται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Θεμέλιος λίθος της κοινωνικής πολιτικής που
εφαρμόζουμε είναι ο εθελοντισμός.
Ο εθελοντισμός αποτελεί κορυφαία πράξη ανάδειξης της
αγάπης και του σεβασμού προς το συνάνθρωπο, κινητήρια
δύναμη που καθιστά τον καθένα μας ενεργό πολίτη.
...Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη
και τη συμμετοχή σας και σας καλώ να συνεχίσουμε όλοι
μαζί την προσπάθεια γιατί έτσι θα χαράξουμε το αύριο πιο
φωτεινό, γεμάτο δράση κι ανθρωπιά».

“Συνάντηση με τον Αη Βασίλη”, με το “Δίανθο”
Την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου ο
εθελοντικός Σύλλογος Λαυρίου “ΔΙΑΝΘΟΣ” με πλούσια
δράση και παρουσία στον
εθελοντισμό, για τη Φύση,
τον Άνθρωπο και τον Πολιτισμό, πραγματοποίησε την
Εορταστική Παιδική του εκδήλωση “Συνάντηση με τον
Αϊ Βασίλη” στην αίθουσα μη-

χανουργείου του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου
Λαυρίου.
Το πρόγραμμα ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους και πα-

δία του Αγ. Ανδρέα που έδωσαν την μουσική “νότα” στην
εκδήλωση.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στον εκπληκτικό μάγο

ρευρέθησαν περίπου εκατό
παιδιά με τους γονείς και κηδεμόνες τους.
Οπως σημειώνει ο “Δίανθος”:
«Η επιτυχία αυτής της εκδήλωσης οφείλεται και σε
όλους αυτούς που συνεργάστηκαν μαζί μας. Καθοριστική
ήταν η βοήθεια και η ηθική
συμπαράσταση από τους Ιερείς των ενοριών Αγ. Γεωργίου Κερατέας και Αγ.
Ανδρέα, Αγ. Παρασκευής,
Ευαγγελίστριας και Αγ.
Ιωάννη του Ρώσου Λαυρίου.
Μεγάλη επίσης ήταν και η
συμβολή της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Λαυρεωτικής, που ανέλαβαν την
διακόσμηση του χώρου. Ευχαριστούμε γι’ αυτήν την
πρώτη μας συνεργασία την
Πρόεδρο Αποστόλου Μαρία
και τους καλλιτέχνες, για το
όμορφο αποτέλεσμα.
Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε την παιδική χορω-

του Λαυρίου “Πρωτέα”, ο
οποίος μάγεψε με τα κόλπα
του μικρούς και μεγάλους.
Τέλος θέλουμε να ευχαριστή-

σουμε τον Μανώλη Συρίγο
που φρόντισε για τον ήχο και
την ποιότητά του, την Κα Βασιλείου Έλενα από το Happy
events Κερατέας, το καφέ ρεστοράν “Γαλαρία” τα αρτοποιία
Εμμανουήλ Βαμβακούση και
υιοί στο Σούνιο και τον Κο Α.

Χαδουμέλη, Διευθυντή του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, για την
παραχώρηση της αίθουσας.
Θα ήταν παράλειψη αν δεν ευχαριστούσαμε όλους τους
εθελοντές του ΔΙΑΝΘΟΥ που
εργάστηκαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και
την επίτευξη αυτού του άριστου αποτελέσματος, κάνοντας ειδική αναφορά στα μέλη
μας, που συγχρόνως κατέχουν και αναγνωρίσιμες θέσεις στην κοινωνία της
Λαυρεωτικής:
Την Κα Πιτσικάλη Ιουλία –
Αντιδήμαρχο, την Κα Κουλουβράκη Ιωάννα – Δημοτική
σύμβουλο και τον Κο Ξεφτέρη Ιωάννη, Πρόεδρο της
Δημοτικής Παράταξης “Ενό-

τητα” και Δημοτικό Σύμβουλο.
Καλή Χρονιά και Χρόνια
Πολλά»
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Βαφειάδης Νικόλαος

ΕΒΔΟΜΗ

14 ΣΕΛΙΔΑ - 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Οι Εργαζόμενοι του ΟΑΠΠΑ
χαιρετίζουν την παραμονή
του Γ. Νιτερόπουλου
στον Οργανισμό
Με επιστολή τους ευχαριστούν και το
Δ.Σ. για την απόφαση αυτή
Οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης απέστειλαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την
ημέρα που συζητήθηκε η παραίτηση του Προέδρου του
Οργανισμού την παρακάτω ενυπόγραφη επιστολή.
“Οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής αφού ενημερωθήκαμε για το γεγονός της υποβολής παραίτησης του Προέδρου μας κ.Ι.Νιτερόπουλου θέτουμε υπόψιν του ΔΣ του Δήμου τα εξής:
Ο κ.Νιτερόπουλος υπηρετεί ως Πρόεδρος του Οργανισμού με εξαιρετικό ζήλο και αμέτρητες ώρες δουλειάς,
εις βάρος του προσωπικού του χρόνου, χωρίς να αμείβεται και συνεργαζόμενος άριστα με το προσωπικό το οποίο
και είναι δίπλα του στην προσπάθεια και το όραμα του να
ανταποκριθεί ο ΟΑΠΠΑ στις υποχρεώσεις του και στις
δράσεις του.
Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στον ΟΑΠΠΑ και που ξέρουμε καλά το έργο του κάνουμε έκκληση τόσο στον ίδιο
να ανακαλέσει όσο και στο ΔΣ να μην αποδεχτεί την παραίτηση του, ώστε να μπορέσουμε μαζί του να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου του
ΟΑΠΠΑ.”
Όπως είναι γνωστό το Δημοτικό Συμβούλιο ανακάλεσε
κατ' αρχάς ομόφωνα την απόφαση που είχε πάρει για τη
συστέγαση των παιδιών του Νηπιαγωγείου με τα παιδιά
του Παιδικού στον Παιδικό σταθμό της οδού Ηρακλειδών
που ήταν εκ των πραγμάτων ανέφικτη.
Ευχαριστούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το
οποίο στη συντριπτική του πλειοψηφία πλην μίας αρνητικής & μίας λευκής ψήφου δεν απεδέχθησαν την παραίτηση του Προέδρου ο οποίος ανεκάλεσε & έτσι όλοι μαζί
θα προσπαθήσουμε να φέρουμε αισίως εις πέρας το βαρύ
έργο που έχουμε αναλάβει.
Τέλος ευχόμαστε σε όλες/ους του συνδημότες μας Καλή
Χρονιά με Υγεία.
Οι εργαζόμενοι του ΟΑΠΠΑ

«Αντίσταση στην Παγκόσμια
Βιομηχανία Σπόρων
Έλεγχος Σπόρων = Έλεγχος Τροφής»
«Αντίσταση στην Παγκόσμια Βιομηχανία Σπόρων - Έλεγχος Σπόρων = Έλεγχος Τροφής», είναι το θέμα που θα
διαπραγματευθούν οι “εθελοντές του κάμπινγκ Βούλας”
σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο
Ελληνικού (πρ. Αμερικάνικη Βάση, σταθμός Μετρό «Ελληνικό»), το Σάββατο 11 Ιανουαρίου, στις 18.00.
Την εκδήλωση υποστηρίζουν ο Δήμος Αργυρούπολης–
Ελληνικού και οι συλλογικότητες: «Υπόστεγο», «Βλαστός» και «Λαγούμι».
Στο πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα περιλαμβάνονται 8 εισηγήσεις σχετικές με το θέμα των σπόρων, ενώ θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ «Εν αρχή ην ο σπόρος».
Στο τέλος, θα μοιραστούν στο κοινό παραδοσιακοί σπόροι.

Εμπρησμός στο ΙΚΑ
Γλυφάδας
Ξημερώματα της δεύτερης ημέρας του νέου χρόνου
2014, ξέσπασε πυρκαγιά στον πρώτο όροφο του ΙΚΑ
Γλυφάδας (Λεωφ. Ποσειδώνος) η οποία με την
άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις.
Η φωτιά προήλθε από εμπρησμό και γίνονται έρευνες. Καταστράφηκε ο πρώτος όροφος.
Πάει ένας χρόνος περίπου που μία άλλη πυρκαγιά
είχε καταστρέψει το ΙΚΑ στην οδό Ζησιμοπούλου, το
οποίο έκτοτε παραμένει μαύρο και εγκαταλειμένο.
Αραγε ποιοι έχουν συμφέρον να καταστραφούν αρχεία του ΙΚΑ Γλυφάδας; Αυτό είναι μία απορία, που
εκφράζεται από πολλούς.

Πολυμελής σπείρα 16 ατόμων αποσπούσε
χρηματικά ποσά από υπέργηρους
Tέσσερα χρόνια πολυμελής
σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την Ελλάδα,
αποσπώντας διάφορα χρηματικά ποσά, με το πρόσχημα ότι ενεργούσαν για
λογαριασμό
συγγενικών
τους προσώπων, αποκομίζοντας έτσι πολλές δεκάδες
χιλιάδες ευρώ.
Πρόκειται για «οικογενειακή
υπόθεση», αφού σχεδόν
όλοι όσοι κατηγορούνται
έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε
μετά από πολύμηνη έρευνα
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, σε συνεργα-

σία με τα Τμήματα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης Συντάγματος, ενώ σχηματίστηκε
δικογραφία σε βάρος 16 ατόμων, από τα οποία συνελήφθη μια 26χρονη στο Μενίδι
και οι υπόλοιποι αναζητούνται.
Με εισαγγελική διάταξη, δόθηκαν στην δημοσιότητα από
την Αστυνομία τα στοιχεία
ταυτότητας και των 16 και οι
φωτογραφίες 14 εκ των κατηγορουμένων, προκειμένου
να διαπιστωθεί το μέγεθος
της απάτης και αν ενέχονται
και σε άλλες ενέργειες,
πέραν αυτών που έχουν εξακριβωθεί από την αστυνομική

έρευνα.
Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα, από
τις αρχές του 2010 τουλάχιστον, οι κατηγορούμενοι συνέστησαν
εγκληματική
οργάνωση και διέπρατταν
απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές
της Αττικής, του Αγρινίου,
της Μεσσηνίας, της Νάξου,
του Ηρακλείου Κρήτης, της
Τρίπολης, της Αχαΐας, της
Φωκίδας, της Φθιώτιδας και
της Αργολίδας.
Ειδικότερα, με διαφορετική
σύνθεση κάθε φορά, προσέγγιζαν υπέργηρα, κυρίως,
άτομα και παριστάνοντας ότι
ενεργούσαν για λογαριασμό

Εκοψαν υπεραιωνόβια χουρμαδιά στη Βούλα
Μαχαιριά στη γειτονιά έριξαν εργάτες του
Δήμου 3Β που έικοψαν μια υπεραιωνόβια
χουρμαδιά, τεράστια και καταπράσινη μπροστά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας.
Πάνω στο πεζοδρόμιο στη γωνία ήταν η χουρμαδιά και χάριζε το πράσινο και τον ίσκιο της.
Οι κάτοικοι μας ειδοποίησαν την παραμονή της
πρωτοχρονιάς, ότι κόβουν το δέντρο, αλλά
ήταν ήδη αργά. Και οι ίδιοι άκουγαν τη βουή
της κορδέλας, αλλά δεν φαντάστηκαν ποτέ,
όπως μας είπαν, ότι θα έκοβαν αυτό το δέντρο.
Εμείς ρωτήσαμε τον εργάτη με ποίου εντολή
κόπηκε το δέντρο, αλλά ενοχλήθηκε και μας
παρέπεμψε στο Δήμο, στον οποίο όμως δεν
βρήκαμε άκρη και λόγω των ημερών...
Το παράξενο είναι ότι μέσα σε ένα τέταρτο
είχαν κόψει το δέντρο και είχαν εξαφανίσει και
τον κορμό του!

των παιδιών τους ή άλλων
συγγενικών τους προσώπων,
κέρδιζαν την εμπιστοσύνη
τους και αποσπούσαν χρηματικά ποσά.
Μέχρι στιγμής, έχει εξακριβωθεί ότι με τον τρόπο αυτό
είχαν διαπράξει 44 απάτες
και
έχουν
αποκομίσει
138.190 ευρώ.
Η 26χρονη που συνελήφθη
είναι η Χριστίνα Ζωγράφου
του Παναγιώτη, που γεννήθηκε το 1987 στην Αθήνα,
ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι:
Δημήτριος Ζέρβας του
Ελευθερίου, 51 ετών από
την Βέροια Ημαθίας, οι γιοι
του Γεώργιος 30 ετών και
Ιωάννης 26 ετών, η ΣιμόναΓκαμπρίλλα Σκουτελνίκου,
ρουμανικής υπηκοότητας,
26 ετών, ο Ιωάννης Παν. Θεοδώρου 26 ετών, ο Θωμάς
Νικ. Μάρκου 44 ετών, ο Θεοχάρης Αλ. Μουκάνης 38
ετών, η Μαρία Αποστ. Μάρκου 35 ετών, ο Γεώργιος Αθ.
Μιχαλόπουλος 25 ετών, οι
αδελφές Χρυσούλα και
Όλγα Ζωγράφου του Βασιλείου, ο Ευθύμιος Δημ. Ζέρβας 32 ετών, ο Νικόλαος
Ευθ. Στρατής 32 ετών, ο Χαράλαμπος Παν. Ταραπόσο
35 ετών και ο Ευστράτιος
Ελ. Σίσκο, 36 ετών.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε
στον εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για
τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών της.
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Βραβεύσεις επιτυχόντων φοιτητών στα ΑΕΙ
και ΤΕΙ στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος
O Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο
Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, βράβευσε τους
νεοεισαχθέντες φοιτητές στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στις 20/12.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος
Χρήστος Μάρκου.
Πολλοί οι παρευρισκόμενοι και από το Δημοτικό Συμβούλιο
και από τα σχολεία της περιοχής.
O δήμαρχος καλωσορίζοντας τα παιδιά είπε μεταξύ άλλων:
«Η Δημοτική Αρχή πιστεύει στη δύναμη και την προσφορά
των νέων ανθρώπων, των σημερινών επιτυχόντων στις
ανώτερες και ανώτατες σχολές της χώρας μας, στους αυριανούς επιστήμονες. Στη σημερινή δύσκολη εθνική συγκυρία για τη χώρα και συνεπώς για το Δήμο μας, ελπίζουμε
στην προσφορά των νέων για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου, στην ανάληψη από αυτούς πρωτοβουλιών
και παρεμβάσεων από τη νέα τους θέση, στις σχολές και
τα Πανεπιστήμια, πρωτοβουλίες που θα έχουν την σφραγίδα της επιστημονικής τους γνώσης, την σφραγίδα της

l

ΤΥΠΟΣ
ΜΗ
l ΤΣΙΓΑΡΑ
ΔΙΑΝΟ ΚΟΝ
ΟΙ
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

Συλλογή τροφίμων
από τον Σύλλογο
“Πράσινος Λόφος”
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού Συλλόγου “Πράσινος Λόφος” πραγματοποίησε στις 8/12/2013 συγκέντρωση τροφίμων,
προσφορά των κατοίκων του Οικισμού, τα οποία
εδόθησαν άμεσα σε οικογένειες που χρήζουν
βοήθειας.

Ο δήμαρχος απονέμει αναμνηστικό σε φοιτητή

κοινωνικής αλληλεγγύης και της τοπικής ανάπτυξης»
Συνεχάρη τους φοιτητές και ευχήθηκε Καλές γιορτές.
H Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Μάρκου Παναγιώτα σε σύντομο
χαιρετισμό είπε μεταξύ άλλων: «Συγχαίρω εσάς και τις οικογένειές σας για αυτή σας την επιτυχία.
Εσείς η Νέα Γενιά καλείστε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που εμείς σας παραδώσαμε. Μπορείτε να βγείτε νικητές, αρκεί να πιστέψετε στις τεράστιες δυνατότητες που
έχετε».

Σκοπός ήταν να ενισχυθούν οι οικογένειες αυτές
για τις ημέρες των Χριστουγέννων καθώς και η
αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Συλλόγου.
Επίσης αποφασίσθηκε να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να ενισχύσουν και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
Ο Σύλλογος “Πράσινος Λόφος” θα είναι πάντα
δίπλα στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 - 22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 08:00 - 22:00
AΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 ΒΑΡΗ - ΤΗΛ. 2130 300 236
Νίκος Σκουντριάνος

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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Επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών ο Μίκης Θεοδωράκης
Η κορυφαία καλλιτεχνική προσωπικότητα της σύγχρονης Ελλάδας, ο Μίκης Θεοδωράκης, παρέθεσε ομιλία με θέμα «Η μόνη λύση»
Τον Μίκη Θεοωδράκη, ως νέο επίτιμο μέλος της, υποδέχθηκε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου η Ακαδημία Αθηνών κατά την προγραμματισμένη δημόσια συνεδρία
της.
Την κορυφαία προσωπικότητα της χώρας μας, προσφώνησε ο πρόεδρος της
Ακαδημίας Σπύρος Α. Ευαγγελάτος και στη συνέχεια, ο γενικός γραμματέας
της Ακαδημίας Βασίλειος Χ. Πετράκος, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και
το έργο του νέου μέλους.
Ακολούθησε ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη, με θέμα «Η μόνη λύση», την οποία
παρουσιάζουμε αμέσως.
Κατ' αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα όλα τα μέλη της Ακαδημίας, για την μεγάλη τιμή που μου έκαναν να μου προσφέρουν
τη δυνατότητα να ομιλώ αυτή τη στιγμή από το
βήμα του Ανώτατου Πνευματικού Ιδρύματος
της χώρας μας, της Ακαδημίας Αθηνών...
Όταν κύριε Πρόεδρε, πριν από χρόνια, στη συνεργασία μας στις Χοηφόρες προσπαθούσαμε
να αποδώσουμε τον ζόφο των στίχων του Αισχύλου για «της γενιάς το βαθύριζο κακό», για
τα «πολυστέναχτα κι αβάσταχτα δεινά», την
«αιματόεσσαν πλαγάν», τον «πόνο που τελειωμό δεν έχει», «τη μια συμφορά» που έρχεται
«κατά πάνω στην άλλη», δεν φανταζόμασταν
ότι σήμερα, τόσα χρόνια μετά, οι στίχοι αυτοί
θα ήταν τόσο τραγικά επίκαιροι.
Ίσως όμως ακριβώς γι' αυτό δεν μπορούμε να
μοιρολογούμε διαπιστώνοντας την κατάσταση
στην οποία βρισκόμαστε, αλλά ως κληρονόμοι
ενός μοναδικού Πολιτισμού, είμαστε υποχρεωμένοι πάντα να αναζητούμε την προοπτική, το
Όραμα.
Ασφαλώς πολλοί θα έχουν διερωτηθεί για την
σημερινή παρουσία μου στο βήμα της Ακαδημίας Αθηνών, κυρίως λόγω του προκεχωρημένου της ηλικίας μου. Συνήθως για τα εξαιρετικά
γεγονότα χρησιμοποιούμε μια εύκολη λέξη, την
λέξη «σύμπτωση».
Όμως εγώ βαθιά μέσα μου γνωρίζω, ότι διάφορες χθόνιες και ουράνιες δυνάμεις συνωμότησαν, ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να
διαλαλήσω μία και μόνη λέξη που θα ακουστεί
στη συνέχεια, λέξη-κλειδί, που οδηγεί από το
Χάος στην Αρμονία.
Για να συλλάβει κάποιος το μέγεθος και τη σημασία της Ελλάδας, πιστεύω ότι θα πρέπει να
μπορέσει να τη δει διαχρονικά σε κοσμογονικές διαστάσεις και σε ιστορικά μεγέθη.
Ο πολυθρυμματισμός της που ειδικά σήμερα
έχει ξεπεράσει κάθε όριο, μας οδηγεί σταθερά
στο να γίνουμε ένας λαός χωρίς Πατρίδα.
Όπως ένα φύλλο αποκομμένο από τον κορμό
των δέντρων, έρμαιο στην οργή των ανέμων.
Γι' αυτό το λόγο και για να πάρει μέσα μας το
βάρος και τη μορφή της ΑΚΕΡΑΙΗΣ Ελλάδας, η
λέξη που θα ειπωθεί προϋποθέτει μια γιγαντιαία προσπάθεια από όλους τους συμπολίτες
μας να γίνουν αντάξιοι αυτής της Ακέραιης Ελλάδας, πριν να είναι αργά. Πριν ξεπεράσουμε
την κόκκινη γραμμή της μη επιστροφής.
Ας μου επιτραπεί λοιπόν, αντί τυπικής ομιλίας
να σας υποβάλω μια πρόταση, που πιστεύω ότι
βρίσκεται μέσα στα πλαίσια ενός Πνευματικού
Οδηγού, όπως είναι η Ακαδημία Αθηνών και συ-

την απόκτηση της πλήρους Εθνικής Ανεξαρτησίας, μας έχει καταντήσει λαό ανάπηρο και ανίκανο να εκμεταλλευτεί και να αναδείξει όχι
μόνο τον φυσικό μας πλούτο, αλλά κυρίως τον
ανθρώπινο στους κρίσιμους τομείς της Κοινωνίας και του Πνεύματος. Για τον λόγο αυτό συμφωνώ με τον ποιητή Νίκο Γκάτσο, που
επισημαίνει ότι η σύγχρονη Ελλάδα έγινε από

νάμα εκφραστή της εθνικής μας συνείδησης και
πρωτεργάτη των συμφερόντων του Λαού και
της χώρας μας.
Η πρότασή μου συνοψίζεται σε μία μόνο λέξη:
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ. Και ένα Όραμα: Η Ελλάδα να
γίνει η Ελβετία του Πολιτισμού και της Ειρήνης. Με σύμβολα την Ακρόπολη των Αθηνών,
παγκόσμιο σύμβολο Πολιτισμού, την Ολυμπία
και τους Δελφούς, παγκόσμια σύμβολα της Συναδέλφωσης μεταξύ των Λαών και της Ειρήνης.
Πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός να αναγνωρίσει έμπρακτα η διεθνής κοινότητα τον ιστορικό ρόλο
της Ελλάδας στην διαμόρφωση του Παγκόσμιου και πιο ειδικά του Δυτικού Πολιτισμού.
Καθώς και τη συμβολή και τις θυσίες του λαού
μας στον βωμό της Ελευθερίας.
Εκτός όλων των άλλων, το διεθνές καθεστώς
της Ουδετερότητας θα ολοκληρώσει το Όραμα
των αγωνιστών του 1821, που πάλεψαν για την
κατάκτηση της Ελευθερίας, χωρίς όμως να επιτευχθεί η ολοκλήρωσή της με την κατάκτηση
της πλήρους Εθνικής Ανεξαρτησίας. Ελευθερία
είναι η αποτίναξη του ξένου ζυγού. Η Ανεξαρτησία είναι η απαλλαγή από την καταλυτική
ανάμιξη των ξένων στα εσωτερικά της χώρας.
Ένας λαός, όπως και ο κάθε άνθρωπος, ολοκληρώνεται μόνο εάν κατορθώσει όχι μόνο να
γίνει, αλλά και να λειτουργεί ως υπεύθυνος
πολίτης απέναντι σε κάθε μείζον θέμα που
αφορά τον ίδιο και την χώρα του. Υπεύθυνος
σημαίνει Ελεύθερος να αποφασίζει και να συναποφασίζει με τους συμπολίτες του για όλα τα
προβλήματα που συνθέτουν τη ζωή και τον
ελεύθερο βηματισμό της πατρίδας του.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την πνευματική δημιουργία, η αίσθηση της ελευθερίας και της ευθύνης
είναι προϋπόθεση για να ανταποκριθούν με
πληρότητα οι εργάτες του πνεύματος στις προκλήσεις των καιρών. Έτσι, με την ελεύθερη βούληση και υπεύθυνη στάση των πολιτών μιας
χώρας απέναντι σ' αυτούς τους δύο τομείς της
καθημερινής ζωής και της πνευματικής δημιουργίας πορεύονται οι ελεύθεροι λαοί αφήνοντας το ιδιαίτερο ιστορικό τους αποτύπωμα
ανάμεσα στη χορεία των πολιτισμένων λαών.
Μια τέτοια εποχή υπήρξε ο χρυσούς αιώνας
του Περικλέους, που τα πνευματικά και καλλιτεχνικά του αποτυπώματα παραμένουν έκτοτε
υποδείγματα μοναδικά και αξεπέραστα.
Πιστεύω ότι το γεγονός πως η Ελευθερία που
μας παρέδωσαν οι αγωνιστές του 1821 δεν κατόρθωσε επί δύο σχεδόν αιώνες να στεφθεί με

τις εξαιρέσεις της.
Διαπιστώνω δύο βασικά στοιχεία στη διαμόρφωση των Ελλήνων. Το πρώτο είναι η επίδραση
του τοπίου με το μοναδικό του Κάλλος. Και το
δεύτερο, το αίσθημα της ανεξαρτησίας, που
έγινε έμφυτο σε όλους, μιας και όλοι προέρχονταν από φυλές που αναπτύχθηκαν επί αιώνες
μέσα
σε
συνθήκες
απόλυτης
ανεξαρτησίας.
Αυτό το Άπειρο, το Θεϊκό Κάλλος είναι ο ένας
από τους δύο μαγνήτες που ανοίγουν την
όρεξη για την κατάκτηση είτε για τον έλεγχο
αυτής της ιερής από κάθε άποψη γης. Ο δεύτερος μαγνήτης είναι η γεωπολιτική της σημασία,
που σε έναν βάρβαρο κόσμο όπως αυτός που
δημιουργούν οι ισχυρές κατακτητικές δυνάμεις
στην κάθε εποχή, η θέση της χώρας μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες-πρώτες ζωτικές για την άμυνα ή την επίθεση των
εμπλεκομένων δυνάμεων.
Με αυτόν τον τρόπο η θεϊκή Ευλογία μετατρέπεται σε θεϊκή κατάρα. Και ακριβώς στο σημείο
αυτό τοποθετείται η πρότασή μου για την κατάκτηση του δικαιώματος για Ουδετερότητα,
γιατί αποτελεί τον μοναδικό τρόπο απαγκίστρωσης της χώρας από τις αντιπαλότητες των
σημερινών μεγάλων δυνάμεων, που δεν μας αντιμετωπίζουν ως ελεύθερη χώρα και λαό, αλλά
ως μια περιοχή στρατηγικού ενδιαφέροντος.
Ως μια τεράστια στρατιωτική βάση, φίλια προς
τους μεν και εχθρική προς τους δε.
Δυστυχώς αυτές οι αντιπαλότητες μεταξύ των
μεγάλων δυνάμεων δεν σταμάτησαν ποτέ σε
όλη τη διάρκεια της νεότερης ιστορίας μας, από
το 1821 έως σήμερα. Έτσι η στρατηγική μας
θέση οδηγούσε την α’ ή την β’ μεγάλη δύναμη,
προκειμένου να διαφυλάξει τα στρατηγικά της
συμφέροντα, να ασκεί με τον α’ ή τον β’ τρόπο
ασφυκτικό έλεγχο επί του συνόλου της εθνικής
μας ζωής εμποδίζοντας έτσι ουσιαστικά τα δικαιώματα της ευθύνης και της απόφασης στους
ζωτικότερους τομείς της ζωής του λαού μας,
ακόμα και σε περιόδους κοινοβουλευτικής δημοκρατίας όπως η σημερινή. Τομείς όπως η
Άμυνα, η Διπλωματία, η Οικονομία, η Πολιτική
που ήταν και είναι τα πλέον σημαντικά και ευαίσθητα σημεία, από τα οποία κρίνεται ο προσα-

νατολισμός μιας χώρας.
Πέραν όμως της στρατηγικής σημασίας, δεν θα
πρέπει να υποτιμούμε τη μαγνητική δύναμη και
έλξη που ασκεί ο Φυσικός Πλούτος του τόπου
μας.
Έχοντας σαν βάση αυτούς τους τρεις εθνικούς
μας μαγνήτες, δηλαδή την γεωστρατηγική
θέση, τον Φυσικό Πλούτο και το Μοναδικό Κάλλος, ο ιστορικός μπορεί να ερμηνεύσει σωστά
τις αιτίες που μας οδήγησαν σε όλες τις μεγάλες καταστροφές αλλά και τη συνεχή υπανάπτυξη, μέσα στην οποία έχουμε αναγκαστεί να
ζούμε επί αιώνες, μιας και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη προϋποθέτουν την κατάκτηση
και λειτουργία της ελεύθερης βούλησης των
πολιτών μέσα σε συνθήκες πλήρους Εθνικής
Ανεξαρτησίας.
Οι ιστορικές και πολιτισμικές μας παραδόσεις
διακρίνονται από την προσήλωση των Ελλήνων
στις αξίες της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας, καθώς και την περιφρούρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σ' αυτούς τους δύο
αιώνες της εθνικής μας ανεξαρτησίας, το σύνολο των λαϊκών και των εθνικών μας αγώνων
έγιναν και γίνονται για την προάσπιση των εθνικών, κοινωνικών και θεμελιωδών μας δικαιωμάτων. Με τη σφραγίδα της πάλης υπέρ της
Ελευθερίας και κατά της Βίας. Σήμερα η εποχή
μας διανύει μια περίοδο γενικότερης παρακμής.
Οι μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις που εγκαινιάζουν τη μετάβαση στην ηλεκτρονική περίοδο και που κανονικά θα έπρεπε να
βοηθήσουν την ανθρωπότητα να κάνει γιγαντιαίους βηματισμούς προς την πρόοδο και την
ευημερία, έγιναν όπλα καταπίεσης και σκοταδισμού στα χέρια μιας ασήμαντης διεθνούς μειοψηφίας, που τα χρησιμοποιεί εναντίον των
ανθρώπων, των κοινωνιών και των λαών, με
στόχο τη συσσώρευση αστρονομικών οικονομικών κερδών, που καταλήγει σε μια νέου τύπου
παγκόσμια εξουσία, καταπιεστική, βάρβαρη,
σκοταδιστική και απάνθρωπη.
Παράλληλα με αυτή την πρωτοφανή και φοβερά επικίνδυνη για όλους τους λαούς οικονομική δύναμη, έχει δημιουργηθεί μία άτυπη και
πρωτοφανής διεθνής Λέσχη ανάμεσα στους
λαούς-γίγαντες, που στηρίζουν ένα μεγάλο
μέρος της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης επάνω στις πολεμικές βιομηχανίες
τους, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη διεξαγωγή πολέμων και κάθε είδους ενόπλων συρράξεων, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι
επεκτατικοί τους στόχοι.
Όπως αποδεικνύεται, η δίψα του διεθνούς κέντρου οικονομικής συσσώρευσης είναι ακόρεστη
αλλά και οι ανάγκες των οικονομικών κολοσσών είναι άλλο τόσο επιτακτικές, ώστε τελικά
να μην κάνουν διάκριση ανάμεσα στα θύματά
τους, που εν προκειμένω είναι όλοι οι Λαοί!
Οι διαφορές ανάμεσα στην επιθετική τακτική
του ενός κέντρου από το άλλο είναι ότι το
πρώτο στηρίζεται στη γενικότερη οικονομική
επίθεση κατά Λαών και Κοινωνιών, με αποτέλεσμα την εξαθλίωση των ανθρώπων και την
ερήμωση των χωρών, το δε δεύτερο στον ομαδικό θάνατο και την ολοκληρωτική καταστροφή Λαών και χωρών.

ΕΒΔΟΜΗ

Τελικά η ποιοτική διαφορά ανάμεσα
στα δύο αυτά διεθνή επιθετικά κέντρα είναι η εξής: Το πρώτο κατευθύνεται από ένα απρόσωπο και άτυπο
πολυεθνικό οικονομικό κέντρο. Το
δεύτερο παρουσιάζει μια σημαντική
και πρωτοφανή ιδιομορφία, που
αφορά την ύπαρξη, τη λειτουργία,
τον χαρακτήρα και τις βαθειά κρυμμένες συνέπειες στη διαμόρφωση
μιας νέας ψυχολογίας και νοοτροπίας, όχι μόνο κεφαλαιοκρατικών και
κρατικών εξουσιαστικών κέντρων,
αλλά ολόκληρων λαών. Γεγονός που
αλλάζει εκ βάθρων την ανάλυση και
κατανόηση των εντελώς νέων παραγόντων, στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων. Αναφέρομαι στην
ύπαρξη και λειτουργία της πολεμικής
βιομηχανίας και μέσω αυτής των κολοσσιαίων οικονομικών κερδών που
εξασφαλίζει το εμπόριο του μαύρου
θανάτου, σε συνάφεια με κείνα της
εμπορίας του λευκού θανάτου.
Μας λένε ότι από την πώληση των
όπλων τα κέρδη είναι πιο άμεσα και
πιο σημαντικά. Σκέφτηκαν όμως ποτέ
όλα αυτά τα Κράτη-Έμποροι όπλων
την περίπτωση μετατροπής της βιομηχανίας του Πολέμου σε βιομηχανία
της Ειρήνης; Μπορεί τα κέρδη να μην
είναι τόσο άμεσα και τόσο μεγάλα,
όμως δεν σκέφτονται ότι με τον
τρόπο αυτόν θα σώσουν εκατοντάδες εκατομμύρια συνανθρώπους μας
από την υπανάπτυξη, την πείνα και
τον θάνατο;
Και γιατί τάχα όλοι αυτοί οι σημερινοί πλούσιοι και πολιτισμένοι λαοί
δεν έκαναν τον κόπο ούτε καν να
σκεφτούν το ενδεχόμενο μιας βιομηχανίας και ενός εμπορίου Ειρήνης;
Είναι απλώς ένας οικονομικός υπολογισμός ή κάτι βαθύτερο; Μήπως
δηλαδή το να έχεις πολεμική βιομηχανία, σημαίνει πέραν του οικονομικού κέρδους, ότι είσαι σε θέση να
παράγεις βία και κυρίως να συντηρείς κολοσσιαίες δυνάμεις πολεμικής καταστροφής; Άρα μ' αυτόν τον
τρόπο να ανήκεις στο κλαμπ των
σαρκοφάγων, των δυνατών και των
αγρίων; Να είσαι δηλαδή πιο κοντά
στα άγρια ένστικτα, αυτά που χαρίζουν πιο μεγάλη, ως φαίνεται, ηδονή
σ' αυτούς που μπορούν να τα ικανοποιούν, απ' ό,τι η πνευματική ακτινοβολία και η ανθρώπινη πλευρά μας
που θεωρεί τον άνθρωπο δημιουργό
ζωής και όχι όργανο θανάτου; Και
απορώ, γιατί έως σήμερα δεν έχουν
αναρτηθεί στο διεθνές Index των
αμαρτωλών χωρών όπως η Κολομβία,
γιατί παράγουν και εξάγουν τον
λευκό θάνατο κι αυτές που δημιουργούν και εμπορεύονται τον μαύρο θάνατο. Όταν μάλιστα τα θύματα της
πρώτης κατηγορίας είναι μεμονωμένα άτομα, ενώ της δεύτερης ολόκληρες χώρες και λαοί…
Υπάρχει όμως και μια άλλη τεράστια
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και πρωτοφανής διαφορά ανάμεσα
στους εμπόρους του Λευκού και
στους εμπόρους του Μαύρου θανάτου. Γιατί οι υπεύθυνοι για τον Λευκό
θάνατο είναι μερικές εκατοντάδες
μαφιόζοι, ενώ για τον Μαύρο θάνατο
ευθύνονται αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεις, δεδομένου ότι η πολεμική
βιομηχανία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση της
ισχύος τους. Έτσι φτάσαμε στον παραλογισμό, ο πλούτος του ενός λαού
να εξαρτάται όχι μόνο από την δυστυχία του άλλου αλλά από την εξαθλίωση, την εξουθένωση και ακόμη
την καταστροφή του άλλου…
Με δυο λόγια θεωρώ ότι έχουμε ήδη
εισέλθει σε μια εντελώς νέα διεθνή
περίοδο, πολύ περισσότερο επικίν-

δυνη, ακόμα και για την ύπαρξη των
λαών και εθνών έως σήμερα.
Οπότε το ερώτημα που αναγκαστικά
τίθεται μπροστά μας είναι “Τι κάνουμε; Πώς θα ξεφύγουμε ως Λαός
και ως Έθνος από την ορμή και οργή
αυτών των δύο δυνάμεων του Κακού
που μας απειλούν;” Η δική μου απάντηση συνοψίζεται σε μία μόνο λέξη:
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ.
Προ παντός δεν θα πρέπει να έχουμε
αυταπάτες. Σήμερα όλοι οι Λαοί χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα. Το ένα
είναι οι υποψήφιοι θύτες και το άλλο
τα υποψήφια θύματα. Σε ό,τι μας
αφορά, γνωρίζουμε ασφαλώς σε ποιο
στρατόπεδο ανήκουμε. Άλλωστε η
διαδικασία με την οποία κάποιος

Κακός Δαίμονας μάς μετατρέπει σε
θύματα, έχει ήδη αρχίσει και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Οφείλουμε επίσης να κατανοήσουμε,
ότι σ' αυτή τη νέα διαμόρφωση του
διεθνούς τοπίου όχι μόνο εμείς αλλά
κανένας λαός δεν μένει στο απυρόβλητο, όπως επίσης κανένας -και φυσικά ούτε εμείς- δεν μπορεί να έχει
φίλους. Ούτε φίλοι υπάρχουν ούτε
επομένως και συμμαχίες του τύπου
«Ατλαντική» είτε «Ευρωπαϊκή συμμαχία». Άλλωστε βλέπουμε σήμερα
τη μορφή των συμμαχιών μας μέσα
στην Ευρώπη με λαούς α΄ και β΄ κατηγορίας. Πλούσιους και φτωχούς.
Διατάσσοντες και διατασσόμενους.
Υποτάσσοντες και υποτασσόμενους.
Και αυτό αφορά τη μία Δαγκάνα του

Κακού. Την οικονομία. Όσο για την
άλλη, τον πόλεμο, ο κίνδυνος σαν
πεινασμένος λύκος, τριγυρνά εδώ και
δεκαετίες στη γειτονιά μας. Βαλκάνια και Μέση Ανατολή, όλες οι χώρες
και οι λαοί πρέπει να υπολογίζονται
σαν μελλοντικά θύματα.
Πρέπει λοιπόν να υπάρξει για μας το
ταχύτερο δυνατό ένα είδος διαφυγής. Και η διαφυγή είναι μία και μοναδική: η Ουδετερότητα. Δεν είναι
φυσικά εύκολη. Όμως είναι πολύ πιθανή. Κι αυτό, όπως είπα, χάρη στο
ιστορικό μας παρελθόν και στους
αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού
λαού για την Ελευθερία, ιδίως κατά
τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

“H μόνη λύση: Η Ελλάδα να γίνει η Ελβετία της Ειρήνης και του Πολιτισμού”
Για να γίνει πιο κατανοητή η πρότασή μου, θέτω ως
ιδανικό στόχο το να γίνει κάποτε η χώρα μας η Ελβετία της Ειρήνης και του Πολιτισμού.
Πιστεύω ότι οι τρεις μέγιστες Ιδέες της Ανθρωπότητας, ο Αθλητισμός, η Ειρήνη και ο Πολιτισμός παραμένουν ζωντανές και επίκαιρες και έχουν πατρίδα
τους την Ελλάδα. Σήμερα οι μοναδικές περιπτώσεις
συναδέλφωσης των Λαών είναι ο Αθλητισμός και η
Τέχνη. Συμπτωματικά αυτές οι τρεις Ιδέες είναι συγχρόνως και τα μοναδικά αντίβαρα στις δύο μεγάλες
ασθένειες της εποχής μας: το εμπόριο του μαύρου
θανάτου και την κοινωνική εξαθλίωση. Με κοινό παρονομαστή την συσσώρευση πλούτου από την εκμετάλλευση και τον θάνατο αθώων ανθρώπων και
λαών.
Δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχαιότητα θεωρούσαν
τους Δελφούς ως ομφαλό της Γης. Εκεί, όπως είναι
γνωστό, λάτρευαν ισότιμα τον Απόλλωνα και τον
Διόνυσο, το ορθολογικό και το υπερβατικό πνεύμα,
δηλαδή τα δύο στοιχεία που όταν και εφ' όσον ισορροπούν, παράγεται πολιτισμός.
Σήμερα επικρατεί ο ορθολογισμός, που υπήρξε και
είναι το βασικό στοιχείο τόσο του καπιταλισμού όσο
και του μαρξισμού. Και για τον λόγο αυτόν η εποχή
της παντοκρατορίας του ενός στη Δύση και του
άλλου στην Ανατολή που κορυφώθηκαν από το μισό
του 20ού αιώνα έως σήμερα, υπήρξε η πλέον πνευματοκτόνος εποχή της ανθρωπότητας. Δημιούργησε μονοδιάστατους ανθρώπους και κοινωνίες,
εκμηδένισε την πνευματική δημιουργία, την Τέχνη
και αποξήρανε τις ψυχές των αθρώπων. Σήμερα
ζούμε την κορύφωση αυτής της εποχής, που
έφτασε στο σημείο να συνενώσει μέσα στη Διεθνή
Λέσχη των δυνάμεων που παράγουν και εξάγουν
τον μαύρο θάνατο. Ενώ από την πλευρά της οικονομίας δημιούργησε το χρήμα-φετίχ, το χρήμα-θρησκεία με όλα τα χαρακτηριστικά της πρωτόγονης
βαρβαρότητας της εποχής των παγετώνων.
Έτσι οι Δελφοί αποκτούν μια καινούρια ιστορικής
σημασίας επικαιρότητα, καθώς συμβολίζουν την
ανάγκη της εναρμόνισης ανθρώπων, κοινωνιών και
λαών με την εξισορρόπηση ανάμεσα στις ακρότητες του ορθολογισμού και την ανάγκη της επανένταξης της υπερβατικότητας και της μαγείας στη ζωή
των ανθρώπων μέσω της Τέχνης και της ψυχικής
ανάτασης λαών και ανθρώπων. Με βάθρα την διεθνή Ειρήνη και τον εθνικό Πολιτισμό.
Η επαναλειτουργία των Δελφών ως παγκόσμιο Σύμ-

βολο Ειρήνης θα λάβει έτσι τις πραγματικές της διαστάσεις. Γιατί θα προσφέρει στην προσπάθεια για
την εδραίωση της Ειρήνης το όραμα της συνένωσης
δύο συμβόλων, του Απόλλωνα και του Διόνυσου ως
του βαθύτερου λόγου για την υπεράσπιση και εδραίωση της διεθνούς Ειρήνης, που είναι η προϋπόθεση
για την οικοδόμηση του πολυδιάστατου ανθρώπου.
Με όπλα αφ' ενός την υλική ευμάρεια και αφ' ετέρου την πνευματική καλλιέργεια, που θα μας προσφέρει η ολοκλήρωση της Εθνικής μας
Ανεξαρτησίας μέσα στα πλαίσια της Ουδετερότητας, μπορούμε να επιτύχουμε όχι μόνο να λειτουργούν θεσμικά οι Δελφοί, αλλά αναβιβάζοντας την
Ειρήνη στο επίπεδο μιας νέας οικουμενικής θρησκείας, να υπενθυμίζουν στους ανθρώπους το
χρέος τους απέναντι στη δωρεά της Ζωής.
Η ουδέτερη Ελλάδα θα γίνει παράλληλα το λίκνο
του διεθνούς πολιτισμού. Δεν αρκεί ένα έθνος,
ένας λαός να δημιουργεί τον δικό του πολιτισμό. Ειδικά σήμερα, όπου οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί, δεν νοείται ο κάθε πολιτισμός να παραμένει
κλειστός μέσα στα εθνικά του σύνορα ή να γίνονται γνωστοί μονάχα οι πολιτισμοί των πλούσιων
λαών. Ακόμα και η μικρότερη χώρα μπορεί να συμβάλει στη συνεχή π πρόοδο του Πολιτισμού και της
Τέχνης που ο ρόλος της είναι να εκφράζει τον σύγχρονο άνθρωπο, να ιχνηλατεί το μέλλον και να διαφυλάσσει την παράδοση.
Η ουδέτερη Ελλάδα θα παραχωρήσει σε κάθε λαό,
αν αυτός το επιθυμεί, τον κατάλληλο χώρο, ώστε
να μπορεί να παρουσιάζει τα πνευματικά και τα καλλιτεχνικά της επιτεύγματα, παραδοσιακά και σύγχρονα.
Η μεγάλη γεωλογική ιδιομορφία και ποικιλία της
χώρας με τα νησιά, τα βουνά, τους κάμπους και κυρίως τους πολλούς ιστορικούς χώρους-μνημεία θα
βοηθήσει ώστε να υπάρξουν σε διαφορετικούς χώρους οι διάφοροι πολιτισμοί αποτελώντας μια μοναδική ενότητα.
Το κάθε κράτος θα οικοδομήσει στον χώρο που θα
του παραχωρηθεί ό,τι θεωρεί απαραίτητο για την
προβολή του πολιτισμού του. Αίθουσες Συναυλιών.
Όπερες, Θέατρα, Βιβλιοθήκες, Αμφιθέατρα, Εστιατόρια, ακόμα και Ξενώνες κλπ. Θα μπορεί να οργανώνει μεγάλα ετήσια Φεστιβάλ και να έχει
καθημερινή παρουσία - δραστηριότητα.
Η UNESCO, λόγω της αποστολής της, θα έπρεπε να
έχει έδρα την Ελλάδα. Αν αυτό δεν γίνει, θα έχει
μια μόνιμη ενεργό αντιπροσωπεία που μαζί με τις
τοπικές υπηρεσίες θα συντονίζουν όλα τα επί μέ-

ρους προγράμματα, ώστε ο επισκέπτης να έχει στη
διάθεσή του ένα χάρτη με τα προγράμματα όλων
των Κρατών-Λαών.
Θα υπάρξουν διοργανώσεις για διεθνείς εορτές, συνεννοήσεις, εκθέσεις και Φεστιβάλ Πνεύματος, Επιστημών και Τεχνών με βάση τα αρχαία θέατρα των
Αθηνών, της Επιδαύρου, των Δελφών, της Δωδώνης, του Δίου και των Φιλίππων. Καθώς επίσης και η
λειτουργική ανάδειξη όλων των ιδιαίτερων μνημείων της αρχαίας ελληνικής, της βυζαντινής και
της νεότερης εποχής.
Τέλος η ανακήρυξη για κάθε έτος νησιών σε τόπους
συνάντησης της παγκόσμιας νεολαίας. Μια διεθνής
κεντρική υπηρεσία αποτελούμενη αποκλειστικά από
νέους όλων των χωρών θα αποφασίζει για τον προγραμματισμό της κάθε Νήσου - Νεότητας, με στόχο
την ψυχαγωγία, διασκέδαση, άθληση αλλά και βαθύτερη γνωριμία ανάμεσα στα κορίτσια και τα αγόρια όλου του κόσμου.
Πιστεύω ότι αυτός είναι ο αληθινός ιστορικός ρόλος
μιας χώρας σαν τη δική μας, με τον πλούτο που διαθέτει σε ιστορία, αγώνες για την ελευθερία και
Τέχνη, σε συνδυασμό με το θεϊκό κάλλος της ελληνικής φύσης.
Ο ελληνικός λαός, απαλλαγμένος από τα βάρη και
τα άγχη, ελεύθερος και ανεξάρτητος, θα μπορεί να
αφιερωθεί ολόψυχα σε ένα ιδεώδες, την Ειρήνη και
σε μια προσπάθεια, τον Πολιτισμό, που και τα δύο
θεωρώ ότι τα έχει στο αίμα του. Τον εκφράζουν
απόλυτα, τον κινητοποιούν και τον μεταβάλλουν σε
έναν ιδανικό οικοδεσπότη.
Η Ελευθερία, η Ανεξαρτησία, η Ειρήνη, η Διεθνής
Αλληλεγγύη, ο Πολιτισμός και η Φιλοξενία αποτελούν τα βασικά στοιχεία της ιστορικής μας παράδοσης, της εθνικής μας αγωγής και του ατομικού μας
χαρακτήρα.
Καλώ την Ακαδημία Αθηνών και παρακαλώ τα μέλη
της να μελετήσουν αυτή την πρόταση και είμαι βέβαιος ότι εάν τελικά γίνει αποδεκτή, τότε το μεγάλο
κύρος της Ακαδημίας Αθηνών σίγουρα θα συγκινήσει, θα ενθουσιάσει και θα πείσει την διεθνή κοινή
γνώμη, που με τη σειρά της θα επηρεάσει τον ΟΗΕ,
τον μόνο αρμόδιο για τη λήψη μιας τόσο ιστορικής
σημασίας απόφασης.
Αυτή ήταν λοιπόν η πρότασή μου και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

ΕΒΔΟΜΗ
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Τρομοκρατική οργάνωση μόλυνε πλαστικά
μπουκάλια αναψυκτικών!

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ

Ηδη η Coca Cola απομακρύνει αυτές τις συσκευασίες από την αγορά
Τρομοκρατική
οργάνωση
απέστειλε προκήρυξη μέσω
ταχυδρομείου με δέμα που
περιείχε πλαστικά μπουκάλια
Coca Cola τα οποία περιείχαν
ποσότητα
υδροχλωρικού
οξέως.
Στην προκήρυξη έγραφαν μεταξύ άλλων: «Εμείς 4 ημέρες
μετά από την αποστολή των
φακέλων θα ξεκινήσουμε την
επανατοποθέτηση. Η ενέργειά
μας αυτή θα διαρκέσει 10 ημέρες ακριβώς. Η επιλογή της περιόδου των εορτών δεν είναι
τυχαία. Αντίθετα είναι οι μέρες
που τα κέρδη αυτών των πολυεθνικών πολλαπλασιάζονται.
Οπότε για 10 ημέρες θα τοποθετήσουμε συνολικά 63 πλαστικά μπουκάλια Coca Cola
light των 500ml και 42 πλαστικά μπουκάλια NESTEA των
500ml, όλων των γεύσεων.
Η ενέργειά μας αυτή θα λάβει
χώρα στις μητροπόλεις της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η επανατοποθέτηση θα
γίνει σε όλων των ειδών τα
καταστήματα, που πουλάνε
τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Όλα αυτά τα μπουκάλια που
θα επανατοποθετηθούν περιέχουν περίπου 100ml διαλύματος
υδροχλωρικού
οξέος. Επιλέξαμε το υδροχλωρικό οξύ, γιατί σε αυτή
την αναλογία διαπιστώσαμε,
έπειτα απο πειραματισμούς
ότι δεν επηρεάζει καθόλου το
χρώμα της COCA COLA και
του NESTEA, σε αντίθεση με
τα υπόλοιπα καθαριστικά
όπως η χλωρίνη κτλ».
Επίσης προειδοποιούν τους
καταναλωτές να αποφύγουν
πλήρως αυτά τα προϊόντα
σημειώνοντας: «Στόχος μας
είναι το οικονομικό σαμποτάζ
και όχι η δηλητηρίαση οποιουδήποτε
ανυποψίαστου
ατόμου»
Αμεσα κινητοποιήθηκε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία,
αφού μετά την ανάλυση που
έγινε σε ειδικό πιστοποι-

ημένο εργαστήριο, προέκυψε
ότι πράγματι στα μπουκάλια
του αναψυκτικού εμπεριέχεται ποσότητα από υδροχλωρικό οξύ.
Άμεση ήταν και η αντίδραση
της Coca Cola, που ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε
προληπτική απομάκρυνση
όλων των μεμονωμένων πλαστικών συσκευασιών 500 ml
των Coca-Cola light και
Nestea (όλων των γεύσεων).

καλεί τους καταναλωτές σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη να
μην προβούν στην προμήθεια
και κατανάλωση των κάτωθι
προϊόντων:
- «COCA-COLA LIGHT» σε
πλαστική συσκευασία PET των
500ml ανεξαρτήτως παρτίδας.
- «NESTEA» όλες οι γεύσεις
σε πλαστικές συσκευασίες
PET των 500ml και ανεξαρτήτως παρτίδας.
Τα προϊόντα Coca-Cola light
και Nestea συνεχίζουν να
διατίθενται κανονικά σε όλες
τις άλλες συσκευασίες.
Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ καλεί τις
επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν στον τελικό καταναλωτή τα ανωτέρω προϊόντα
να τα απομακρύνουν άμεσα
από το χώρο πώλησης. Σε
σχετική ανακοίνωση του
ΕΦΕΤ, σημειώνεται ότι η

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,
«η εταιρεία από την πρώτη
στιγμή βρίσκεται σε στενή
συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές για τη διαλεύκανση
της υπόθεσης. Με αίσθημα
ευθύνης και με γνώμονα την
προστασία των καταναλωτών
μας, προχωρούμε σε προληπτική απομάκρυνση όλων των
μεμονωμένων πλαστικών συσκευασιών PET 500ml των
Coca-Cola light και Nestea
(όλων των γεύσεων)».
Όπως ανακοινώθηκε από την
αστυνομία, οι αξιωματικοί της
Αντιτρομοκρατικής διενεργούν προανάκριση για την
υπόθεση, ενώ παράλληλα
έχουν ειδοποιηθεί τόσο οι εν
λόγω εταιρείες, όσο και ο
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίμων για να προβούν
στις απαραίτητες προληπτικές ενέργειες.
Ο ΕΦΕΤ, μετά την ενημέρωση από την Ελληνική
Αστυνομία για σχεδιαζόμενη
απόπειρα επιμόλυνσης τροφίμων με υδροχλωρικό οξύ,

εταιρεία η οποία διακινεί
στην ελληνική αγορά τα εν
λόγω προϊόντα έχει αρχίσει
την προληπτική απομάκρυνσή τους, συνεργάζεται
δε εποικοδομητικά με την Ελληνική Αστυνομία και τον
ΕΦΕΤ, συμβάλλοντας έτσι
και αυτή στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του θέματος.

210 6030655 - 6937 153052
press@ebdomi.com
www.ebdomi.com
ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΨΖ-ΥΘΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΛEΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18
166 73 ΒΟΥΛΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX: 213 2020085 /
213 2020089
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
E-mail :
prosopiko@vvv.gov.gr
Βούλα: 13/12/2013
Aρ. Πρωτ.: 68388
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:
Η παρούσα απόφαση τροποποιείται
ως προς την ισχύ της και τη δημοσίευσή της που αναφέρεται στο
τέλος, ως ακολούθως:
Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη
δημοσίευσή της σε μία τοπική

εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα και
στο ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α Π Ο Φ Α Σ Η 592 / 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ –
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ.87/Α΄/76-10 «Νέα Αρχιτ/κή της Αυτ/σης και
της Απ/νης Δ/σης – Πρ/μα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 και
των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν.3584/07
3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, όπως

τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου πέμπτου του Ν. 4047/2012
και αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 45 του Ν.4071/12 και
της παραγράφου 4 του άρθρου 79
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97.
5. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/
0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το
υπ΄ αριθ. πρωτ. 66772/19-12-2013
έγγραφο του Αναπληρωτή Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου, οι κωδικοί δαπανών που
απαιτούνται για τις υπερωρίες του
προσωπικού, θα προβλεφθούν στον
υπό σύνταξη προϋπολογισμό του
Δήμου για το έτος 2014, όπως παρακάτω:

7. Το γεγονός ότι, οι ανάγκες του Δήμου επιβάλουν την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις
απογευματινές ώρες, από 1/1/2014.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία έτους 2014, στις παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:

Η Coca-Cola θα συνεχίσει να
διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία
με τους καταναλωτές στο
νούμερο 80011-55800, χωρίς
χρέωση.

2. Οι παραπάνω ειδικότητες, είναι
αναγκαία να εργαστούν υπερωριακά, με την προβλεπόμενη από το
Νόμο αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων εποχιακών
και εξαιρετικών αναγκών της Υπηρεσίας.
3. Εγκρίνουμε, όπως οι παραπάνω εργαστούν υπερωριακώς σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, κατά τις

απογευματινές ώρες, από 1/1/2014
και ισχύει για όλο το έτος 2014.
4. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του αναφερόμενου προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
5. Η δαπάνη που θα προκληθεί από
την παραπάνω απασχόληση, βαρύνει τους προαναφερόμενους Κ.Α.

του προϋπολογισμού του Δήμου για
το 2014, μη επιτρεπόμενης σε
καμία περίπτωση αύξησης των πιστώσεων αυτών, με οποιονδήποτε
τρόπο στην διάρκεια του έτους.
Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη
δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

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

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

Βρεφονηπιοκόμος,

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών
παιδιών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων.
Τηλ. 210 9932687 - κιν. 6987880112

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.

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.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

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

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

Ο ΣΥΡΙΖΑ Μαραθώνα στηρίζει
τη «Δύναμη Πολιτών»
Ο ΣΥΡΙΖΑ Μαραθώνα σε γενική συνέλευση
των μελών του αποφάσισε ότι στις Δημοτικές
εκλογές στηρίζει τη δημοτική παράταξη «Δύναμη Πολιτών», λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Κεντρικής και της Νομαρχιακής
Επιτροπής για της αυτοδιοικητικές εκλογές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει σχήματα αυτόνομα, αντιγραφειοκρατικά, που να λειτουργούν με διαφάνεια, συλλογικότητα, ισότητα και
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς καμία
διάκριση.
Οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές χρωματίζονται έντονα με πολιτικό χαρακτήρα τη
στιγμή που οι πολίτες της χώρας μας γονατίζουν κάτω από το ζυγό της Τρόικας και των
μνημονίων, γεγονός που θέτει ως κριτήριο
και τον αντιμνημονιακό προσανατολισμό της

επιλογής μας.
Όλα αυτά βρίσκουν ανταπόκριση στη διακήρυξη της «Δύναμης Πολιτών» αλλά και στον
τρόπο δράσης της όπως τον γνωρίζουμε όλοι
όσοι ασχολούμαστε με τα ζητήματα της περιοχής μας.
Η «Δύναμη Πολιτών» που έχει δυο εκλεγμένους συμβούλους, δραστηριοποιείται στο
Δήμο εδώ και αρκετά χρόνια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Μαραθώνα θα στηρίξει με όλες του
τις δυνάμεις τη «Δύναμη Πολιτών» με στόχο
να αποκτήσει ο ιστορικός μας δήμος το μέλλον που του αξίζει.
Με αξιοπρέπεια και σεβασμό στους δημότες
κάθε ηλικίας.
Για τη διάσωση και αναβάθμιση του φυσικού
πλούτου της περιοχής μας.

ZHTAEI εργασία σε
σπίτι για φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων σε
περιοχές
Γλυφάδα,
Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη. Μπορεί να εργαστεί μαζί με το σύζυγό
της ως εσωτερικοί και
οι δύο.
τηλ. 6937 933393, 6947
386661

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

Επίσης ζητάει εργασία
ηλεκτροκολλητής
τηλ. 6937 933393, 6947
386661

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ΠΩΛOYNTAI

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

1000 βιντεοκασσέτες με ελλη-

νικά και ξένα έργα με 1,5ευρώ η μία.
Τηλ. 6974 329529
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

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

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

www.petridoulemoniapsychologist.com

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

•
•
•

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

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

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

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Specia-

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Οι ασφαλισμένοι και η δημόσια υγεία στο “απόσπασμα”
Λέγαμε πάντοτε ότι η δημόσια υγεία υστερεί, ότι τα δημόσια νοσοκομεία έχουν ελλείψεις και προβλήματα, ότι τα ιατρεία και τα εργαστήρια του ΙΚΑ είναι προβληματικά. Και
πράγματι έτσι ήταν.
Και περιμέναμε ότι ως χώρα που εκσυγχρονίζεται, θα βελτιώνονται και οι υπηρεσίες της.
Αντ’ αυτού από την ώρα που μας αλυσόδεσαν με τα “μνημόνια” η υγεία καθημερινά βυθίζεται σε πολύ χαμηλότερα
επίπεδα και οι ασφαλισμένοι βυθίζουν όλο και πιο βαθιά το

χέρι στην τσέπη, έτσι που ενώ έχουν πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε ασφάλιστρα, δεν έχουν παροχές
υγείας.
Η “ιδιωτικοποίηση” της υγείας άρχισε από την ώρα που έβαλαν ένα πεντάευρο στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων
νοσοκομείων. Ετσι, ενώ είσαι ασφαλισμένος και πας να
εξεταστείς στα εξωτερικά ιατρεία είσαι υποχρεωμένος να
πληρώσεις και 5 ευρώ.

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας

- οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας. Χρειάζεται ωστόσο η προσκόμιση του βιβλιαρίου ή του πιστοποιητικού το οποίο θα
πρέπει να είναι σε ισχύ.
- οι χρόνιοι πάσχοντες από την κύρια πάθησή τους και για
όλες τις δευτερεύουσες παθήσεις που απορρέουν από
αυτήν
- τα άτομα με αναπηρίες που έχουν πιστοποιημένο από
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ποσοστό αναπηρίας 80%
- ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως κρατούμενοι φυλακών, στρατιωτικό προσωπικό, για τη νοσηλεία των οποίων
είναι σε εφαρμογή οι ειδικές ισχύουσες διατάξεις.

l Aτομική Ψυχοθεραπεία
l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

Οι εξελίξεις στην Υγεία
και στον ΕΟΠΥΥ

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

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

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

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

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

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

Σήμερα ο θαυμαστής του Στουρνάρα, Αδωνις, έβαλε 25
ευρώ είσοδο για νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και 1
ευρώ για κάθε συνταγή. Κάθε συνταγή όμως γράφει 3 φάρμακα. Αν παίρνει ο ασθενής περισσότερα θα πληρώσει και
επόμενο ευρώ.
Ορισε γιατρούς ΕΟΠΠΥ που πλέον βυθίζεται κι αυτό και
επειδή σου κλείνουν ραντεβού στις 31 Φεβρουαρίου(!)
αναγκάζεσαι και πληρώνεις για να πας σε έναν γιατρό για
πρωτοβάθμια φροντίδα!
Σύμφωνα λοιπόν με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο
Υγείας την 31η Δεκεμβρίου 2013 στις Υγειονομικές Περιφέρειες και τις διοικήσεις των νοσοκομείων, όλοι οι ασθενείς προς εισαγωγή για νοσηλεία σε νοσοκομείο του ΕΣΥ
οφείλουν να καταβάλουν το ποσό των είκοσι πέντε (25)
ευρώ.
Η εν λόγω καταβολή είναι εφάπαξ, δεν βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς και είναι ανεξάρτητη της εφάπαξ προβλεπόμενης καταβολής για το εξέταστρο, δηλαδή
τα 5 ευρώ που καταβάλλονται για την επίσκεψη στα εφημερεύοντα νοσοκομεία.
Ποιοι εξαιρούνται:
Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι εξαιρούνται από την καταβολή
του ποσού των 25 ευρώ τέσσερις κατηγορίες ασθενών:

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

Εγκληματική ανευθυνότητα
και αναλγησία
«Το πρώτο βήμα της “μεταρρύθμισης” στην ΠΦΥ δια στόματος του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Μπέζα είναι η κατάργηση όλων των δομών υγείας του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ και όλων των
οργανικών θέσεων των εργαζόμενων κάθε ειδικότητας.
Όσο και να προσπαθούν δεν μπορούν να κρύψουν την εγκληματική ανευθυνότητα και την αναλγησία τους απέναντι
στον ελληνικό λαό.
Αφήνουν τους πολίτες χωρίς δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, βάζουν τους εργαζομένους όλων των ειδικοτήτων σε εργασιακές περιπέτειες και επιδιώκουν την
απομάκρυνση των γιατρών καλώντας τους να ενταχθούν
σε μια επισφαλή σχέση εργασίας που δεν έχει καμμία
σχέση με το ΕΣΥ, αφού πρώτα τους απολύουν μετά από είκοσι και πάνω χρόνια εργασίας.
Η πλήρης κατάργηση του δικαιώματος στη δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας επιβεβαιώνεται και
με την εφαρμογή του «χαρατσιού» των 25 ευρώ για κάθε εισαγωγή στα δημόσια νοσοκομεία και 1 ευρώ για κάθε συνταγή φαρμάκων. Αν συνεχιστεί η μνημονιακή πολιτική αυτό
θα είναι το μέλλον για κάθε πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας.
Μόνη λύση η άμεση απαλλαγή από τη μνημονιακή συγκυβέρνηση!».
Τμήμα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ
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1ο τουρνουά ποδοσφαίρου
δημοτικών Σχολείων στα 3Β
To 1o τουρνουά Ποδοσφαίρου δημοτικών σχολείων, οργάνωσαν ο Γ.Σ. Αρης Βούλας με το Δήμο 3Β (21 & 22/12).
Η συμμετοχή και η επιτυχία του ήταν πολύ μεγάλη. Την
πρώτη θέση κατέλαβε το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας και
τη δεύτερη θέση το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας. Ακολούθησαν το Δημοτικό Διλόφου Βάρης, το Δημοτικό Βουλιαγμένης και το 3ο Δημοτικό Βούλας.

Ο Αρης Βούλας ευχαρίστησε τους Διευθυντές, τους Γυμναστές για τη συμβολή τους και τους μαθητές των σχολείων για τη συμμετοχή τους
στην επιτυχία της
εκδήλωσης.

Ο Νηρέας Γέρακα στο 4ο Διεθνές Τουρνουά «Ανδρέας Χριστόπουλος»
Το 4ο Διεθνες Τουρνουά
“Ανδρέας Χριστόπουλος*”
διεξήχθη 19 Δεκεμρίου
στην Πάτρα με διοργανωτή
τον Ναυτικό Ομιλο Πάτρας
(ΝΟΠ).
Συμμετείχαν οι παρακάτω
δέκα ομάδες: ΝΟΠ-1, NOΠ2 Παρτιζάν Βελιγραδίου,
Βουλιαγμένη, Ρέθυμνο Νηρέας Γέρακα, ΝΕΠ, ΠΑΟΚ,
Ολυμπιακός και Παλαιό Φάληρο.
Η παρουσία των παιδιών
του Νηρέα Γέρακα εξαιρετική. Με αγωνιστικότητα και
δυναμισμό η ομάδα αντιμετώπισε τα «εξωλέμβια» της
Παρτιζάν εκτός των άλλων
πρωταγωνιστών και απέσπασε την προσοχή όλων
με πολύ θετικά σχόλια.
Προπονητής τους ο Γιώργος Σταϊκόπουλος
Ομάδα: Μελιγκόνης Πέτρος,
Γιαννατσής Αντώνης, Γατσιος Ιάσων, Ψαρράς Ορέστης, Ξάνθης Γιώργος,
Χαλυβόπουλος Ιπποκράτης,
Χριστοφορίδης Γιώργος, Λογοθέτης Ανδρέας, Τσίγκος

Στιγμιότυπο από την παρέλαση των αθλητών.

Γιώργος, Ριτζάκης Ηλίας,
Κουρούσης Αχιλλέας, Κουκουλάκης Μανώλης, Χαλυβόπουλος Αριστείδης.
Πηγή: pallinipress.blogspot.gr

* Ο Ανδρέας Χριστόπουλος
ήταν ένας από τους καλύτερους αθλητής του ΝΟΠ με
ορατό λαμπρό μέλλον, ήδη
διεθνής αν και 16 χρόνων.
Στάθηκε όμως άτυχος στη
ζωή του. Τέλη του 1989,
στη Μίσκο, έχασε τον
έλεγχο του δικύκλου του,
με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τα παιδιά του Νηρέα Γέρακα με τον προπονητή τους.

Πρωτιά του Σκακιστικού Συλλόγου Κορωπίου με
την Ειρήνη Καραθανάση
Πρωταθλήτρια Αττικής
στην κατηγορία νεανίδων κάτω των 18 ετών
ανακηρύχθηκε η Ειρήνη
Καραθανάση, σκακίστρια
του ΣΑΣ Κορωπίου κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με 5.5 βαθμούς
σε 6 αγώνες. Η Ειρήνη
είχε ανακηρυχθεί πέρυσι
και πρωταθλήτρια στην
κατηγορία κάτω των 12
ετών στην Αττική.
Από την ίδια σκακιστική
οικογένεια ανακηρύχθηκε
δευτεραθλητής,
στην κατηγορία των
νέων κάτω των 18 ετών
Βλάσης Καραθανάσης
με 5.5 βαθμούς σε 7
αγώνες, αδελφός της Ειρήνης. Η επιτυχία των
δυο αδελφών είναι πολύ
σημαντική επειδή κατέ-

κτησαν κατηγορίες αρκετά μεγαλύτερες από
την ηλικιακή τους κατηγορία (η Ειρήνη είναι 13
ετών και ο Βλάσης 14.5
ετών). Η οικογένεια του
Χρήστου Καραθανάση (ο
οποίος είναι και γενικός
γραμματέας του ΣΑΣ Κορωπίου) είναι αμιγώς
σκακιστική και περιλαμβάνει και τον μικρό

Κωστή (9 ετών) ο οποίος
παίζει αγωνιστικό σκάκι.
Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Αττικής, βράβευσε πριν λίγες ημέρες με
δύο κύπελλα και τον ΣΑΣ
Κορωπίου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου
στο
Κύπελλο
Παμπαίδων (κάτω των 14
ετών) Αττικής 2013 (με-

ταξύ 35 ομάδων πρώτευσε
η ομάδα του ΣΑΣΚ αποτελούμενη από τους Γκίκα
Βασίλη,
Καραθανάση
Βλάση, Καραθανάση Ειρήνη, Γκίκα Γιάννη, Ασλανίδη
Ορέστη,
Ζάχο
Αλέξανδρο, Γκίκα Νίκο,
Γιαννακούρα Γιάννη.
Για την κατάκτηση της
3ης θέσης (μεταξύ 37
ομάδων στον όμιλο Β)
στο Κύπελλο «Σπ. Μπίκος» 2013 με αειθαλή
αρχηγό τον Δημ. Τσίρο
(η ομάδα αγωνίστηκε με
τους Δεληθανάση Δημήτρη, Σαββόγλου Νίκο,
Ανδρώνη
Νάντια,
Ντούνη Νίκο, Αδάμο
Θωμά,
Χατζηγιάννη
Κώστα,
Αλλαγιάννη
Θάνο, Τσίρο Δημήτρη,
Σκορδά Νίκος και Ζαχαρίου Κώστα.
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Ανασκόπηση Α1 μπάσκετ γυναικών
Ο Πρωτέας Βούλας στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδος
Η χρονιά που μας αφήνει είχε ως
είθισται τις δικές της μεγάλες
αθλητικές συγκινήσεις.
Νέες δυνάμεις εμφανίστηκαν και
μαζί με τις παλιές έδωσαν ένα
πρωτάθλημα άκρως ανταγωνιστικό πλέον στην δύση του 2013,
για το μπάσκετ, με δύο ομάδες
φαβορί για το πρωτάθλημα (Παναθηναϊκός – Ελληνικό)· μια που
θέλει να μπει σφήνα τα επόμενα
χρόνια (ο νεοφώτιστος Πρωτέας),
μια πάντοτε υπολογίσιμη δύναμη
(Αθηναϊκός) και δύο ακόμη νεοφώτιστες ομάδες (Ιπποκράτης
Κώων – Αναγέννηση Ν.Ρ.) που
συνθέτουν μια εξάδα άκρως ανταγωνιστική.
Ο Ιανούαριος ξεκίνησε με Παναθηναϊκό, Ελληνικό και Αθηναϊκό

. Στην Α1 μπάσκετ γυναικών, τα σκήπτρα μετά
από 3 χρόνια στα χέρια του Αθηναϊκού, πέρασαν σε αυτά του Παναθηναϊκού.
. Ο Πρωτέας Βούλας στέφθηκε Κυπελλούχος
Ελλάδος κερδίζοντας ΠΑΟ και ΠΑΟΚ σε ημιτελικό και τελικό αντίστοιχα και ανέβηκε αήτνα μπαίνουν στο νέο έτος με νίκες
στις τρεις πρώτες αγωνιστικές
του 2ου γύρου και να οδηγούν την
κορυφή, καθώς αμφότερες έχουν
από μια ήττα στο πρωτάθλημα (Ο
Παναθηναϊκός έχει νικήσει το Ελληνικό, το Ελληνικό τον Αθηναϊκό
και ο Αθηναϊκός τον Παναθηναϊκό).
Ο Φεβρουάριος όμως θα επιφυλάξει στην 5η αγωνιστική του 2ου
γύρου μια διπλή έκπληξη που θα
ευνοήσει τον Παναθηναϊκό και ου-

τητος στην Α1 και το Ελληνικό αν και νεοφώτιστο, έφτασε μέχρι την ... πηγή, αλλά δεν μπόρεσε να πιει νερό.
. Η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να πάρει το
εισητήριο για το Ευρωμπάσκετ 2015.

σιαστικά είναι η αγωνιστική που
θα δώσει στις πράσινες και το
πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι
οφ. Το “Ελληνικό” με αντίπαλο τον
ανεβασμένο στο ξεκίνημα του 2ου
γύρου ΠΑΟΚ πέφτει στο καναβάτσο με 55-50 στην Πυλαία, ενώ
μια ημέρα πριν ο “Κρόνος” Αγίου
Δημητρίου πετά από την κορυφή
τον αυτοκράτορα “Αθηναϊκό” με
66-64 στον Άγιο Δημήτριο, υποχρεώνοντας τον αήττητο αυτοκράτορα μέχρι τον Νοέμβρη του
2012 στην 2η ήττα του στο πρω-

τάθλημα μετά την εντός έδρας
ήττα από το Ελληνικό (24/11).
Αυτή η ήττα όμως δεν ήταν και
αυτή που θα πονέσει τον “Αθηναϊκό”, καθώς μια εβδομάδα μετά
στον «Τάφο του Ινδού» θα γνωρίσει τη συντριβή με 88-55 από τον
Παναθηναϊκό και πλέον ο αυτοκράτορας δείχνει να είναι "γυμνός".
Ο Αυτοκράτορας όμως δεν είχε
πει την τελευταία του λέξη και
αφού έχασε την πρωτιά στην κα-

Μίσθωση 7 Γηπέδων Τένις στο
Μεγάλο Καβούρι της Βουλιαγμένης
Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να
υποβάλετε επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση των 7 γηπέδων τένις στο
Μεγάλο Καβούρι της Βουλιαγμένης, στην αρμόδια υπηρεσία του
Ο.Α.Π.Π.Α., μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2014, όπου θα πρέπει απαραίτητα και ρητώς να αναφέρετε
σύμφωνα με την υπ’αριθμ.
50/2013 απόφαση του ΔΣ:
1. Ότι αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα
τους όρους της αρχικής διακήρυξης, όπως τροποποιήθηκαν με την
υπ' αριθμ. 96/2013 απόφαση του
Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Π.Α.
2. Η προσφορά δεν θα περιέχει
καμία ρήτρα, ειδικότερα δε όσον
αφορά το ύψος των Δημοτικών
Τελών, τα οποία έχουν ήδη καθορισθεί με την τελευταία απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Εάν ο υποβάλλων την προσφορά είναι νομικό πρόσωπο θα
πρέπει να προσκομιστούν μαζί με
αυτήν πλην άλλων και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του Νομικού
Προσώπου, ειδική εξουσιοδότηση
από τη Διοίκηση του νομικού Προσώπου προς το φυσικό πρόσωπο
που υποβάλει την προσφορά και
την τυχόν αντιπροσφορά.
4. Σημειώνεται και πάλι ότι το μίσθιο προσφέρεται στην πραγμα-

τική κατάσταση που βρίσκεται
σήμερα και την οποία ο υποψήφιος μισθωτής γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Τυχόν
πρόταση-προσφορά για εκτέλεση
εργασιών βελτίωσης ή εξωραϊσμού του προς εκμίσθωση χώρου
από τον υποψήφιο μισθωτή, θα
πρέπει να είναι αναλυτική όσον
αφορά τις προς εκτέλεση εργασίες, τα υλικά και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτών και θα
ληφθεί υπόψη μόνο σε περίπτωση υποβολή ισόποσης οικονομικής
προσφοράς
από
περισσότερους του ενός υποψήφιους μισθωτές.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής
αξιολόγησης των προσφορών
που θα πραγματοποιηθεί την 15η
Ιανουαρίου 2014 στις 13:00, στην
οποία μπορείτε να παραστείτε, θα
ενημερωθείτε για τις κατατεθείσες προσφορές και θα έχετε την
ευχέρεια κατάθεσης αντιπροσφορών.
Στη συνέχεια η επιτροπή θα υποβάλει το σχετικό πρακτικό που θα
υπογραφεί από τους συμμετέχοντες στο ΔΣ για τη λήψη απόφασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

H νικήτρια ομάδα του Πρωτέα Βούλας που στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδος.

Το πρόγραμμα των Πρωταθλημάτων Α' Κατηγορίας
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 4/2014 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Π.ΦΩΚΑΙΑΣ
ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (15.00)
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
Α.ΠΡΙΦΤΗΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΚΟΡΩΠΙ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Ν.ΜΑΚΡΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΑ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ

Ημερίδες γνωριμιών με τον Α.Ο. ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
Mε μεγάλη επιτυχία και προσέλευση παιδιών διεξήχθησαν οι ημερίδες γνωριμιών για τα τμήματα τένις, μπάσκετ, βόλλεϋ που οργάνωσε ο Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς” από 20 έως 29 Δεκεμβρίου.

νονική διάρκεια με την ήττα του
αυτή, δεν ήθελε με τίποτα να
χάσει και την 2η θέση από το φουριόζο νεοφώτιστο “Ελληνικό” το
οποίο στον πρώτο γύρο είχε σπάσει το αήττητο ρεκόρ γκίνες των
105 νικών μέσα στην Εργάνη.
Έτσι σε ένα συγκλονιστικό ματς
μέσα στο Ελληνικό καταφέρνει να
νικήσει με 59-58 και έτσι να προσπεράσει το Ελληνικό, αφήνοντας
τον Αθηναϊκό στην 3η θέση.
Το Φάιναλ φορ του Κυπέλλου επιφύλασσε την μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών σε
ομαδικά σπορ.
Όλοι όσοι βρέθηκαν στον Βόλο
έζησαν από κοντά μια ιστορική
στιγμή, είδαν τον Πρωτέα Βούλας
προερχόμενο από την Α2 κατηγορία να κατακτά το Κύπελλο Ελλάδος κάτι που δεν έχει επιτευχθεί
στην ιστορία κανενός ομαδικού
σπορ.
Η ώρα του μεγάλου τελικού στην
Λεωφόρο έφτασε· ο Παναθηναϊκός ήθελε μια νίκη ώστε να επανέλθει στον θρόνο της Α1 μετά
από 8 χρόνια, ενώ το Ελληνικό
έχοντας δύο ήττες από την κανονική διάρκεια στην πλάτη, ήθελε
τη νίκη ώστε να μείνει ζωντανό
στο θάυμα.
Το θαύμα για το Ελληνικό κράτησε μόλις 3 δεκάλεπτα καθώς με
επική ανατροπή, η ομάδα του "τριφυλλιού" είναι εκείνη που θα κατακτήσει
τον τίτλο της
πρωταθλήτριας, αφού κατάφερε
να κερδίσει το Ελληνικό, στην
αναμέτρηση που έγινε στον "Τάφο
του Ινδού", με σκορ 67-61
Η Εθνική μας ομάδα με την επιστροφή του Τζώρτζη Δικαιουλάκου ως πρώτος προπονητής,
αλλάζει σελίδα και τον Ιούνιο κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά
στον πρώτο προκριματικό γύρο
του Ευρωμπάσκετ 2015.
sportshero.gr - Θωμάς Βασιλάκης

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