«Καλύτερα
ν' αγωνίζεσαι μάταια,
παρά να ζεις μάταια»
Μπέρτολτ Μπρεχτ

Πολιτικώς ΝΕΚΡΟΙ
δίνουν εναγωνίως
αγώνα επιβίωσης

Νέος Πρόεδρος Δημοκρατίας
επώδυνα μέτρα, νέο Μνημόνιο
Δημοσθένης Δόγκας

Ως γνωστόν ήδη, την 17η Δεκεμβρίου αρχίζει η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, από μία
Βουλή που βρίσκεται σε σαφή και επίσημη αναντιστοιχία
με τη βούληση του εκλογικού σώματος. Δηλαδή με τη
βούληση του κυρίαρχου λαού, τον
οποίον, υποτίθεται ότι εκπροσωπούν, οι
βουλευτές.
Βουλευτές, πολιτικώς νεκροί, προσπαθούν να παρατείνουν με “μηχανικά”
μέσα και απέλπιδες προσπάθειες, επί
θυσία παντός εθνικού “ιερού και οσίου”,
την πολιτική τους επιβίωση, προσποιτου Κώστα ούμενοι ότι αγνοούν την απόρριψή
Βενετσάνου τους από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό,
που τους είχε ψηφίσει και τους είχε
στείλει στην ελληνική Βουλή, το 2012, εξαπατηθείς.
Ο ελληνικός λαός διόρθωσε εκείνο το ακούσιο λάθος του
με τις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2012. Τους απέρριψε·
τους καταψήφισε· τους καταβαράθρωσε, υπερβαίνοντας
τις δημοσκοπήσεις.
Οι δοσίλογοι των μνημονίων, οι ριψάσπιδες που θυσίασαν
μιαν ένδοξη πατρίδα κι έναν περήφανο λαό, χωρίς ένα
“βόλι” κι αμαχητί παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία, βορά
των αρπακτικών του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, παραιτούμενοι ακόμη και της επίκλησής της (αρθρ. 14).
Οι δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, που “δεν έβλεπαν
άλλη λύση”, στην καλύτερη περίπτωση, από το προσκύνημα - για ν’ αποφύγω το εκχυδαϊσμένο, αλλά παραστατικό, “κατέβασμα των παντελονιών” .
Oι “περιπλανώμενοι Ιουδαίοι” δίνουν “φιλί ζωής” στην κυβέρνηση της μειοδοσίας και μειοψηφίας και φιλί προδο-

100 ημέρες
ανάληψη ευθύνης
στο Δήμο 3Β
Σελίδα 13

Πρωτοπόρος στην ανακύκλωση
ο Δήμος Παλλήνης

Σελίδα 7

Χτύπησαν υπαλλήλους που
πήγαν για έλεγχο!

Σελίδα 6

Συνέχεια στη σελ. 2

Βραβεύσεις εθελοντών στο
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, 7μ.μ.
Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, στις 19:00, στο Δημαρχείο Κρωπίας, θα παρουσιαστεί, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο απολογισμός
πεπραγμένων του Δήμου Κρωπίας για το 2013 ενώ θα
γίνει ενημέρωση για τα σημαντικότερα έργα, αποφάσεις
και πολιτικές του 2014.

Κορωπί

Σελίδα 12

Διασταυρώνουν ξίφη Κιούση και
Κιούσης στο Κορωπί Σελίδα 14

O δήμαρχος 3Β συζητά με
επαγγελματίες

Σελίδα 12

Τα πρόστιμα από κλήσεις
στα 3Β πάνε Εφορία!
Σελίδα 11

Διημερίδα στη Βούλα
13 & 14 Δεκεμβρίου

ΕΒΔΟΜΗ

2 ΣΕΛΙΔΑ - 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Πολιτικώς ΝΕΚΡΟΙ δίνουν εναγωνίως αγώνα επιβίωσης
Συνέχεια από τη σελ. 1
σίας στο λαό, για να παρατείνουν και τη δική τους πολιτική επιβίωση: «ἀμήν λέγω υμῖν, ότι εἰσίν τινές τῶν ὡδε
ἑστηκότων, οἴτινες ού µή γεύσωνται θανάτου ἔως ἄν
ίδωσιν τόν ὑιόν τοῦ ανθρώπου ἐρχόµενον ἐν τῆ βασιλεία αὐτοῦ» Ματθαίος Iς.28)1.
Kαι περιπλανώνται από κόμματος εις κόμμα, καταχρώμενοι
την λαϊκή εκπροσώπηση, αφού εστερήθηκαν πλέον της
λαϊκής επιλογής. Απερρίφθησαν! Και απορρίπτονται όλο
και περισσότερο δημοσκοπικά και στις πραγματικές “αγορές”, τις “λαϊκές”, με οργή και αγανάκτηση!
Ηρθαν λοιπόν αυτοί, 8 τον αριθμό2, προβεβλημένοι και κινητικοί, ως επί το πλείστον, - οι πλείστοι εκλεγέντες το
2012 με τη ΔΗ.ΜΑΡ. και ένας με τον ΣΥΡΙΖΑ - και καταθέτουν πρόταση “εθνικής συμφωνίας”, επί τριών, υποτίθεται
θεμάτων:
α) Tην έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, (2,5 χρόνια, τώρα το θυμήθηκαν;).
β) την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, από την παρούσα Βουλή, και
γ) συμφωνία για ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πορείας προς τις εθνικές εκλογές μέσα στο 2015!
Η πρότασή “τους” είναι διαφανής. Εκείνο που τους καίει
είναι η αποφυγή από τη λαϊκή κρίση. “Οχι προς θεού εκλογές”, που τις απoφεύγουν όπως “ διάβολος το λιβάνι”. Γιατί;
Γιατί το ολιγότερο “θα πάνε σπίτια τους”.
Τα περί “συνταγματικής αναθεώρησης” είναι σάλτσα. Το
“χρονοδιάγραμμα” για τις εκλογές, είναι το ...”τυρί” για να
πιαστεί στη φάκα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πιάνονται μερικά στελέχη του, που αναμένουν την εξουσία “να ωριμάσει” για να
πέσει στην αγκαλιά τους!
Οσοι νομίζουν ότι με τέτοιες απερισκεψίες - για να μη τις
χαρακτηρίσω αλλιώς - επιδεικνύουν “πολιτικό ρεαλισμό”,
κάνουν εγκληματικό λάθος και εκθέτουν τον εαυτό τους και
άλλους στην υποψία του λαού (που είναι πολύ ψυλλιασμένος)3 ότι δεν διαφέρουν και πολύ από τους 8 ή 28 “περιπλανώμενους Ιουδαίους”.
Προσέξτε! Οι εκλογές χάνονται από ίδια (δικά μας) λάθη
και κερδίζονται απ’ τα λάθη των άλλων! (Για τη ΔΗΜ.ΑΡ.
οφείλω να διευκρινίσω ότι περιλαμβάνει στους κόλπους της
και αγνούς ιδεολόγους, που έχουν εγκλωβιστεί).
Θα επαναλάβω ευθαρσώς και μετά λόγου γνώσεως: Οι
επτά της ΔΗΜ.ΑΡ., εκ των 8 είναι ουσιαστικώς ανύπαρκτοι
ως βουλευτές. Τον όγδοο «θα τον πάρει το “Ποτάμι”» και
θα δούμε πού θα τον ξεβράσει· (εκβάλλει). Ελεγε όμως
όλως προσφάτως ο Π. Τατσόπουλος, ότι παρά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, στο θέμα της εκλογής Προέδρου
“θα συνταχθεί με τη γραμμή του κόμματος που εξελέγη
βουλευτής”. Μια έντιμη θέση, που μένει να τηρηθεί.
Γιατί όμως, είναι ανύπαρκτοι ως βουλευτές οι εκλεγμένοι
το 2012 με τη ΔΗΜ.ΑΡ.;
Διότι η ΔΗΜ.ΑΡ., στις εθνικές εκλογές του 2012 πήρε
6,25% και εξέλεξε 17 βουλευτές. Στις ευρωεκλογές του
2014 πήρε το 1,2%(!) του εκλογικού σώματος. Δηλαδή σε
Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα
15 Δεκεμβρίου, στις 7μ.μ. με 104 θέματα στην ημερήσια
διάταξη.
Ανάμεσά τους αναπροσαρμογή τελών, παραλαβή ποδηλατόδρομου, ανάπλαση πλατειών στη Βάρη κλπ.
Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com - προσεχή γεγονότα

εθνικές εκλογές, με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα ΔΕΝ
εκλέγει βουλευτή. Γι’ αυτό εξ’ άλλου “την κάνανε” όλοι
αυτοί που περιφέρονται (Οικονόμου, Ψαριανός, Λυκούδης
και οι άλλοι). Αυτοί, ουσιαστικά και πολιτικά ΔΕΝ είναι
βουλευτές! Τους έχει ανακληθεί το αξίωμα από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Βέβαια νομικά, παραμένουν μέλη του
Κοινοβουλίου, καταπατώντας κάθε ουσία, περί λαϊκής κυριαρχίας, τον ορθό λόγο, κάθε έννοια δικαίου! Κάποιοι εξ’
αυτών όμως θα ψηφίσουν “ναι” στην εκλογή Προέδρου της
Δημοκρατίας, δίνοντας στήριξη στην Κυβέρνηση για να
ολοκληρώσει το έργο της καταστροφής της χώρας μας και
της εξαθλίωσης του λαού μας. ΤΙΜΩΡΙΑ μηδενική. Και τις
“αποζημιώσεις” τους θα παίρνουν (κοντά 150 χιλιάδες € ο
καθένας) και τη σύνταξή τους θα πάρουνε - όσοι έχουν συμπληρώσει δύο τετραετίες - και κάπου θα βολευτούνε)...
Αυτά που λέμε για τη ΔΗΜ.ΑΡ., αναλογικά ισχύουν και για τη
Ν.Δ. που χάνει αμέσως - αμέσως το “μπόνους” των 50 εδρών
- βουλευτών - αφού βγήκε δεύτερο κόμμα- και για το ΠΑΣΟΚ
που έχασε από τις βουλευτικές τού ‘12 το 35% της εκλογικής
του δύναμης, δηλαδή πάνω από 1/3 των βουλευτών του, που
όμως κι αυτοί θα ψηφίσουν, παρά την ουσιαστική ανάκληση
της λευκής, δυστυχώς, εξουσιοδότησης από το λαό.
Προλαβαίνω εκείνους που θα πουν ότι “οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση”, παραθέτοντας την άποψη του ...Βενιζέλου(!): «...η κυβέρνηση δεν διαθέτει την ουσιαστική
νομιμοποίηση που απαιτείται [...] Υπάρχει πρόβλημα ουσιαστικής δυσαρμονίας, μεταξύ της κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας και του πραγματικού συσχετισμού δυνάμεων
στο εκλογικό σώμα» 4.
Κοίτα και την τοποθέτηση του Κατρούγκαλου στο συνέδριο
του Επιστημονικού Ομίλου “Αριστόβουλος Μάνεσης”, στη
Σύρο, το 2009 μετά τις ευρωεκλογές. Σε ανύποπτο, για την
παρούσα περίπτωση, χρόνο:
«...Καθοριστικότερη παράμετρος (ερμηνείας του Συντάγματος) παραμένει η Δημοκρατική Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας [...]5».
Βέβαια, όπως λέει στο σύγγραμμά του ο Αλ. Σβώλος - διάδοχος στην έδρα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Νέστορος του “Συνταγματικού” Ν.Ν. Σαρίπολου ναι μεν “το Σύνταγμα αναγορεύει τον λαόν ως πηγήν
πασών των εξουσιών (Η νομοθετική όμως εξουσία έχει
ανατεθεί στη Βουλή) όριον της τοιαύτης υποταγής του
λαού (σ.σ. “αυτοπεριορισμού”, αν μου επιτρέπεται η διόρθωση”) είναι πάλιν η θέλησις του λαού, εκδηλουμένη όμως
(αυτήν την φορά) κατά μη νόμιμον (τυπικά) τρόπον, ως επανάστασις.
»Δι’ αυτής ο λαός διαρρηγνύων το περιορίζον αυτόν Δίκαιον, ασκεί αμέσως την εξουσίαν και δη πάσαν εξουσίαν»6.
Κι ο ίδιος ο Ν.Ν. Σαρίπολος, στο σύγγραμμά του διατείνεται: «...εάν δεν ηκολούθη η Βουλή παντάπασιν την θέλησιν
ή τας τάσεις του λαού (σ.σ. πολύ περισσότερον όταν καθίστατο αναντίστοιχη και σε πλήρη δυσαρμονία, προς τας τάσεις του εκλογικού σώματος) θα επήρχετο αφεύκτως
επανάστασις».7
Να πάμε πιο πίσω (μπρος); Ο Αριστοτέλης, λέει στα “Πολιτικά”: «Οι επαναστάσεις ξεσπούν από μικρές αφορμές,
αλλά τα αίτιά τους είναι βαθύτερα»8.
Προσέξατε επομένως και σωφρονισθείτε. Μπορεί να μην
υπάρχει τώρα “Γουδί” - και καλώς δεν υπάρχει - αλλά υπάρχει η περιφρόνηση, η χλεύη, το ανάθεμα γι’ αυτό το άγος
που έχετε περιαγάγγει την πατρίδα και γι’ αυτήν την εξα-
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θλίωση που έχετε οδηγήσει βιαίως το λαό μας, χάριν των
“αγορών”, χωρίς αντίσταση! Πρόθυμοι, βουβοί προς τα έξω,
λαλίστατοι και θρασείς προς τους ένδον ολοφυρόμενους
και κατεστραμένους.
Ο εξοστρακισμός των αρχαίων θα ήταν ήπια ποινή γι’ αυτούς που θα τολμήσουν να παρατείνουν την αγωνία του
λαού για να ολοκληρώσουν την κατεδάφιση και απαλλοτρίωση της Ελλάδος.
Η δήμευση και η κοινωνική εργασία θα ήταν, ίσως, η ενδεδειγμένη ποινή και πολιτισμένη για μια πραγματική δημοκρατία.
――――――――
1. Τέλος, σας λέω, ότι υπάρχουν μερικοί, από τους παρευρισκόμενους εδώ,
που δεν θα γευθούν το θάνατό τους, μέχρι τη Δευτέρα παρουσία, περιπλανώμενοι ως νεκροζώντανοι (ζόμπι), [σε ελεύεθρη μετάφραση]. Σήμερα θα
λέγανε στο Ναζωραίο, “αν έχει στοιχεία, να τα πάει στον ...εισαγγελέα”!
2. Λυκούδης Σπ., Οικονόμου Β., Τατσόπουλος Π., Ψαριανός, Αηδόνης, Ψύρρας, Τσούκαλης και Φούντα. Οι δύο τελευταίοι δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν τον ΠτΔ,
3. Ψυλλιασμένος: υποψιασμένος, προερχόμενον μάλλον από το “ψύλλοι στ’
αυτιά μου μπήκανε”, λεξικό Μπαμπινιώτη.
4. Δηλώσεις Ευ. Βενιζέλου μετά τις ευρωεκλογές 2009 (“7η” 31/5/14, σελ. 2)
5. “ΕΒΔΟΜΗ”, φ. 856/1-11-14, σελ. 2 (κύριο άρθρο).
6. Αλ. Σβώλος: “Συνταγματικόν Δίκαιον”, Αθήνα 1942 (Κατοχή), τ. Α. σελ. 121.
7. Ν. Ν. Σαρίπολος: “Συνταγμαγτικόν Δίκαιον”, Αθήνα 1903, τ.Α, σελ.25.
8. Αριστοτέλης: “Πολιτικά”, τ. Β, κεφ. Ε, 4, 23-25 .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στους Δήμους
Σελ. 4-5
Mε λουκέτο κινδυνεύουν οι
Παιδικοί Σταθμοί των ΟΤΑ Σελ. 6
Επιχορήγηση τοπικών επιχειρήσεων στο Μαρκόπουλο Σελ. 7
Διακόσμηση και ευ ζην Απόστολος ΒιτάΣελ. 8

λης-Τσελαλίδης

Ο βουλευτής έχει γνώμη!!! Σελ. 9
Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στην ΜαΣελ. 10
λάλα Ηλέκτρα Βενετσάνου

Καταργείται το πιστοποιητικό
Σελ. 14
πυροπροστασίας
Η Πρώτη Διεθνής

Σελ. 16

“Δεν παζαρεύουμε το μέλλον
Σελ. 13
των Επιμελητηρίων”
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.
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ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ!
Διημερίδα Περιφέρειας Αττικής και Δήμου 3Β
Διημερίδα θα εξελιχθεί στο Δήμο 3Β,
που συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο 3Β, το Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
στο Δημαρχείο του Δήμου 3Β, στη
Βούλα, με σύνθημα «Οι παραλίες
στους Δήμους».
To θέμα θα αναλυθεί με αντικείμενο
Πολεοδομικές, νομικές και περιβαλλοντικές παράμετροι για τη βέλτιστη
αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου
Σαρωνικού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

τρια Πολεοδομίας στο Ε.Μ.Π.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/14
10.00 Έναρξη εργασιών - Διαπίστευση
10.30 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Δήμαρχος ΒBB
- ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ Περιφερειάρχης
11.30 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙOΛΑΣ, Συντονιστής, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π.

- ΡΑΝΙΑ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος - Χωροτάκτης
- ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ, Επίκουρη Καθηγή-

Δικηγόρος - Οικονομολόγος

- ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ερωτήσεις-απαντήσεις..
13.00 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.
ΤΕΕ ― Π.Φ.Π.Ο. ― Εκπρόσωποι Κομμάτων ― Δήμαρχοι
― Εκπρόσωποι
ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΝ, ΥΠΑΤ ― Συλλογικότητες, φορείς κλπ

15.30 Σύνοψη από κεντρικούς ομιλητές
16.00 μμ Λήξη εργασιών 1ης ημέρας
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/14
10.00 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, Συντονιστής, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου
στο Δ.Π.Θ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ, Πρόεδρος ΣτΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δικηγό-

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ

Ελάτε να υποδεχθούμε μαζί
τον Αη-Βασίλη...
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, 4μ.μ. πλατεία Ελευθερίας
(Καραϊσκάκη & Παπάγου) Βούλα
στο φωτισμένο φυσικό δέντρο της πλατείας.

Ο Αη-Βασίλης θα φέρει
δώρα στα παιδιά
γλυκά και τσίπουρα
στους μεγάλους.

ρος, DEA Διοικητικού Δικαίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΙΜΗΣΗΣ, Πολιτικός
Μηχανικός

Ερωτήσεις-απαντήσεις.
11.30 Παρεμβάσεις Δημάρχων, Κινήσεων, κατοίκων κλπ
12.30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ - Συντονιστής, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Διευθυντής
Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Γεωλόγος - Ιζηματολόγος
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ, Επ. Καθηγητής
Περιβ/τικής Πολιτικής στο Χαροκόπειο
Παν/μιο
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Καθηγητής Ηθικής του Περιβάλλοντος στο Ε.Κ.Π.Α.

Ερωτήσεις-απαντήσεις.
14.00 Παρεμβάσεις
15.30 Σύνοψη - Κλείσιμο της Διημερίδας
16.00 Λήξη εργασιών
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Χριστουγεννιάτικες
Εκδηλώσεις στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού –Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης σε
μια προσπάθεια αφύπνισης του πνεύματος των Χριστουγέννων διοργανώνουν μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων, με σκοπό την δημιουργία ενός σκηνικού θαλπωρής
και μαγείας έτσι όπως μόνο η γιορτή των Χριστουγέννων
ξέρει να «σκηνοθετεί»!
Μουσική, παιχνίδια, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις
θα μας μεταφέρουν έστω και λίγο στον παραμυθένιο
κόσμο των γιορτών. Oι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι
και τις 31 Δεκεμβρίου

Ακολουθείστε στις πλατείες με τα κατακόκκινα χιονισμένα σπιτάκια και ανεβείτε στο χριστουγεννιάτικο τρένο
που θα σας ταξιδέψει σε ένα άκρως διασκεδαστικό &
εορταστικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με ήρωες που
θα αγαπήσουν παιδιά και μεγάλοι.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ώρα 10.00 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4 Το 1ο Σύστημα Προσκόπων Παλλήνης σας περιμένει
εσάς κ τα παιδιά σας να περάσετε μια ευχάριστη γιορτινή Κυριακή παίζοντας στο Προσκοπικό Λούνα Παρκ με χριστουγεννιάτικα παιχνίδια & μουσική από τους Προσκόπους.
Η είσοδος στο Προσκοπικό Λούνα Παρκ είναι ένα τυποποιημένο-συσκευασμένο προϊόν. Το σύνολο των προϊόντων θα διατεθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014,
ΏΡΑ 20.00, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
4 «Χριστουγεννιάτικη Συναυλία» της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Παλλήνης και των Παιδικών Χορωδιών
των Δημοτικών Ενοτήτων Παλλήνης και Γέρακα.
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12, ΏΡΑ 18.00, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ
4 «ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΤΟΛΙΔΙΑ» Χριστουγεννιάτικη Θεατρική Παράσταση από το ΚΔΑΠμεΑ - Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
Ακόμα... Εκδηλώσεις από τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ με την υποστήριξη του ΔΗΜΟΥ μας.

“Φύσις & Ανθρωπος”
Εικαστική Εκθεση οργανώνει ο Ομιλος για την Unesco
Νοτίων Προαστίων, με καλλιτέχνες μέ του και αποφοίτους της Α. Σχολής Καλών Τεχνών, με τίτλο “Φύσις & Ανθρωπος”, τα εγκαίνια της οποίας γίνονται την Τετάρτη
17/12 στις 7μ.μ. στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου
Γλυφάδας (Σ. Καράγιωργα 2 & Λ. Ποσειδώνος).

ΕΒΔΟΜΗ

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Κορωπί
Μήνυμα Αγάπης
ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Έρχονται Χριστούγεννα και η Φλαουτίστα-Μουσικοπαιδαγωγός Δέσποινα
Αρθούνα, μαζί με τους «Mικρούς
Μουσικούς» της, θα σας ταξιδέψουν
στη χώρα του Αη Βασίλη με μαγευτικές μελωδίες, το Σάββατο 13/12 12
το μεσημέρι. Δημοτική Βιβλιοθήκη
(πεζόδρομος)

Τραγουδήστε μαζί της κάλαντα από
διάφορες περιοχές της Ελλάδας και
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια για να
τη βοηθήσετε παιδιά!

Χριστουγεννιάτικη
χιονοθύελλα
Στις 6μ.μ. η Σοφία Μπουντουρά θα
παρουσιάσει την «Χριστουγεννιάτικη χιονοθύελλα στο Tennis
Club», Εκπαιδευτικό εργαστήρι

“H κατοίκηση
της Ραφήνας
ανά τις
χιλιετίες”
Σάββατο 20/12, 6μ.μ.
Την ανάδειξη της κατοίκησης της Ραφήνας ανά
τις χιλιετίες, οργανώνουν με εκδήλωση ο
Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου και ο ΕΚΤ&Π το
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ. στο 1ο
Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας.

“Το σωτήριο μήνυμα της γέννησης
του Θεανθρώπου”
Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, θα παρουσιάσει ομιλία με θέμα “Το σωτήριο μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου”, με
ομιλήτρια την Αθηνά Κουτρούλη-Νάκου, Λογίστρια, παιδαγωγός - Γ.Γραμ. Α.Π.Ο.
Η εκδήλωση γίνεται στο ξενοδοχείο “Congo Palace” (Ποσειδώνος 81Α Γλυφάδα), στις 7μ.μ.

Θα γίνουν εισηγήσεις
και θα υπάρχει έκθεση
φωτογραφίας.

Χριστουγεννιάτικης χαρτοκοπτικής. Όλη η οικογένεια θα έχει την
ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τις
«χριστουγεννιάτικες»κατασκευές.

11.00, Οι τρεις Μάγοι που δεν ήξεραν
αριθμητική, Δημοτική Βιβλιοθήκη
(πεζόδρομος)

Σάββατο 21/12, ώρα 11.00

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Σάββατο 13/12 στις 6.30 μ.μ., προβολή της ταινίας Δομήνικος Θεοτοκόπουλος,
παρουσιάζει
το
Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του
2ου ΓΕΛ Κορωπίου, στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη (Πεζόδρομος).
Κυριακή 14/12 ώρα 7.30 - Αμφιθέατρο Δημαρχείου (Βασ. Κων/νου)
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από
την Φιλαρμονική του Δήμου.

Οι τρεις Μάγοι που
δεν ήξεραν αριθμητική
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ώρα

Μαθαίνω να
βάφομαι!

Kεντρική πλατεία Κορωπίου
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την
Φιλαρμονική του Δήμου.

«Μια φορά κι έναν καιρό...
κάποια Χριστούγεννα»
21/12, 7 μ.μ. Αμφιθέατρο Δημαρχείου «Μια φορά κι έναν καιρό... κάποια Χριστούγεννα». Χριστουγεννιάτικη
παράσταση από το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ με συνδιοργάνωση του
Ν.Π.Δ.Δ «ΣΦΗΤΤΟΣ.

Το τρενάκι της πόλης
Στο Κορωπί Σάββατο 13 και 14 Δεκεμβρίου,
12:00 έως 18:00 το τρενάκι θα σας πηγαίνει βόλτα δωρεάν, στον κεντρικό δρόμο
της πόλης.

«Πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης» &
«Μαγεία στο Σεληνόφως»
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου

Την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στις 18:00-22:00,
ο “Νότιος χώρος τέχνης & δράσης” ξεκινάει νέο τμήμα με θέμα
“μαθαίνω να βάφομαι
για τις γιορτές των Χριστουγέννων”.
Μαθαίνουμε:
πως να επιλέξουμε την
σωστή βάση κάλυψης για
το πρόσωπό μας.
l ποιος είναι ο τύπος δέρματος και τόνος της επιδερμίδας μας.
l πώς με τα δικά μας καλλυντικά φτιάχουμε ένα
γιορτινό μακιγιάζ
Συμμετοχή 15€
l

Δημιουργούμε:
Ένα γιορτινό μακιγιάζ που
θα σας δείχνει υγιή και
λαμπερή, πριν και στις
γιορτές.
Βασ. Παύλου 108 Βούλα

Τηλ: 2130251001

Οι ξεκαρδιστικοί «Πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης»
(Penguins of Madagascar), σε μεταγλωττισμένη έκδοση για μικρούς και μεγάλους και η νέα ταινία του
μοναδικού Γούντι Άλεν «Μαγεία στο Σεληνόφως»,
θα προβάλλονται στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο
Μαρκοπούλου «Άρτεμις», έως και την Τετάρτη 17
Δεκεμβρίου 2014.
Προβολές: 7 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Έρικ Ντάρνελ, Σάιμον Τζέι Σμιθ
Στην ταινία «Οι Πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης», θα ανακαλύψετε
τα μυστικά των ξεκαρδιστικών, μυστηριωδών πουλιών της παγκόσμιας κατασκοπίας...

Μαγεία στο Σεληνόφως (Magic in the Moonlight)
Προβολές: 9.00 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Έμα Στόουν, Κόλιν Φερθ, Μάρσα
Γκέι Χάρντεν, Τζάκι Ουίβερ, Χάμις Λινκλέιτερ, Αϊλίν Άτκινς.
Βρισκόμαστε στη δεκαετία του ’20 και το καλοκαίρι στη Γαλλική
Ριβιέρα είναι «καυτό». Ένας Εγγλέζος ξαφνικά καταφθάνει, όχι
ως ένας απλός παραθεριστής, αλλά ως ο άνθρωπος που του έχει
ανατεθεί να διεισδύσει και να διαλευκάνει μια απάτη... Ανάμεσα
στις αριστοκρατικές επαύλεις, τα μικρά τζαζ μπαρ και τις ατέλει-

ωτες αμμουδιές της Κυανής Ακτής...

Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός, με 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

ΕΒΔΟΜΗ

“Run the Lake
Τρέχω & Προσφέρω”
στη Λίμνη Βουλιαγμένης
Στο πλαίσιο του αγώνα “Run the Lake – Τρέχω & Προσφέρω” που διοργανώνει η Λίμνη Βουλιαγμένης για
τρίτη συνεχή χρονιά, το Σάββατο 13 και την Κυριακή
14 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συλλογή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμάκων και παιχνιδιών για την ενίσχυση του έργου του Παιδικού Χωριού
SOS Βάρης, της Κιβωτού του Κόσμου και του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης, στο πνεύμα Κοινωνικής
Ευθύνης & Αλληλεγγύης της εταιρείας.
Αρωγοί στην προσπάθεια, θα είναι ο Παιδικός Σταθμός Γλυφάδας Ουράνιο Τόξο και το Varsos Catering.
Oι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν τη βόλτα
τους στη Λίμνη και οι μικροί φίλοι να διασκεδάσουν
με πολύ χορό, κυνήγι θησαυρού, ταχυδακτυλουργικά και πολλά άλλα παιχνίδια.
Τα προϊόντα που συλλέγουν:
• είδη πρώτης ανάγκης, όπως: πάνες, είδη παιδικής
περιποίησης, σαμπουάν, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, είδη υγιεινής, χαρτί υγείας, απορρυπαντικό ρούχων, υγρό καθαρισμού χώρου
• τρόφιμα μακράς διαρκείας • φάρμακα • παιχνίδια
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
11.00 – 18.00: Συλλογή προϊόντων
12.00 – 15.00: Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
09.00: αγώνας 2.000 μ. για παιδιά
09.00: αγώνας 1.000 μ. - Special Olympics Hellas
09.30: αγώνας 10.000 μ.
09.45: αγώνας σκυταλοδρομίας 21.100 μ. | 4×5.275
μ. – Real Road Relays Marathon & Half Marathon (3R)
11.00 – 18.00: Συλλογή προϊόντων/Μουσική

2ήμερη Εκδρομή
Τρίκαλα - Μετέωρα Λίμνη Πλαστήρα
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας οργανώνει διήμερη εκδρομή σε Τρίκαλα, Μετέωρα Λίμνη Πλαστήρα, στις 3 & 4 Ιανουαρίου 2015.
Επισκέψεις, ξεναγήσεις, χορό, όπως ξέρει ο Σύλλογος και διοργανώνει πάντα.
Τιμή το δίκλινο 75 ευρώ
Πληροφορίες και δηλώσεις:
6974017018 Δημήτρης Ζησιμόπουλος
6937 730962 Εφη Γαβριλάκη

Παζάρι μεταχειρισμένων
ειδών στο Πόρτο Ράφτη
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Π. Ράφτη οργανώνουν Παζάρι μεταχειρισμένων ειδών (ένδυση, υπόδηση, βιβλία κλπ.) την Κυριακή
14 Δεκεμβρίου από 10.00 έως 14.00 το πρωί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου.
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Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στα 3Β
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υποδέχεται με
ένα πλούσιο πρόγραμμα τις γιορτές του 2014. Από το
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου αρχίζουν οι εορταστικές εκδηλώσεις σε όλα τα σημεία της πόλης, και θα διαρκέσουν σχεδόν έναν μήνα. Στο πρόγραμμα, για
μικρούς και μεγάλους, περιλαμβάνονται μουσικές,
θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια κατασκευών,
δρώμενα κι εκπλήξεις αλλά και ένα πραγματικό χριστουγεννιάτικο χωριό.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σάββατο13 Δεκεμβρίου ώρα 12.00 - πλατεία 24ης Ιουλίου
(Δημαρχείο Βουλιαγμένης).
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Παιδική Χορωδία του
Δήμου

“Aυτός ο κόσμος
ο μικρός, ο μέγας”
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”
οργανώνει εκδήλωση με τίτλο: «Αυτός ο κόσμος ο
μικρός, ο μέγας», αφιερωμένη στη ζωή και το έργο
του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη.
Η εκδήλωση γίνεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
στις 8 το βράδυ στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από
το Δημαρχείο στη Βούλα).
Η είσοδος είναι ελεύθερη

Χριστούγεννα
στα Γιάννενα, Αρτα,
Λίμνη Κορωνησίας
Το ταξιδιωτικό Γραφείο Κουλουριώτης, στο Κορωπί,
οργανώνει χριστουγεννιάτικη 3ήμερη εκδρομή στην
Αρτα - Γιάννενα, από 24 έως 26 Δεκεμβρίου. Θα μείνουν στο ξενοδοχείο Arta Palace 4* με ημιδιατροφή
και ρεβεγιόν. Τιμή 160 ευρώ.
Πληροφορίες στο τηλ. 210 662.3018

Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν
με το Πανόραμα Βούλας
Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανοράματος Βούλας σας προσκαλεί την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου
σε Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν που θα πραγματοποιηθεί
στο Ξενοδοχείο OASIS στη Γλυφάδα.
Σε εκλεκτό περιβάλλον και εκλεκτό MENU με πολύ χορό.
Δήλωση συμμετοχής:
Αγγελιδάκης Ανδρέας: 6974941990
Εντευκτήριο του Συλλόγου: 2108956892

Θέατρο Δρόμου για παιδιά, «Τα Μαγικά Χριστούγεννα»
από το «Θέατρο Γης»
Σάββατο13 Δεκεμβρίου ώρα 20 .00 – Κεντρική Πλατεία
Βουλιαγμένης (Πλατεία Νυμφών).
Μουσική Jazz βραδιά
O Τηλέμαχος Μούσας και η Νάσια Γκόφα σε αγαπημένα
Jazz τραγούδια, με χριστουγεννιάτικη διάθεση!
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00 Πολιτιστικό Κέντρο
«Ιωνία» (Λεωφ. Καραμανλή 18).
Συναυλία αγάπης και αλληλεγγύης με τους Βασίλη Λέκκα,
Μιχάλη Δημητριάδη, Λιζέτα Νικολάου, Ειρήνη Χαρίδου
Η συναυλία πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και στη διάρκειά της
θα συγκεντρωθούν τρόφιμα για τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες, με τη βοήθεια της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Σάββατο 20/12, ώρα 13.00 - κεντρική πλατεία Βούλας
Μουσικό Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα από τη Σχολή Φωνητικής «Vocalis»
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, 18.00 - Πλατ. Παραλία Βάρκιζας
Εγκαίνια Χριστουγεννιάτικου χωριού.
Ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργοί, καρουσέλ, εργαστήρια.

Χριστουγεννιάτικη Εορτή
Κατηχητικών Συνάξεων
Τo Σάββατο 20/12/2014 και ώρα 6:00 μ.μ.. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Aγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα της Βούλας, θα γίνει Χριστουγεννιάτικη Εορτή των
Κατηχητικών Συνάξεων της Ενορίας.

Σην εκδήλωση θα αποδοθούν ύμνοι, παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια.
Θα απαγγελθούν ποιήματα και θα παρουσιαστεί ένα μικρό
θεατρικό.
Ο Υπεύθυνος Νεότητος του Ιερού π. Αντώνιος Χρήστου,
θα ομιλήσει με θέμα «Η Γέννηση του Χριστού 2014 χρόνια
μετά....».

ΣΤΟΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Tην Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00-18:00 ελάτε να στολίσουμε για πρώτη φορά το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της γειτονίας μας, το Δέντρο της Αγάπης. Ελάτε να κρεμάσουμε μαζί
τα στολίδια της Αγάπης, να τραγουδησουμε τα κάλαντα, να κεραστούμε ζεστό αρωματικό κρασί και χριστουγεννιάτικα γλυκά
και 6 μ.μ. να φωτίσουμε το Δέντρο της Αγάπης.
Για κάθε στολίδι που κρεμιέται, ρίχνουμε στον κουμπαρά
της Αγάπης το αντίστοιχο αντίτιμο. Όλα τα έσοδα του
κουμπαρά θα δοθούν σε συνεργασία με τον Ι.Ν Αγίου Νεκταρίου σε οικογένειες που πρέπει να καλύψουν ανάγκες
που για πολλούς απλά φαίνονται αυτονόητες.

ΕΒΔΟΜΗ
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Η Περιφέρεια ανέστειλε
των καθηκόντων τους
σε 2 επίορκους υπαλλήλους
Γράφαμε προ εβδομάδος ότι συνελήφθησαν δύο
υπάλληλοι, της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας (Περιφερειακή ενότητα Ανατ. Αττικής), για εκβίαση και δωροληψία.
Μετά ταύτα η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου προχώρησε σε αναστολή των καθηκόντων τους, η οποία
ισχύει μέχρι τη διαβίβαση από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή των απαραίτητων στοιχείων της δικογραφίας προκειμένου να τεθούν σε αργία και να
προχωρήσει περαιτέρω η πειθαρχική τους δίωξη
Στους εν λόγω υπαλλήλους ασκήθηκε ποινική δίωξη
για δωροληψία υπαλλήλου, εκβίαση και υπεξαγωγή
εγγράφων. Η Περιφερειάρχης προχώρησε και στην
αντικατάσταση της διοικητικής ιεραρχίας της εν λόγω
υπηρεσίας.
Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής στέλνει με σαφήνεια
το μήνυμα: καμία ανοχή στους επίορκους δημόσιους
λειτουργούς, οι οποίοι κηλιδώνουν το δημόσιο λειτούργημα και παρασιτούν σε βάρος των πολιτών.

'''Πολυδιάστατη κρίση,
απολυταρχία των αγορών
και το φρόνημα
του ελεύθερου πολίτη"
Το Πολιτιστικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης οργανώνει εκδήλωση με θέμα: ''Πολυδιάστατη κρίση, απολυταρχία των αγορών και το
φρόνημα του ελεύθερου πολίτη", με ομιλητή τον Αντρέα Καρίτζη, διδάκτορα Φιλοσοφίας, μέλος της ΚΠΕ
του ΣΥΡΙΖΑ και της Επιτροπής Προγράμματος και συγγραφέα του βιβλίου: "Λογική και μέθοδος μιας αριστερής κυβέρνησης"
H εκδήλωση γίνεται την Τετάρτη 17 Δεκέμβρη στις
7:30 στην Πνευματική Εστία Βούλας, (Αγ. Ιωάννου 3
στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης).
H ομιλία θα αναπτύξει τις δυνατότητες υπέρβασης της
κρίσης αξιών, του ατομικισμού, της νοοτροπίας που διαπερνά την κοινωνία μας ως αποτέλεσμα της κυριαρχίας
των αγορών στο ιδεολογικό επίπεδο και πως αυτά θα
μετατραπούν σε συνειδητοποίηση του πολίτη, συμμετοχικότητα και αγωνιστικότητα ώστε να υποστηρίξουν
ενεργά τις πολιτικές μιας αριστερής κυβέρνησης.

Διαδραστικό Δημοτικό Σχολείο
Το Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο θα κάνει παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος του νέου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη
σχολική χρονιά στη Βάρκιζα, στο λόφο Μπαράκου
(άνωθεν Riba's), την Τετάρτη 17/12 στις 6.30 μ.μ.

Εγκληματική επίθεση σε βάρος υπαλλήλων
της Περιφέρειας Αττικής
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
Άμεση η αντίδραση της Ρένας Δούρου
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014, υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Ίλιον, δέχθηκαν επίθεση. Η αντίδραση της
Περιφερειακής Αρχής ήταν άμεση
τόσο προς τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών όσο
και προς τις αστυνομικές αρχές.
Συγκεκριμένα: Πέμπτη 11/12 στις
11.30, τρεις υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής διενεργούσαν ελέγχους για την
εφαρμογή των διατάξεων περί Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
λοιπούς Μετρολογικούς Ελέγχους.
Όταν μετέβησαν σε πρατήριο υγρών
καυσίμων, επί της οδού Ιδομενέως στο
Ίλιον, προκειμένου να εφαρμόσουν τα
αναφερόμενα το με αρ. πρωτ. έγγραφο του ΥΠ.ΑΝ, δέχτηκαν επίθεση
από άτομα που βρίσκονταν στο πρα-

κοινώνησε με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών και ζήτησε να προβεί άμεσα στις δέουσες ενέργειες για
τη σύλληψη και τη δίωξη των υπευθύνων της επίθεσης, ενώ επικοινώνησε
και με τα οικεία αστυνομικά τμήματα.
Παράλληλα, η Αντιπεριφερειάρχης Ερμίνα Κυπριανίδου μετέβη στο σημείο
της επίθεσης προκειμένου να ενημερωθεί για το συμβάν και να συνδράμει
τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας.
τήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Αμέσως εκλήθη η Άμεση
Δράση και το ΕΚΑΒ, για να παράσχει
τις πρώτες βοήθειες. Να σημειωθεί ότι
η Άμεση Δράση εκλήθη στις 12.58 και
στις 13.35 δεν είχε φθάσει στον τόπο
του συμβάντος, λόγω κίνησης, όπως
ενημέρωσε η Περιφερειάρχης.
Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου επι-

Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής υπογραμμίζει την κατηγορηματική βούλησή της να πατάξει τη διαφθορά και
να συνδράμει τις αστυνομικές και τις
δικαστικές αρχές στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, τα οποία πλήττουν το δημόσιο
συμφέρον και υποσκάπτουν τη λειτουργία των θεσμών της Πολιτείας.

Με λουκέτο κινδυνεύουν από 1ης του έτους
εκατοντάδες Παιδικοί Σταθμοί των ΟΤΑ
Οι δημόσιοι Παιδικοί σταθμοί είναι πρώην κρατικοί και
νυν δημοτικοί. Εχουν περάσει στους Δήμους από το
2001, αλλά χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα χαρτιά
νομιμοποίησης και αδειοδότησής τους, με αποτέλεσμα
σήμερα να βρίσκονται στον
αέρα.
Το Υπουργείο Εσωτερικών
από το 2001 “ξύπνησε”
μόλις πρόσφατα και απέστειλε σχέδιο ΚΥΑ για την
αδειοδότηση, λειτουργία,
τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους ειδικούς όρους καταλληλότητας.
Αυτό βέβαια είναι ένα
ακόμη βαρύ οικονομικό
φορτίο στις πλάτες των
Δήμων, όπως πρόσφατα
έγινε και με τις Παιδικές
χαρές, που και γι’ αυτές οι
ΟΤΑ βρίσκονται “έκτεθειμένες”.
Και ξέρετε γιατί “ξύπνησε”
το Υπουργείο. Γιατί έγινε

καταγγελία στην Αστυνομία
από την Ένωση Ιδιοκτητών
Παιδικών Σταθμών!!, η
οποία ζητάει τον έλεγχο
όλων των Παιδικών Σταθμών που δεν έχουν άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.
Πατούλης ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 11/12/14, ότι η
ΚΕΔΕ, από τον Ιούλιο, έχει
ζητήσει την προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης,
υπογραμμίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
που παρουσίασε ο Γ. Πατούλης, σήμερα 1.140 παιδικοί και βρεφονηπιακοί
σταθμοί, η πλειοψηφία των
οποίων συμμετέχουν στα
προγράμματα του ΕΣΠΑ,
κινδυνεύουν να τεθούν
εκτός λειτουργίας καθώς οι
υφιστάμενες άδειες λει-

τουργίας τους λήγουν στις
31 Δεκεμβρίου.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο
αναφέρθηκε ότι ο έλεγχος
νομιμότητας μπορεί να γίνει
από τα θεσμοθετημένα όργανα της κρατικής διοίκησης και εν προκειμένω από
τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
«Η ΚΕΔΕ ζητά από το
Υπουργείο Εσωτερικών την
άμεση παράταση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας των
παιδικών σταθμών» τόνισε
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.
Πατούλης.
«Ούτε τα φιλοξενούμενα
παιδιά στις δομές, ούτε οι
εργαζόμενοι σε αυτές, ούτε
και οι οικογένειές τους δεν
μπορούν να βιώνουν φαινόμενα που δεν αντιστοιχούν
στον σκοπό που επιτελούν
οι δομές παιδικής φροντίδας. Η λύση πρέπει να είναι
άμεση αφενός και αφετέ-

ρου πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά το ζήτημα της
λειτουργίας από τα αρμόδια
υπουργεία» κατέληξε ο Γ.
Πατούλης.

«Παράταση, χωρίς διασφάλιση με τα απαραίτητα πιστοποιητικά
της
λειτουργίας των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση
λύση. Διαιωνίζει το πρόβλημα, αφήνει εκτεθειμένους 1.100 δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς και περίπου 55.000 παιδιά οικογενειών κατά βάση με
οικονομικά προβλήματα και
δίδει το δικαίωμα σε τρίτους
να επιχειρήσουν εκμετάλλευση της κατάστασης για
ίδια οφέλη» σημειώνει σε
ανακοίνωσή της η ΠΟΕΟΤΑ, όσον αφορά την εκκρεμότητα που υπάρχει με
τους Παιδικούς Σταθμούς
της χώρας.

ΕΒΔΟΜΗ

Συσσίτιο απόρων στο Δήμο 3Β
Αρχισε να υλοποιείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β, για διανομή συσσιτίου σε ανθρώπους
που το χρειάζονται.
Το συσσίτιο, όπως μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου ο
Δήμος, αποτελείται από ζεστά, μαγειρευτά φαγητά
που ετοιμάζει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
Το συσσίτιο θα διανέμεται με απόλυτη εχεμύθεια, σε
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Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών ξεκινάει στο Δήμο Παλλήνης
Υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της εταιρείας Free –
Recycle, συμφωνία συνεργασίας
για συλλογή και μεταφορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς ανακύκλωση, με
γνώμονα τον σεβασμό προς το περιβάλλον και τους πολίτες.

κλιματιστικά, ανεμιστήρες κ.λπ., μ
ένα τηλεφώνημα στο 210 8064402,
η εταιρεία Free – Recycle παραλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ από το χώρο
σας τις μεγάλες συσκευές

Και ογκώδεις συσκευές
με ένα τηλεφώνημα
απόρους της περιοχής, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή στον Κοινωνικό Ξενώνα Βουλιαγμένης.
Τα τρόφιμα που διανέμονται καλύπτουν τις ανάγκες
των δικαιούχων και για τις μέρες που δεν γίνεται διανομή.
Οι δικαιούχοι επιλέγονται με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.
Πληροφορίες 213 2019904,6)
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Συλλογή τροφίμων και ενδυμάτων
Tο Δ.Σ. του Συλλόγου “Αγίου Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας Κρωπίας”, εν’ όψει τον εορτών των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς - Θεοφανείων ζητά από το
υστέρημα όλων μας, παροχή σε τρόφιμα προκειμένου
να εξασφαλιστούν μερίδες φαγητού για τις άγιες ημέρες που έρχονται.
Τα τρόφιμα αυτά θα δοθούν στην ενορία της Αγίας
Μαρίνας και θα καλύψουν ανάγκες πασχόντων συνανθρώπων της περιοχής μας.
Τα τρόφιμα θα συλλέγονται από 6 /12 έως 20/12.
Οι ημέρες συλλογής είναι:
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 6μ.μ- 8μ.μ
ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ 10 π.μ- 12π.μ

Συλλογή τροφίμων & ρούχων
Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Πανοράματος “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”
Πάρου & Αγ. Αποστόλου 2, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς & Θεοφανίων ζητά από το
υστέρημα όλων μας τρόφιμα και ρούχα προκειμένου να
δοθούν σε άπορες οικογένειες.
Τα τρόφιμα αυτά θα δοθούν στην Αγία Μαρίνα στο Πανόραμα και πέριξ Μικρό Μετόχι κόντρα Κούκι Αμπελώνας.
Τα τρόφιμα θα συλλέγονται από 15/12 έως 29/12/2014.
Ημέρες συλλογής είναι Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 17.00 –
19.00 και Κυριακή 10.00 – 12.30 π.μ. στο γραφείο του
Συλλόγου.
τηλ. 6971872954

Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης
ηλεκτρικών
και
ηλεκτρονικών συσκευών σε 25
περίπου σημεία του Δήμου Παλλήνης, όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να τοποθετούν μικρές σε
μέγεθος συσκευές, π.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες Η/Υ,
φαξ, τηλεφωνικές συσκευές, τοστιέρες, καφετιέρες κ.λ.π., καθώς
και ογκώδεις οικιακές συσκευές,
όπως πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνωτήρια ρούχων,
ψυγεία, καταψύκτες, ηλεκτρικές
κουζίνες, φούρνοι μικροκυμάτων,
συσκευές ψύξης και θέρμανσης,

Βραβεύσεις επιτυχόντων
σε ΑΕΙ & ΤΕΙ μαθητών
Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης, στηρίζοντας τις
προσπάθειες και τα όνειρα των νέων
μας, διοργανώνει ειδική τελετή βράβευσης των μαθητών που πέτυχαν
στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας κατά τις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και ώρα
18.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Μουσικού – Πειραματικού Λυκείου Παλλήνης (Θέση Μάριζα
Kοινότητα Παλλήνης).
«Για εμάς αποτελείτε το μεγαλύτερο
κεφάλαιο του τόπου. Γι΄ αυτό θελήσαμε να επιβραβεύσουμε τις προσπάθειές σας και να σας ευχηθούμε
ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες με μια
ειδική εκδήλωση προς τιμήν σας»,
σημειώνει ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος,
στο μήνυμά του.

Ο Δήμος Παλλήνης πρεσβεύει ότι
η ανακύκλωση είναι το μέσον να
απομειώσουμε τον όγκο των
απορριμμάτων και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, διότι οι παλαιές
ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να αποφέρουν
περιβαλλοντικά και οικονομικά
οφέλη, αφού εξοικονομούνται φυσικοί πόροι, με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με την
αύξηση του χρόμου ζωής των
X.Y.T.Α., ενώ παράλληλα περιορίζεται το κόστος συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης.
Να σημειωθεί ότι, ο Δήμος Παλλήνης
σχεδίασε και υλοποιεί το πρώτο

ολοκληρωμένο πανελλαδικά Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών
Στερεών Αποβλήτων, με πενταετές
πλάνο και προγραμματισμό.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων εκτιμήθηκε ως απολύτως αναγκαίος, με στροφή προς
την επεξεργασία των αποβλήτων
ως πόροι, αναγνωρίζοντας ότι η
πλειοψηφία τους μπορεί να μετατραπεί προς όφελος του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και
της οικονομίας.
Το κλειδί για την χάραξη της στρατηγικής του είναι η ιεράρχηση στη
διαχείριση των αποβλήτων, με έμφαση στη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή
τους, που οδηγεί σε μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και σ’
ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων για τα επόμενα
χρόνια.
Έτσι, στην πενταετία, ο Δήμος
Παλλήνης σκοπεύει να αλλάξει
τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα αστικά στερεά απόβλητα.
Τέλος, η εταιρεία Free – Recycle,
είναι συνεργάτης της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ (του επίσημου
αδειοδοτημένου φορέα από το
κράτος για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών).

«Επιχορήγηση Τοπικών Επιχειρήσεων
μέσω ΤΟΠΕΚΟ»
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας και η Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη
ΕΚΟ οργανώνουν Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Επιχορήγηση Τοπικών
Επιχειρήσεων μέσω ΤΟΠΕΚΟ».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα
14:00 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Δ/νση
Πλατεία Δημοσθένους - Σωτηρίου 1, Μαρκόπουλο, 2ος όροφος).
Στόχος είναι η ενημέρωση των τοπικών επιχειρήσεων, των φορέων, αλλά
και των ωφελούμενων για τα νέα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων που είναι ενεργά αυτήν την περίοδο μέσω ΟΑΕΔ. Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη τοπική
δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής».
Oμιλητές θα είναι εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ και εκπρόσωπος της Advanced
Consultans.
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να βρουν στην ιστοσελίδα www.topekoergasia.gr.
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Διακόσμηση και ευ ζην
‘Εχετε παρατηρήσει ποιοι χώροι
είναι διακοσμημένοι επαγγελματικά; Έχετε αισθανθεί μαγικά ή
αδιάφορα από κάποιους απ’ αυτούς; Γνωρίζετε ότι ο περιβάλλων
χώρος συντελεί αποφασιστικά στη
καλύτερη υγεία μας;
Παρατηρείται ότι οι επαγγελματικοί χώροι (καφετέριες, ξενοδοχεία, καταστήματα, αεροδρόμια,
κτλ.) είναι στη συντριπτική τους
πλειοψηφία διακοσμημένοι από
επαγγελματίες διακοσμητές. Αναρωτιέστε γιατί; ...σωστά σκεφτήκατε. Είναι για εμπορικούς
σκοπούς άρα απαιτείται. Πχ: σε

μια εμπορική οδό με καταστήματα
ρούχων, ο κόσμος θα ελκυστεί απ’
αυτά που είναι πιο εμφανίσημα και
θα το επισκεφτεί. Ο κανόνας του
εμπορίου είναι ‘’Οι περισσότεροι
θα μπουν, περισσότεροι θα αγοράσουν’’, κατά συνέπεια το κέρδος.
Τι κρύβεται όμως πίσω απ’ τη διακόσμηση και την κάνει τόσο αποφασιστικής σημασίας;
Πρώτον η εμφάνιση. Υπάρχει αρμονία υλικών και χρωμάτων. Δεύτερον,
ένα
συγκεκριμένο
θέμα/ιδέα. Τρίτον, στόχευση στη
συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα
υποψηφίων αγοραστών. Τέταρτον,
εφαρμογή στο κάθε προϊόν (marketing). Πέμπτον, μοναδικότητα σε
σχέση με τον ανταγωνισμό.
Έκτον, ψυχολογία μάζας. Έβδομον, ταυτοποίηση-κύρος της εταιρείας.
Όγδοον,
αστάθμητοι
παράγοντες/ιδιομορφίες
του

χώρου, του δρόμου ή του κοινού.
Είστε σίγουροι ότι μπορείτε να το
κάνετε μόνοι σας; Γι’ αυτό τα νυχτερινά μαγαζιά, οι καφετέριες, τα
καταστήματα ένδυσης, κ.ά. για να
παραμείνουν ανταγωνιστικά επενδύουν σε διακόσμηση τουλάχιστον μια φορά ετησίως.
Στις κατοικίες αντίθετα παρατηρείται το αντίθετο φαινόμενο.
Είναι ελάχιστες οι διακοσμημένες
και δη από επαγγελματία διακοσμητή. Εδώ ακούγεται πολύ το
‘’εγώ ξέρω καλύτερα’’ και το
‘’φτιάχνω μόνος μου’’. Εδώ υπάρχει άγνοια για το σε τι ωφελεί
αφού δεν είναι επαγγελματικός
χώρος. Κι όμως! Είναι σημαντικότερο, είναι ο χώρος όπου ζείτε, το
καταφύγιο σας. Ένα μη διακοσμημένο σπίτι μπορεί να έχει: αδιάφορο ή ενοχλητικό αισθητικά
εσωτερικό, παράγωνους χώρους,

κακή διαρρύθμιση, λάθος θέσεις
κρεββατιών, κακή μόνωση, μη λειτουργικά έπιπλα και συσκευές.
Όλα αυτά μεσομακροπρόθεσμα
συντελούν στα εξής: Ένας χώρος
χωρίς διακόσμηση για μια οικογένεια με 1 παιδί, ή μια με 3, για έναν
υπάλληλο λογιστηρίου, ή ένα
υπάλληλο σε γκαλερί, κτλ. δεν
μπορεί να ταιριάξει με τα χαρακτηριστικά του κάθε ενοίκου και
υποσυνείδητα μέρα με τη μέρα αρχίζει να νιώθει ένα κενό που προσπαθεί να καλύψει με άλλες
ενέργειες (αγορές ή έξοδο), μια
νευρικότητα με κάποια πράγματα
που δεν τον εξυπηρετούν στο
σπίτι, κούραση από τον κακό φωτισμό, φρένο στη δημιουργικότητα, έκθεση στα ραδιενεργά
υλικά της κατασκευής ή στην
υπερβολική ζέστη, μειωμένη εμπορική αξία κ.ά. Όλα μαζί σε διά-

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com

στημα 15-20 ετών, συντελούν σε
κακή ψυχολογία, αίσθηση στέρησης, άγχος, επαγγελματική στασιμότητα, ακίνητο με χαμηλότερη
αξία και χειρότερη υγεία. Πως αλλάζουν αυτά;
Συνεχίζεται...

Ποιος θα νικήσει στο “chicken game”;*
Η τρόικα «εκβιάζει» την κυβέρνηση και
το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα στο ζήτημα της πολιτικής αβεβαιότητας, ώστε
να υπάρξει συμφωνία με καθαρό το πολιτικό τοπίο και υλοποίηση των νέων
δεσμεύσεων.
Με τη σειρά της, η κυβέρνηση «εκβιάζει» τους βουλευτές με το δίλημμα «ή
ψηφίζετε Πρόεδρο της Δημοκρατίας
ή… χάος». Στη συνέχεια, η δημοσιοποίηση της υποψηφιότητας του Σταύρου
Δήμα
(μια
κεντροδεξιά
υποψηφιότητα, με ήπιο πολιτικό προφίλ
αλλά «λίγη») προκαλεί τη «βίαιη» αντίδραση της αγοράς, ρίχνοντας το χρηματιστήριο στα Τάρταρα: η μεγαλύτερη
πτώση των τελευταίων 27 (!) χρόνων
με 12,78%! Ένας κύκλος που αρχίζει με
«εκβιασμό», συνεχίζεται με «εκβιασμό» και ολοκληρώνεται με μια «βίαιη»
αντίδραση.
Τι συμβαίνει λοιπόν; Γιατί μια υποψηφιότητα με «ήπιο» πολιτικό προφίλ πανικοβάλλει σε τέτοιο βαθμό το
χρηματιστήριο, ώστε να γκρεμίζεται
σαν να έχει αναλάβει ήδη τη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί ξεπηδάει τόση
«βία» από το ελληνικό πρόβλημα; Η γενική απάντηση είναι, διότι οι εκβιάζοντες είναι οι ίδιοι εκβιαζόμενοι, όχι από
κάποιους άλλους, αλλά από μια παγκόσμια συγκυρία που μυρίζει μπαρούτι!
Πρώτα, οι δανειστές:
Η παγκόσμια συγκυρία είναι πολύ

άσχημη, όχι μόνο γεωπολιτικά αλλά και
οικονομικά. Η Κίνα και γενικότερα η
Ασία εκπέμπει… προσεισμικές δονήσεις και όλοι φοβούνται μεγάλο «σεισμό». Τα επιχειρηματικά «κανόνια»
στις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού
αυξάνονται και πληθύνονται, ενώ οι
προβλέψεις για την κινεζική οικονομία
είναι δυσοίωνες. Το χρηματιστήριο της
Σανγκάης γνωρίζει μεγάλη πτώση, προκαλώντας νέο κύκλο απωλειών στη
Νέα Υόρκη και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Η ευρωπαϊκή συγκυρία είναι επίσης
πολύ άσχημη: Η κρίση έχει περάσει
προ πολλού από την περιφέρεια στο
ευρωπαϊκό κέντρο και από την οικονομική βάση στο πολιτικό και θεσμικό
εποικοδόμημα, οι ανταγωνισμοί στην
ισχυρή «τριάδα» Γερμανία – Γαλλία –
Ιταλία εντείνονται, η οικονομία βολοδέρνει μεταξύ στασιμότητας, ύφεσης
και αποπληθωρισμού, το κρατικό χρέος
και το χρέος του ιδιωτικού τομέα είναι
πολύ ψηλότερα από το 2008, το θρυλούμενο αναπτυξιακό επενδυτικό «πακέτο» του κ. Γιούνκερ εκφυλίστηκε σε
ψίχουλα 21 δισ. ευρώ που θα αυγατίσουν με… μόχλευση, και η Γερμανία
κρατάει «γερή άμυνα» στα σχέδια του
Ντράγκι για «ποσοτική χαλάρωση».
Σε αυτές τις συνθήκες, οι αγορές κοιτούν με το ένα μάτι την Κίνα και με το
άλλο την Ελλάδα, καθώς επανέρχεται
η απειλή του ελληνικού «σπινθήρα»
που θα βάλει φωτιά στον «ξερό

κάμπο». Η ελληνική αβεβαιότητα περιπλέκει ακόμη και τόσο σημαντικά σχέδια όσο η ευρωπαϊκή «ποσοτική
χαλάρωση».
Ιδού λοιπόν γιατί οι δανειστές εκβιάζουν την κυβέρνηση και το ελληνικό
πολιτικό σύστημα για ξεκαθάρισμα του
πολιτικού τοπίου εδώ και τώρα!
Με τη σειρά της, η κυβέρνηση δεν έχει
άλλη επιλογή παρά να μεταφέρει τον
εκβιασμό στους βουλευτές και στον
ΣΥΡΙΖΑ. Το σκληρό ξεκαθάρισμα στο
οποίο παραπέμπει η επιτάχυνση των
διαδικασιών γύρω από την προεδρική
εκλογή, αναβαθμίζει την πίεση και τη
δραματικότητα των διλημμάτων για
βουλευτές και κόμματα: χρηματιστηριακό «κραχ», ασφάλεια – φυγή καταθέσεων, εισαγωγές, μισθοί και
συντάξεις, όλα γίνονται παράμετροι
του εκβιασμού.
Στο σημείο αυτό, πρέπει να ειπωθεί ότι
οι δανειστές δεν έδωσαν στην κυβέρνηση το «χαρτί» που ζητούσε, δεν ζήτησαν δηλαδή και την υπογραφή του
Τσίπρα στη νέα συμφωνία. Αντ’ αυτού,
όμως, άρχισαν να εμφανίζονται κινήσεις ασφυκτικής πίεσης συνολικά πάνω
στην Ελλάδα: Η ΕΚΤ διέψευσε δημοσίευμα της Handelsblat περί κλεισίματος
της στρόφιγγας στις ελληνικές τράπεζες, αλλά με τρόπο καθόλου καθησυχαστικό. Και ο γερμανικός ασφαλιστικός οργανισμός Hermes σταμάτησε να παρέχει εγγυήσεις για τις ελ-

ληνικές εξαγωγές.
Ο Σαμαράς δεν έκανε ό,τι έκανε γιατί
έχει «κλειδώσει» τους «180». Η υποψηφιότητα Δήμα δεν σηματοδοτεί ένα
τέτοιο «κλείδωμα», αλλά κάτι άλλο: μια
δραματοποίηση της κατάστασης, μια
σκληρή πολιτική αναμέτρηση σε τεταμένο κλίμα, γαρνιρισμένη από «κραχ»
και άλλες αναστατώσεις και συνοδευμένη από γενικευμένη ανασφάλεια. Με
στόχο τους ήδη ανασφαλείς βουλευτές, αλλά κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η υποψηφιότητα Δήμα φέρνει πιο
κοντά τις εκλογές – γι’ αυτό η καταβαράθρωση του Χ.Α. Φέρνει όμως πιο
κοντά και το «σκληρό ροκ», μια πολιτική αναμέτρηση και εξελίξεις «διά
πυρός και σιδήρου».
Πρόκειται για το γνωστό από τη θεωρία
των παιγνίων chicken game, όπου χάνει
όποιος φοβάται -και υποχωρεί- πρώτος.
Τώρα θα φανεί ποιος αντέχει καλύτερα
σε καταστάσεις υψηλού ρίσκου και
υψηλών πολιτικών πιέσεων. Όποιος
δεν έχει αυτό το «μέταλλο», θα χάσει
ακόμη και αν κερδίσει τις εκλογές…
Ceteris Paribus
www.rizopoulospost.com

―――――――
* Ποιος θα υποχωρήσει πρώτα. Θα
κάνει την κότα· σε ελεύθερη μετάφραση.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

τους. Μάλιστα είχαν το θράσος να μου πουν ότι περιφρουρούν την σωματική μου ακεραιότητα και γι’ αυτό με
απομακρύνουν από τον χώρο της σύλληψης«.
... «Ξεκίνησε μία ρίψη δακρυγόνων και κρότου λάμψης στα
Εξάρχεια η οποία ξεπερνά ακόμα και τις μέρες του Δεκέμβρη του 2008».

Ο βουλευτής έχει γνώμη;;;

Oι “εγγυητές”
της νομιμότητας...
Δεν ξέρω αν τους “ποτίζουν” κάτι πριν τους βγάλουν
στους δρόμους, αλλά κάπως έτσι μοιάζουν.
Πρόκειται για τους ΜΑΤ ακρίδες που βγαίνουν στους
δρόμους για να “περιφρουρήσουν τη νομιμότητα”!!! και
είναι ακριβώς εκείνοι που προκαλούν, βρίζουν, εκχυδαΐζουν, χτυπούν και συλλαμβάνουν κάθε πολίτη που

θα περνάει μπροστά τους και θα τους “στραβοκάτσει”.
Το έχουμε βιώσει πολλάκις. Δεν έχουν σεβαστεί ούτε
γέροντα 80 χρονών, ούτε ανάπηρο σε καρότσι.
Η φωτογραφία είναι από http://www.rizopoulospost.com
και είναι πολύ χαρακτηριστική.
Ο πολίτης έχει σηκώσει τα χέρια και ο ματατζής του
ρίχνει κλωτσιά στο στομάχι!
Αλλά διαβάστε τι λέει και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖA
Μαρία Μπόλαρη, που βρέθηκε το Σάββατο 6/12 στα γεγονότα της Αθήνας.
«Οι άνδρες των ΜΑΤ με έσπρωχναν με τις ασπίδες τους.
Ρώτησα τα ΜΑΤ που τον είχαν ξαπλώσει κάτω τι συμβαίνει
και με έσπρωχναν με τις ασπίδες τους. Έβγαλα την βουλευτική ταυτότητα και εξακολουθούσαν να με σπρώχνουν.
Τους είπα ότι δεν είναι δυνατόν,, ενώ τους ζητάω στοιχεία,
να μην μου απαντούν γιατί είμαι μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου και συνέχιζαν να με σπρώχνουν με τις ασπίδες

Ξαφνικά οι βουλευτές απέκτησαν γνώμη και δικαίωμα
επιλογής ψήφου στη Βουλή!
Μέχρι χθες, όποιος βουλευτής είχε διαφορετική
άποψη, σ’ όλα αυτά τα τυραννικά για το λαό, νομοσχέδια που ψηφίζανε, και ψήφιζε διαφορετικά, αυτόματα δεν είχε καμμία θέση στο κόμμα και άμεσα
διαγραφόταν.
Σήμερα στα γυάλινα παράθυρα, έχουν αρχίσει οι ίδιοι
αυτοί άνθρωποι που διαγράφανε τον βουλευτή που
δεν ήταν πρόβατο, να διεκδικούν το δικαίωμα του
βουλευτή να έχει γνώμη!, για να ψηφίσει διαφορετικά
από το κόμμα του προκειμένου να βγάλουν πρόεδρο
της Δημοκρατίας.
Εκλογή νέου προέδρου Δημοκρατίας, όμως σημαίνει
νέο μνημόνιο, σημαίνει νέα μέτρα, σημαίνει τελειωτική
απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας.
Γι’ αυτό άλλωστε η σημερινή ανακοίνωση εκλογής
Προέδρου, που έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας. Αν τα καταφέρουν και βγάλουν Πρόεδρο, ανοίγει
ο δρόμος για την ολοκληρωτική κατοχή της Ελλάδας
στα ξένα συμφέροντα και τους ...οίκους.
Τί έχουμε να ακούσουμε ακόμα, αλήθεια, προκειμένου
να πεισθούμε ότι πρέπει αυτή η τυραννική κυβέρνηση
να παραμείνει στην εξουσία! Γιατί αν δεν εκλεγεί Πρόεδρος, προκηρύσσονται εκλογές. Κι αν γίνουν εκλογές το δίδυμο ΝΔ - ΠΑΣΟΚ πάει ...περίπατο.
Η τρομοκρατία έχει ήδη ξεκινήσει. Φορέστε “αλεξίσφαιρα”, φορέστε ωτασπίδες και σκεφτείτε τις νέες
γενιές. Μην τις καταδικάσετε.
Σκεφθείτε τα γηρατειά που έχουν δώσει το αίμα τους
για να αποκτήσουν ένα αξιοπρεπές τέλος και τώρα
τους οδηγούν στους καιάδες...
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“Διαβολικές” συμπτώσεις...
Ποιος εγκέφαλος της Ιστορίας μπορεί να εξηγήσει τα
παρακάτω...
Ο Abraham Lincoln εκλέχθηκε στο Κογκρέσο το 1846.
Ο John F. Kennedy εκλέχθηκε στο Κογκρέσο το 1946.
Ο Abraham Lincoln εξελέγη Πρόεδρος το 1860.
Ο John F. Kennedy εξελέγη Πρόεδρος το 1960.
Και οι δύο ασχολήθηκαν κυρίως με τα δικαιώματα του
πολίτη.
Και των δύο οι γυναίκες έχασαν παιδιά κατά τη διάρκεια που ζούσαν στον Λευκό Οίκο.

Και οι δύο Πρόεδροι πυροβολήθηκαν ημέρα Παρασκευή.
Και οι δύο πυροβολήθηκαν στο κεφάλι.
Τώρα γίνεται πραγματικά πολύ περίεργο..
Η γραμματέας του Lincoln ονομαζόταν Kennedy.
Του Kennedy η γραμματέας ονομαζόταν Lincoln.
Και οι δύο δολοφονήθηκαν από Νοτίους.
Και τους δύο διαδέχθηκαν Νότιοι που ονομάζονταν
Johnson.
Ο Andrew Johnson, που διαδέχθηκε τον Lincoln, γεννήθηκε το 1808.
Ο Lyndon Johnson, που διαδέχθηκε τον Kennedy, γεννήθηκε το 1908.
Ο John Wilkes Booth, που δολοφόνησε τον Lincoln,
γεννήθηκε το 1839.
Ο Lee Harvey Oswald, που δολοφόνησε τον Kennedy,
γεννήθηκε το1939.
Και οι δύο δολοφονημένοι Πρόεδροι έμειναν γνωστοί
με τα τρία ονόματά τους.
Και τα δύο ονόματα αποτελούνται από 15 γράμματα.
Τώρα κρατηθείτε... έρχεται το καλύτερο.

Σαν το βιβλίο το παλιό
στο ράφι αραχνιασμένο,
σαν σε δωμάτιο σκοτεινό
σε πύργο στοιχειωμένο,
να καρτερείς Ωραία Κοιμωμένη
τα μάγια να σού λύσει ο λαός σου,
κι αντίς ορθός, τροπαιοφόρος λυτρωτής
με της αγάπης το φιλί να σ’ αναστήσει,
να σκύβει τώρα ντροπιασμένος και κιοτής
με του Ιούδα το φιλί, να σε νεκροφιλήσει.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
(χαρακτικό Α. Τάσσος – Το μαρτύριο και ο θάνατος
της Ηλέκτρας Αποστόλου - 1967)

Ο Lincoln πυροβολήθηκε σε ένα θέατρο που ονομαζόταν "Ford".
Ο Kennedy πυροβολήθηκε σ' ένα αμάξι που ονομαζόταν "Lincoln" της "Ford".
Ο Lincoln πυροβολήθηκε στο θέατρο και ο δολοφόνος
του έτρεξε και κρύφτηκε σε μια αποθήκη.
Ο Kennedy πυροβολήθηκε από μια αποθήκη και ο δολοφόνος έτρεξε και κρύφτηκε σε ένα θέατρο.
Και οι δύο, ο Βooth και ο Oswald δολοφονήθηκαν
πριν από τη δίκη τους.
Και το κερασάκι στην τούρτα..
Ο Lincoln μια εβδομάδα πριν δολοφονηθεί ήταν στο
Monroe, στη Maryland.
Ο Kennedy μια εβδομάδα πριν δολοφονηθεί ήταν...
Στην Marilyn Monroe.
σ.σ. τόσες πολλές συμπτώσεις δεν μπορεί να είναι
απλώς τυχαίες...
...δια χειρός Βασ. Αποστολίδη
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης
«Ας γίνουμε η πρώτη γενιά που θα αποφασίσει να είναι η τελευταία»

Έλατο;; Μπανάλ...
Αν βαρεθήκατε όλα αυτά τα χρόνια να στολίζετε χριστουγεννιάτικο δέντρο και θέλετε να κάνετε την διαφορά φέτος, στολίστε το μούσι σας. Έτσι κι αλλιώς
9 στους 10 έχουν.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των φετινών βραβείων Νόμπελ Ειρήνης στο Δημαρχείο του Όσλο, η Πακιστανή έφηβη Μαλάλα Γιουσαφζάι, το κορίτσι από το Πακιστάν
που δέχθηκε τα πυρά των Ταλιμπάν επειδή προώθησε το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση, παρέλαβε και μοιράστηκε το Νόμπελ Ειρήνης με τον Ινδό ακτιβιστή Καϊλάς Σατιάρτι για τις προσπάθειές του όσον αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.
Στα 2 μοιράστηκε φέτος το Νόμπελ
Ειρήνης, για να πάει στα χέρια της
Πακιστανής Μαλάλα Γιουσαφζάι και
του Ινδού Κάιλας Σατιάρτι.
Ο Iνδός υποστηρικτής των δικαιωμάτων των παιδιών Κάιλας Σατιάρτι
αφιέρωσε στα παιδιά που ζουν σε
συνθήκες δουλείας το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
“Είναι μια τιμή προς όλα αυτά τα παιδιά που εξακολουθούν να υποφέρουν
σε συνθήκες δουλείας, καταναγκαστικής εργασίας και τράφικινγκ", δήλωσε
ο
Σατιάρτι
προς
το
ειδησεογραφικό δίκτυο CNN-IBN
μετά την ανακοίνωση του βραβείου.
"Ευχαριστώ όλους αυτούς που υποστηρίζουν τον αγώνα μου περισσότερο από 30 χρόνια", δήλωσε ο
Σατιάρτι.
Η επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης
υπογράμμισε τις σημαντικές προόδους που έχουν επιτευχθεί στη
μάχη εναντίον της παιδικής εργασίας, επισημαίνοντας το γεγονός ότι
ο παγκόσμιος αριθμός των παιδιών
που εργάζονται μειώθηκε από 246
εκατ. το 2000 σε 168 εκατ. σήμερα.
Η 17χρονη Πακιστανή Μαλάλα Γιουσαφζάι βρισκόταν από την πλευρά
της "στο σχολείο όπως συνήθως"
όταν ανακοινώθηκε πως τιμήθηκε με
το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
Η νεαρή Πακιστανή ζει στο Μπέρμιγχαμ από τον Οκτώβριο του 2012, που
υποβλήθηκε σε επέμβαση αφού είχε
δεχθεί μια σφαίρα στο κεφάλι από
τους Ταλιμπάν στο Πακιστάν, όπου
προσπάθησαν να την αποθαρρύνουν
απ’ το να συνεχίσει το σχολείο.
Με συγκλονιστικά στην απλότητά
τους λόγια, η Μαλάλα Γιουσαφζάι,
περασε το μήνυμά της:
«Ας γίνουμε η πρώτη γενιά που θα

Αυτό θα πει “τρομοκρατία”
αποφασίσει να είναι η τελευταία. Οι
άδειες αίθουσες, τα χαμένα παιδικά
χρόνια, η χαμένη δυναμική, ας τελειώσουν όλ' αυτά μαζί μας.
Ας είναι αυτή η τελευταία φορά που
ένα αγόρι ή ένα κορίτσι θα χάσει την
παιδική του ηλικία σ' ένα εργοστάσιο.
Ας είναι η τελευταία φορά που ένα
κοριτσάκι θα συρθεί σ' έναν αναγκαστικό γάμο.
Ας είναι η τελευταία φορά που ένα
αθώο παιδί θα χάσει τη ζωή του στον
πόλεμο.
Ας είναι η τελευταία φορά που μια αίθουσα διδασκαλίας θα μείνει άδεια.
Ας είναι και η τελευταία φορά που για
ένα κορίτσι η εκπαίδευση θα είναι
αδίκημα και όχι δικαίωμα.
Ας είναι η τελευταία φορά που ένα
παιδί θα μείνει εκτός σχολείου.
Ας είμαστε εμείς που θα αρχίσουμε
να βάζουμε ένα τέλος σ' όλ' αυτά.
Κι ας αρχίσουμε να οικοδομούμε ένα
καλύτερο μέλλον εδώ και τώρα.
Σας ευχαριστώ».
Η απονομή των βραβείων Νόμπελ
πραγματοποιήθηκε την παγκόσμια

ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
και ο συμβολισμός βαραίνει ακόμη
περισσότερο.
«Διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι μιλάνε
για μένα με διάφορους τρόπους. Κάποιοι με αποκαλούν το κορίτσι που το
πυροβόλησαν οι Ταλιμπάν. Άλλοι το
κορίτσι που αγωνίστηκε για τα δικαιώματά του. Άλλοι πλέον με λένε
Νομπελίστα. Απ' όσο ξέρω εγώ, είμαι
απλώς ένα κορίτσι με αποφασιστικότητα και πείσμα που θέλει να δει όλα
τα παιδιά να έχουν ίσα δικαιώματα
στην εκπαίδευση, για όλες τις γυναίκες να γίνει κεκτημένο η ισότητα και
όλοι οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του
κόσμου να απολαμβάνουν την ειρήνη».
Δρόμος για την επίτευξη της ειρήνης
και της ισότητας είναι μόνο η γνώση.
Η μόρφωση και όχι τόσο η εκπαίδευση.
Ας ελπίσουμε τέτοιοι άνθρωποι να γίνονται παράδειγμα και οι πράξεις
τους να μετατρέπονται σε ποτάμι που
δεν γυρίζει πίσω.
στοιχεία από http://www.skai.gr

Δήλωση Γιώργου Παπανδρέου:
“Κάνω κόμμα αν δεν βγει πρόεδρος”.
Σαν απειλή μου ακούγεται εμένα. Ε ναι γιατί μας έσωσε την
πρώτη φορά και τώρα θέλει να μας ξανασώσει...

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Είμαστε κι εμείς που τα λέμα όλα με το Νι και με το
Σίγμα. Είσαστε κι εσείς που δεν το αντέχετε και εξαφανίζεστε στο Πι και Φι.
4 Μπαμπά θα μου πάρεις το καινούργιο i-phone;
- Άμα πεις τη μαγική λέξη βλέπουμε...
- Μαρία. - Τι Μαρία; - Το όνομα της γκόμενάς σου...
- Σε τι χρώμα να στο πάρω;;
4 Τι κοινό έχει η γαλοπούλα με την σημερινή κυβέρνηση;
Τη βγάζει δε την βγάζει μέχρι τα Χριστούγεννα...

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια...

Τα πρόστιμα από κλήσεις στα 3Β πήγαν στην Εφορία!!!
Aπό τον Βουλιώτη, Δημήτρη Ηλιού, ελάβαμε την παρακάτω επιστολή, η οποία
αναφέρεται σε κακή διαχείριση όσον αφορά το Δήμο 3Β τις κλήσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της κάποτε Δημοτικής Αστυνομίας αφενός
και σε κακώς κείμενα στην πόλη, και ιδιαίτερα στην οδό Βασ. Παύλου.
Σημειώνουμε εδώ ότι όσον αφορά τις κλήσεις που έστειλε παραμονές Χριστουγέννων 2013 η Δημοτική Αρχή, (40.000 κλήσεις) έχει δίκηο ο κ. Ηλιού, γιατί συζητήθηκαν εντόνως στα δημοτικά συμβούλια και ο Τύπος έγραψε και αποφάσεις
έλαβαν, που προφανώς δεν υλοποιήθηκαν.
Την πρώτη “αταξία” διέπραξε η Οικονομική Υπηρεσία, η οποία χωρίς να ξεκαθαρίσει τις κλήσεις έστειλε ότι είχε και δεν είχε. Ετσι έλαβαν πρόστιμα από κλήσεις πολίτες που τις είχαν εξοφλήσει, πολίτες που δεν τις είχαν λάβει ποτέ και
πολίτες που είχαν κάνει ένσταση και περίμεναν ειδοποίηση! (βλέπε σχετικά
ΕΒΔΟΜΗ φ. 812/14.12.13).

Το Δημοτικό Συμβούλιο τότε 16/12/13, αφού το συζήτησε πήρε αποφάσεις που
προφανώς και όπως αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.
― Να ανασταλεί το μέτρο για 2 έως 4 μήνες για να διορθώσουν οι υπηρεσίες τα
αρχεία τους.
― Να ενημερωθούν οι πολίτες με ανακοίνωση του Δήμου για την αναστολή.
― Κλήσεις που δεν παραλήφθηκαν να εξοφληθούν στο 50%. (ΕΒΔΟΜΗ φ.
813/21/12/13).
Σήμερα λαμβάνουν πάλι παραμονές Χριστουγέννων, πρόστιμα από κλήσεις χιλιάδες πολίτες και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά όλη την προηγούμενη Δημοτική Αρχη (πλειοψηφία και μειοψηφίες) γιατί άφησαν να “παγώσει” η απόφαση.
Τώρα λοιπόν, ο Γρ. Κωνσταντέλλος, ως δήμαρχος καλείται να λύσει το πρόβλημα,
όπως το είχε προτείνει να υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
που και ο ίδιος είχε ψηφίσει, αν βέβαια δεν είναι πλέον αργά.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πήγα να πάρω ‘’Φορολογική Ενημερότητα’’ και παρ’
ότι ζούμε σε εποχή που, καθημερινά, δεχόμεθα ορυμαγδό φόρων, διεπίστωσα ότι ειχα λαμβάνειν και επιστροφή ενός ποσού
ως αχρεωστήτως
καταβληθεντος, από ΦΑΠ.
“Δόξα τω Θεω”,σκεφθηκα. Έλα όμως που υπολόγισα
χωρίς τον ξενοδόχο (οπου Ξενοδοχος και Δημοτικές
Αρχές).
Μου λεει η Εφοριακός, από εμάς είστε εντάξει, αλλά
θα πρέπει πρώτα να τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις
σας προς το Δήμο. Τελείως αυθαίρετα συμπέρανα ότι
πρόκειται περι λάθους, οπότε πήγα στην σχετική υπηρεσία του Δήμου μας (Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης)
και πληροφορήθηκα ότι οφείλω κλήσεις που εχουν
επιβληθεί προ ετών, από τη Δημοτική Αστυνομία (περιλαμβανομένης και της Βουλιαγμένης) και ειχαν βεβαιωθει στην Εφορία τον Ιούλιο του 2014.
Διερωτώμαι λοιπόν “δεν ώφειλε ο Δήμος να μας ει-

δοποιήσει;“ Οι κλήσεις δεν ειχαν γίνει τεράστιο θέμα,
αφου αφορά σε εκατονταδες Δημότες και περιφερόταν από εφημεριδες σε ηλεκτρονικά μέσα κλπ;
Δεν είχε συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι
αρμόδιοι ειχαν διαβεβαιώσει ότι το θέμα είχε κλείσει; Αυτό ενοούσαν και τα έστειλαν να εισπραχθούν
από την Εφορία και μάλιστα κρυφίως; Και κλείνω
αυτό το κεφάλαιο με το απαραίτητο κερασάκι.
Μια από τις κλήσεις αναφερόταν ημέρα Κυριακή και
για στάθμευση στο πεζοδρόμιο στην Alpha Bank,
οπου ολοι γνωρίζουμε πως επι καθημερινής βάσεως
υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα και βέβαια όχι
μόνο εκεί.

Εξι Ελληνες οι πιο διάσημες προσωπικότητες των τελευταίων 6000 ετών
Διάβασα στην εφημερίδα σας
ΕΒΔΟΜΗ 15/11/14 ένα κείμενο με
θέμα “Ποιος θεωρείται ότι ήταν ο
σημαντικότερος αρχαίος Ελληνας
φιλόσοφος”. Εχω διαβάσει ένα
άλλο κείμενο και σας το στέλνω
γιατί το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ
αξιόλογο για μας τους Ελληνες που
μας ανεβάζει στα ουράνια.
«Εξι Ελληνες στη λίστα με τις δέκα
πιο διάσημες προσωπικότητες των
τελευταίων 6000 ετών.
Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ είναι το πιο διάσημο πρόσωπο των τελευταίων
6000 ετών, σύμφωνα με λίστα που
παρουσίασε το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) ξεπερνώντας ακόμη και τον Ιησού

Χριστό.
Τους παρουσιάζουμε με τη σειρά
που αναδείχθηκαν: Αριστοτέλης,
Πλάτων, Ιησούς Χριστός, Σωκράτης, Μέγας Αλέξανδρος, Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Κομφούκιος,
Ιούλιος Καίσαρ, Ομηρος και Πυθαγόρας.
Για τη δημιουργία της Λίστας το ΜΙΤ
εργάστηκε σ’ ένα πρόγραμμα το
οποίο ονόμασε “Πάνθεον” και στο
οποίο έπρεπε να επιλεγούν οι πιο
διάσημοι άνθρωποι από το 4000 π.Χ.
μέχρι το 2010 μελετώντας γεγονότα και δεδομένα καταγεγραμμένα
στην ιστορία.
Η λίστα καταρτίστηκε αξιολογώντας
την πολιτιστική επιρροή του κάθε

ιστορικού προσώπου, λαμβάνοντας
υπόψη και τα γεωγραφικά όρια στα
οποία δραστηριοποιήθηκε».
Νίνα Λαζοπούλου, Βούλα

σ.σ. Ευχαριστούμε την αναγνώστρια Νίνα Λαζοπούλου για το παραπάνω κείμενο. Είναι πολύ ωραίο
και συνάμα προβληματικό, αν σκεφθούμε ότι ο τελευταίος διάσημος
όλων στο σύγχρονο κόσμο είναι ο
Μέγας Αλέξανδρος!
Είναι θαυμαστό ότι όλος ο πλανήτης
μαθαίνει κοιτώντας προς τα πίσω
(στους προγόνους μας), αλλά λυπηρό που η σύγχρονη κοινωνία δεν
έχει να αναδείξει έναν νέο Αριστοτέλη

Σ’ αυτή την πολύπαθη και ίσως από τις χειρότερες,
απο άποψη αισθητικής των Προαστείων, Οδο-Πλατεία
Βασ. Πάυλου, οι αρμόδιοι, από συστάσεως της Βούλας ως πόλης, έχουν προσθέσει απο μια αντιαισθητικότητα και βέβαια δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το
δρόμο που θα επρεπε να ειναι “βιτρίνα” της Βούλας ή
και έχουν συμβάλλει στη σημερινή της κατάντια,
αλλά και έλλειψη εξυπηρέτησης των Δημοτών.
Υπάρχει κανείς να μας εξηγήσει τι μέτρα ελήφθησαν
όταν οι Τράπεζες άνοιγαν σαν τα μανιτάρια, με αποτέλεσμα σε απόσταση 300 μετρων να εγκατασταθούν
21 υποκαταστήματα; Ήταν πολύ δύσκολο να υπολογίσουν ότι και μόνον οι εργαζόμενοι των Τραπεζών,
θα κατελάμβαναν τουλάχιστον 250 θέσεις σε χώρους σταθμευσης, πού ούτως η άλλως δεν υπήρχαν(ουν); Οπότε, απο νωρίς το πρωί, και με την
αγαστή “συμπαράσταση” καταστηματαρχών και εργαζομένων τους (που ανελλιπώς σταθμέυουν και
αυτοί) δεν μπορεί –όχι να σταθμεύσει, αλλά ούτε να
περάσει κουνούπι!
Αλήθεια σκέφτηκε κανείς τους Δημοτες ή και αυτό το
αγοραστικό κοινό; Ποιος αισθάνεται υπερήφανος για
τα άθλια πλαστικά διαχωριστικά σε ένα δρόμο 8 μετρων; Πώς επιτρέπεται να έρχονται για να αφήσουν
προμήθειες τα φορτηγά ή και χρηματαποστολές στις
10, 11π.μ. ή και αργότερα, όταν σε κάθε σύγχρονη
πόλη απαγορεύεται η διέλευσή των μετά τις 8πμ.;
Τι πρόκειται να γίνει με αυτά τα τεράστια πεζοδρόμια-πάρκινγκ, όπου προνομιούχοι σταθμέυουν αλυσσοδένοντας τις παράνομες εισόδους. Αυτό το
αντιαισθητικό και βέβαια άκρως επικίνδυνο για τα
μικρά παιδιά, που παίζουν γύρω του, συντριβάνι, πότε
θα γκρεμισθει και ο χώρος απλά θα πλακοστρωθεί;
Θα μπορούσε κανείς να απαριθμήσει πολλά και ευτράπελα, που διανθίζουν, αρνητικά, την καθημερινή
ζωή στη Βασ. Παύλου, αλλα ελπίζουμε, ότι με τις
προσπάθειες που γίνονται πλέον, θα υπάρξει κάποια
στιγμή αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτά
είναι αρκετά για αρχή.
Δημήτριος Π.Ηλιού
4 Δεκεμβρίου 2014
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Το Κορωπί τίμησε πυροσβέστες, εθελοντές,
χορηγούς, φορείς και πρόσωπα
για την προσφορά τους στην αντιπυρική περίοδο του 2014
Τιμήθηκαν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014
από το Δήμο Κρωπίας, το Πυροσβεστικό Σώμα
Ελλάδος, οι εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας-πυρόσβεσης & πολιτικής προστασίας
Υμηττού, Μεσογείων και Νοτιο- ανατολικής Αττικής, πρόσωπα και δωρητές- χορηγοί, τοπικοί
σύλλογοι Κορωπίου για την προσφορά τους
την αντιπυρική περίοδο του 2014. Mια εκδήλωση ουσίας και όχι εντυπώσεων, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Γιατί και το καθήκον
και ο εθελοντισμός και η χορηγία πρέπει να
επιβραβεύεται για να παίρνει δυνάμεις ο καθένας να προσφέρει και να αγωνίζεται.
Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αθλητισμού – Πολιτισμού και Πολιτικής Προστασίας Θοδωρής Γρίβας καλωσόρισε τους
προσκεκλημένους και συντόνισε την εκδήλωση. Αναφέρθηκε στο ιστορικό της δημιουργίας για πρώτη φορά στον Δήμο οργανωμένης
ομάδας και την αποτίμηση του έργου της και
των δημοτικών υπηρεσιών, την αντιπυρική περίοδο του 2014. Μια αποτίμηση, με 121 περιστατικά πυρκαγιάς και ατυχημάτων και με
σπουδαία αποτελέσματα αποτροπής εξέλιξης
πυρκαγιών σε μέτωπα. Σημαντικό ήταν το
έργο της δημοτικής αρχής και της ομάδας
στον τομέα της πρόληψης.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με ένα ερασιτεχνικό video, δημιουργία του φίλου της ομάδας
Παναγιώτη Χατζηλάμπρου, με το έργο της δασοπροστασίας-πολιτικής προστασίας του
Δήμου Κρωπίας το 2014. Κύρια θέματα, ήταν η
αναδάσωση στο Παλάτι, οι εκτεταμένοι καθαρισμοί στο Παλάτι, Άγιο Νικόλαο και Ντούκα, η
συμβολή της ομάδας στα περιστατικά πυρκαγιών (κύριο συμβάν στην Κερατέα), ατυχημάτων, και πλημμυρικών περιστατικών.
Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή
στην μνήμη του αείμνηστου αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας Δήμου Μαρκοπούλου
Κωνσταντίνου Μαγγανά- παρουσία της οικογένειάς του-που έφυγε πρόσφατα και εντελώς
απροσδόκητα από τη ζωή τον Νοέμβριο του
2014.

Bραβεύθηκε η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου.

Ο Δήμος Κρωπίας συμπαραστέκεται στο βαρύ
πένθος της οικογένειας και του Δήμου Μαρκοπούλου, γνωρίζει ότι ο πόνος της απώλειας
δεν μπορεί να απαλυνθεί με «λόγια και βραβεία», αλλά οφείλει να τιμήσει την μνήμη του

σβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής),
― η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Αττικής,
― η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρωπίας
― η ομάδα εθελοντών και υπαλλήλων δασοπροστασίας και πυρόσβεσης Δήμου Κρωπίας.

σε άλλο χρόνο και όπως αξίζει στο έργο και
την προσφορά του, στον τομέα της πολιτικής
προστασίας και της ενίσχυσης της εθελοντικής
ομάδας Μαρκοπούλου.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, ευχαρίστησε θερμά την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Διοικήσεων Αττικής·
εξήρε για άλλη μια φορά την συμβολή, της Π.Υ
Κορωπίου και της Διοίκησης Ανατολικής Αττικής και των εθελοντικών ομάδων στην άμεση
κατάσβεση των πυρκαγιών στην περιοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Σήμερα βραβεύουμε,
το έργο του Π.Σ, την αυτοθυσία των στελεχών
του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντών δασοπυρόσβεσης που διακινδυνεύουν
κάθε χρόνο τη ζωή τους. Βραβεύουμε συλλόγους, σωματεία και δωρητές-χορηγούς για τη
συμβολή τους στο έργο μας. Αυτοί είναι οι
πρωταγωνιστές της ελληνικής κοινωνίας, της
κοινωνίας που αγωνίζεται για να προστατέψει
τα δημόσια αγαθά και να επιβιώσει».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι των
Δήμων 3Β Γρ. Κωνσταντέλλος και Σπάτων Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου.
Ο δήμαρχος του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος, χαιρετώντας την εκδήλωση εξήρε το επίπεδο
ετοιμότητας του Π.Σ και το ήθος των εθελοντών δασοπροστασίας και επεσήμανε την
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο έργο της πολιτικής προστασίας.
Ο αντιπρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ, Κώστας Παπαδόπουλος, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του
συνδέσμου Νίκο Χαρδαλιά, υπενθύμισε τις καταστατικές και ιδρυτικές αρχές του Συνδέσμου
αποτιμώντας θετικά τη συμβολή του στην υπεράσπιση του Υμηττού. Δώρισε δε στο Δήμαρχο
Κρωπίας και στην εθελοντική ομάδα μια νέα βιβλιογραφική έκδοση του Σ.Π.Α.Υ, το δίγλωσσο
εγχειρίδιο «Δασοπροστασία και Εθελοντισμός», την επιμέλεια του οποίου είχε η δασολόγος Βασιλική Δημητρίου.
Ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Ανατολικής Αττικής Αθανάσιος Τζοΐτης εκπροσώπησε το Πυροσβεστικό Σώμα και την
ηγεσία του -καθότι έκτακτοι λόγοι επικαιρότη-

τας δεν επέτρεψαν την παρουσία του Αρχηγού
και του Διοικητή Αττικής. Ο Αθ.Τζοίτης έκανε
ένα σύντομο χαιρετισμό. Επανέλαβε ότι τα
πληρώματα της Αν.Αττικής καλούνται να δράσουν σε μια από τις πλέον δύσκολες περιοχές
και εκ των ενόντων είναι από τα καλύτερα-εκπαιδευμένα πληρώματα.

Bραβεύθηκε η Εθελοντική Ομάδα δασοπροστασίας
και πυρόσβεσης του Δήμου Κορωπίου.

Τέλος παρέλαβε τις τιμητικές πλακέτες του
Αρχηγού του Π.Σ, αντιστρατήγου Βασίλη Παπαγεωργίου και του υποστρατήγου του Π.Σ, Διοικητή Περιφερείας Αττικής Δημοσθένη
Αναγνωστάκη.
Ο Διοικητής της Π.Υ Κρωπίας Σπυρίδων Πέτρου στο χαιρετισμό του εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτέλεσμα της φετινής
χρονιάς με τις απώλειες στις περιοχές διοικητικής ευθύνης του να περιορίζονται σε 30
στρέμματα αγροτοδασικές εκτάσεις εκ των
οποίων τα 15στρ. στην Παιανία. Για τις προσπάθειες όλων των δυνάμεων, ανδρών και εθελοντών και ιδιαίτερα για ένα συμβάν δήλωσε
ιδιαίτερα συγκινημένος και υπερήφανος.
Την αιρετή περιφέρεια Αττικής και την αρμόδια
υπηρεσία εκπροσώπησε ο Αναστάσιος Γιώτης.
Η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας, περιφερειακή σύμβουλος Ιωάννα Τσούπρα, δεν μπόρεσε
να παραστεί λόγω άσκησης των καθηκόντων
της στην περιφέρεια.

Βραβεύθηκαν:
― το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας στο πρόσωπο
του αρχηγού του Π.Σ, αντιστρατήγου, Βασιλείου
Παπαγεωργίου, (το παρέλαβε ο Διοικητής Πυρο-

Απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι στους:
Ανδρέα Κούκα, Διονύση Μποτώνη, εθελοντή
Δήμου Κρωπίας και μέλους της ομάδας του Αιγαίου, Λάκη Στεργιόπουλο, Ηλία Σαλαμούρα,
super Market ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market –Metro
Α.Ε., Μίνι Μάρκετ Γεωργίας Λάππα, Μίνι Μάρκετ
Λευτέρης, Κωνσταντίνο Τασιόπουλο, την εταιρία
χημικών τουαλετών Europrise, το προϊόντα Ζύμης
Νικολού, την εταιρία ΚΑΖΑΚΟΣ CATERING και
στον νεαρό Παναγιώτη Χατζηλάμπρου. Ιδιαίτερη
αναφορά έγινε από τους διοργανωτές για την
Ελένη Χατζηγιάννη, και τη δωρεάν παραχώρηση
χρήσης οικοπέδου για τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας που πέρυσι της απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα.
Απονεμήθηκε τίτλος τιμής ένεκεν: στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, στη Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον Σ.Π.Α.Υ και τους εργαζομένους του Κ.
Παπαδόπουλος, δημοτικός σύμβουλος Ηλιούπολης), στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής,
σε δημοτικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας,
το Δασονομείο Κορωπίου, στους αγροτικούς
συλλόγους Κορωπίου (Αγροτικός Συνεταιρισμός
Κορωπίου, και Κεκρωπίας) στον Κυνηγετικό σύλλογο Κορωπίου για τη συνεχή δασοφύλαξη του
Υμηττού και τη διαχρονική περιβαλλοντική του
δράση, στον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, στο 2ο Σύστημα Προσκόπων Κορωπίου, και
στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Κορωπίου
(ΣΕΟ).

Bραβεύθηκε η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας της Βάρης (Δήμος 3Β).

Επίσης, απονεμήθηκε τίτλος τιμής ένεκεν στις
δημοτικές εθελοντικές ομάδες που παρευρέθηκαν:
Βάρης, Βούλας, Γλυφάδας, Σαρωνικού-Καλυβίων, Μαρκοπούλου, Παιανίας, Ε.Ο.Δ.Καισαριανής, Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Βύρωνα,
Λαυρεωτικής, Σπάτων-Αρτέμιδος).
Επίσης, στις ομάδες: εθελοντική ομάδα Κουβαρά,
Επίλεκτοι Μαρκοπούλου-Κουβαρά, Ε.Ο.ΜΑ.Κ
Τέλος, απονεμήθηκε τίτλος τιμής ένεκεν κυρίως
στους τοπικούς συλλόγους του Κορωπίου για τη
συμμετοχή τους στην αντιπυρική προστασία.
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Δόγκας: 100 ημέρες ανάληψη ευθύνης στο Δήμο 3Β
Ο Δημοσθένης Δόγκας επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” στο
Δήμο 3Β, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, για τις εκατό πρώτες
ημέρες ανάληψης ευθύνης στη Δημοτική Αρχή, ως αντιπολίτευση.
Αναφέρθηκε στην ενεργό συμμετοχή του στα καθήκοντά του ως
δημοτικός σύμβουλος, με πρόθεση μιας εποικοδομητικής παρουσίας και παράλληλα άσκησε έντονη κριτική για επιλογές και παραλείψεις της Δημοτικής πλειοψηφίας, σε θέμα ουσίας όπως ο
προϋπολογισμός, η νήσος Υδρούσα, η Παράκτιος Μέτωπο Α.Ε.
Ο Δ. Δόγκας συμμετέχει σε πολλές επιτροπές, στις οποίες ανεδείχθη μέσα από ψηφοφορίες ως εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης,
(Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, μέλος ΔΣ ΟΑΠΠΑ, Επιτροπή Προσδιορισμού Τιμήματος Εκμετάλλευσης Ακινήτων
ΟΑΠΠΑ, Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
Στις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αναφέρθηκε ο Δ. Δόγκας ανέδειξε θέματα όπως:
― Τις δρομολογημένες επενδύσεις στη Νήσο
Υδρούσα.
― Την αναγκαία διευθέτηση ρεμάτων του Λυκορέματος, του Κόρμπι και Χερώματος.
― Την ανάγκη δημιουργίας επίσημου και πιστοποιημένου δημοτικού Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
― Το πρόβλημα συγκέντρωσης καθ’ υπέρβασιν αδέσποτων σκύλων στην κατασκήνωση
της Εκκλησίας στο Καβούρι.
― Την κατάργηση άνευ προειδοποίησης των
γραμμών των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν το Δήμο.
― Το μείζον ζήτημα ασφάλειας για τους πεζούς στη λεωφόρο Βάρης, με αφορμή τον
πρόσφατο θάνατο συμπολίτη.
― Τη μη έγκαιρη συγκρότηση της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης, προκειμένου ο προϋπολογισμός του 2015 να έχει αποτυπωμένη
την γνώμη των τοπικών φορέων.
― Τη μη συγκεντρωτική αγορά φωτιστικών
στύλων και ειδών που είχε τελικώς υπέρμετρο
κόστος για το Δήμο.
― Την κακή πρακτική των απευθείας αναθέσεων μελετών που δεν οδηγούν σε έργα.
― Τη μη πρόβλεψη κονδυλίου για τον καθαρισμό των ακτών.
― Την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για τη
συνολική διαχείριση του προβλήματος με τα
αδέσποτα ζώα.
― Τον υπαρκτό κίνδυνο υπερχρέωσης του
Δήμου λόγω της δικαστικής διένεξης με τη
ΜΕΕΚΒ.
Στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους και απάντησε ευθέως και ξεκάθαρα χωρίς να μασήσει τα λόγια του.
Η ΕΒΔΟΜΗ (Αννα Μπουζιάνη) ρώτησε τον Δ.
Δόγκα για τη διημερίδα που ετοιμάζει ο Δήμος
με την Περιφέρεια και αν έχει γνώση του θέματος, αφού μέχρι την Τρίτη 9/12 που δόθηκε
η συνέντευξη δεν γνωρίζαμε τίποτα γι’ αυτό.
Ο Δ. Δόγκας διαφώνησε, γιατί δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους δημότες, τους
επιστήμονες και τους συλλόγους της πόλης.

“Αντιθέτως”, είπε, “πρόκειται μάλλον για το
σερβίρισμα μιας άποψης, της Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ, που θα τοποθετηθεί επισήμως στη
διημερίδα” και πρόσθεσε: «πρόκειται για εκδήλωση που “κανονίστηκε πίσω από κλειστές
πόρτες”. Δεν χρειαζόμαστε κανένα Παράκτιο
Μέτωπο για να κρατήσουμε καθαρές τις παραλίες μας».
«Η κτήση των ακτών είναι δημόσια και η
χρήση τους ανήκει διαχρονικά στους κατοίκους της περιοχής και του Λεκανοπεδίου»,
είπε ολοκληρώνοντας.

Η επίθεση Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
Ερωτηθείς από vimaonline.gr (Νικόλας Κονταρίνης) για την οξύτητα των εκφράσεων του
δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου απέναντί στου
στα δημοτικά συμβούλια απάντησε σχολιάζοντας:
Τέτοιες εκφράσεις “δεν συνάδουν με τη θέση
ενός δημάρχου”, ειδικά αφού ανάλογες συμπεριφορές προσβάλλουν μεγάλες ομάδες
εθελοντών του τόπου και της χώρας μας,
όπως το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. “Μια δημοτική αρχή που αναδείχτηκε με μόλις οκτώ
ψήφους διαφορά είναι άσχημο να εκδηλώνει
τέτοια συμπεριφορά”. ...“Εμείς θέλουμε να
δείξουμε έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό”, κατέληξε.

Οχι στην ιδιωτικοποίηση
της υπηρεσίας Καθαριότητας
Tη γνώμη του ζήτησε (Ηλίας Ζαχαριάδης) για
την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, που όπως είπε προωθεί ο δήμαρχος.
Ο Δημοσθένης Δόγκας δήλωσε ότι διαφωνεί
με την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας επισημαίνοντας ότι “αφαιρεί ένα μεγάλο κομμάτι
πλούτου του Δήμου το οποίο καρπώνεται κάποιος ιδιώτης”. Σχολίασε επιπλέον το γεγονός
ότι σε σχετικές ερωτήσεις που κατέθεσε επί
του προϋπολογισμού, ως προς τα ποσοστά
διάρθρωσης των απορριμμάτων, η δημοτική
αρχή έδειξε άγνοια. Ο Δ. Δόγκας σημείωσε
ότι “ο κόσμος θέλει να είναι καθαρός ο τόπος,
χωρίς να τον νοιάζει ποιος καθαρίζει”. Ομως
για την παράταξή μας (Δημοτική Βούληση),
συμπλήρωσε, προέχει η πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού στην καθαριότητα, ανάλογου σε
αριθμό με τον αριθμό των δημοτών. Και κάλεσε τη δημοτική αρχή να χρησιμοποιήσει τα
προνόμια της “κάρτας του δημότη” με στόχο
να αυξηθεί ο αριθμός των εγγεγραμμένων δη-

μοτών, κάτι που αποτελεί διαπραγματευτικό
χαρτί για κάθε διεκδίκηση επιπλέον προσωπικού.

Ναι στους εθελοντές καμπινίστες, αλλά
με την παρουσία του Δήμου
Ερωτήσεις του έθεσαν (Κονταρίνης, Μπουζιάνη) και για το πρ. κάμπινγκ Βούλας όπου
το διαχειρίζεται μία ομάδα εθελοντών (καμπινίστες).
Ο Δημοσθένης Δόγκας υποστήριξε ότι ο
χώρος χρησιμοποιείται λάθος και ότι θα
έπρεπε να παραδοθεί στη δημοτική αρχή.
“Είναι συνδημότες μας που θέλουν το καλό,
ωστόσο κανείς δεν πρέπει να καπηλεύεται
ένα δημόσιο χώρο, χρησιμοποιώντας τον

κατά το δοκούν”, είπε.
Υπογράμμισε δε ότι είχε πρώτος θέσει ερώτημα στη δημοτική αρχή, με αφορμή τη λειτουργία “κοινωνικού φροντιστηρίου” εντός
του πρώην κάμπινγκ, σημειώνοντας ότι: «το
Κοινωνικό Φροντιστήριο για να λειτουργεί
ιδανικά δεν μπορεί να γίνεται ούτε σε έναν
“αυτοδιαχειριζόμενο χώρο” χωρίς καμμία πιστοποίηση, ούτε όμως και με τον τρόπο που
μεθόδευσε η δημοτική αρχή, χωρίς να γίνεται
γνωστό ποιος ωφελείται και από ποιον. Χρειάζεται ένα κανονικό φροντιστήριο με ανοιχτές διαδικασίες και όχι εξυπηρετήσεις μέσω
της αντιδημάρχου. Δηλαδή ένας μικροπολιτικός μηχανισμός που λειτουργεί ρουσφετολογικά».
Αννα Μυουζιάνη

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

y Υπερηχογραφήματα παίδων
y Γυναικολογικός υπέρηχος
μαστών
ενδοκολπικό
y Triplex αγγείων
αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
καρωτίδων και σπονδυλικών
κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών
y Θυρεοειδούς
y Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
y Μαλακών μορίων
y Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως
παγκρέατος - σπληνός
y Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως
Προστάτη
y Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων
θήλεως
Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax: 210 899 6543
w w w. m e r i m n a - yg e i a s. g r
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Διαξιφισμοί, Κιούσης και Κιούση στο Κορωπί
Αιτία η κυκλοφοριακή ρύθμιση
Η “Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου”, μείζονα αντιπολίτευση στην πόλη με επικεφαλής την Αθηνά Κιούση,
κατηγορεί το δήμαρχο για αδράνεια όσον αφορά την κυκλοριακή ρύθμιση που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη
Δημοτική Αρχή (πριν 6 χρόνια), την οποία όμως είχε καταψηφίσει ο νυν δήμαρχος Δ. Κιούσης και μείζονα αντιπολίτευση τότε.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης απαντά.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Αγαπητοί Συμπολίτες,
Με θλίψη διαπιστώνουμε ότι η νυν Δημοτική Αρχή τα τέσσερα (4) χρόνια
που διοικεί το Δήμο μας έχει εγκαταλείψει την κυκλοφοριακή ρύθμιση της
πόλης μας στην τύχη της.
Ο μοναδικός πεζόδρομος που διαθέτει ή πόλη μας έχει παραμεληθεί. Αυτοκίνητα
και
μοτοσυκλέτες
διέρχονται ελεύθερα και τον έχουν
μετατρέψει σε «παρκόδρομο» με
όποιο κίνδυνο αυτό συνεπάγεται για
πεζούς, ενήλικους και κυρίως ανήλικους .
Η επαρκώς μελετημένη λύση της πεζοδρόμησης της Β. Κωνσταντίνου, που
είναι δημοσιευμένη στην εφημερίδα

της κυβέρνησης και μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα, έχει απορριφθεί από τη
Δημοτική Αρχή. Στα τέσσερα χρόνια
της θητείας της το μόνο που έχει καταφέρει να παρουσιάσει είναι μελέτη
για τη μονοδρόμηση της Β. Κωνσταντίνου με πολλά προβληματικά σημεία.
Καλούμε τη δημοτική αρχή να εγκαταλείψει τις αγκυλώσεις της και να προχωρήσει
στην
υλοποίηση
της
πεζοδρόμησης που έχει δοκιμαστεί
και πετύχει στις προηγμένες ευρωπαϊκές πόλεις.
Το πολεοδομικό σχέδιο του 1932 (!!!)
δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα πλήρως. Σε
πολλά σημεία δεν έχουν διανοιχθεί οι
δρόμοι που προβλέπονται με αποτέ-

λεσμα να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία
στην πόλη μας. Καλούμε τη Δημοτική
Αρχή να ξεκινήσει τις διαδικασίες για
τις απαραίτητες πράξεις αναλογισμού
ώστε να διανοιχθούν οι δρόμοι, ειδικά
στο νέο τμήμα του Δήμου, για να μη
βρεθούμε και εδώ προ (τετελεσμένων)
ή τελεσίδικα κλειστών δρόμων.
Δυστυχώς η αδράνεια της Δημοτικής
Αρχής υποβαθμίζει καθημερινά την
πόλη μας. Την καλούμε να ανασκουμπωθεί για να αλλάξει τη θλιβερή εικόνα της πόλης μας.
http://www.protoboulia.gr,

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης
σηκώνει “το γάντι” και απαντά
«Με θλίψη διαπιστώνουμε ότι η μείζων
αντιπολίτευση λόγω άγχους-αντιπολιτευτικού- και ελλείψει τεκμηριωμένου
λόγου επινοεί διαμάχες που δεν
υπάρχουν πλέον για ένα φλέγον
θέμα, το κυκλοφοριακό-συγκοινωνιακό, που η δημοτική αρχή της «συγγενικής» της παράταξης, της
Αναγέννησης, αντιμετώπισε με επιπόλαιο και επικίνδυνο τρόπο από το
2003 έως το 2010.
Μάλιστα, η κυκλοφοριακή μελέτη της
εποχής εκείνης, το 2004, έγινε με
στοιχεία που ήσαν πλασματικά ως
προς τους κυκλοφοριακούς φόρτους
της Βασιλέως Κωνσταντίνου για να
επιλεγεί η λύση της ολικής πεζοδρόμησης. Η δημοτική αρχή της περιόδου
αυτής αν και είχε ένα και πλέον χρόνο
να προετοιμάσει την υλοποίηση της
εφαρμογής της πεζοδρόμησης, δεν
το έπραξε. Γιατί άραγε;
Επιπλέον, με θλίψη διαπιστώνουμε ότι
η τρίτη παράγραφος της ανακοίνωσης
φαίνεται να υποδηλώνει συγγενικά
ιδιοκτησιακά ενδιαφέροντα για τις
πράξεις αναλογισμού τμημάτων οδών
που εκκρεμούν…Καλούμε την μεί-

ζονα αντιπολίτευση να συναισθανθεί
την ευθύνη της θέσης που κατέχει και
να ασχοληθεί με σοβαρότητα απέναντι στα προβλήματα του Δήμου, τα
οποία εμείς καθημερινά αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα υπευθυνότητα.
Η σημερινή δημοτική αρχή αντιμετωπίζει με μεθοδικό και επιστημονικά
άρτιο τρόπο το ζήτημα από το 2011

και το γνωρίζουν οι πολίτες. Η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης
που εκπονήθηκε δίνει λύσεις, δημιουργεί μεσοπρόθεσμα κυκλοφοριακή
παιδεία και ικανοποιεί χρόνια αιτή-

ματα φορέων και πολιτών.
Το μεγάλο έργο της αποχέτευσης που
εξελίσσεται καθυστερεί την πρώτη
φάση υλοποίησης και αυτό είναι σε
όλους γνωστό.
Η πρώτη φάση υλοποίησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μονοδρόμηση της κεντρικής λεωφόρου με
υποδομές στάθμευσης και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις για όλους τους χρήστες που προϋποθέτει όμως τη
διαμόρφωση των δύο κόμβων εισόδου της πόλης-εντός σχεδίου-, την
τοποθέτηση σήμανσης εκατέρωθεν
γειτονιών, την παράλληλη εφαρμογή
σήμανσης στο υπόλοιπο τοπικό δίκτυο, την ενημέρωση πολιτών για τις
τοπικές αλλαγές κ.α.
Λίγη υπομονή! Άλλωστε 8 χρόνια
αδράνειας της δημοτικής αρχής 20032010 –και ευτυχώς αδυναμίας εφαρμογής της επικίνδυνης μελέτης
άμεσης ολικής πεζοδρόμησης, η οποία
δεν προέβλεπε τις αναγκαίες υποδομές, χώρους στάθμευσης και τις κατάλληλες διαδρομές για, ΙΧ, Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, πεζούς, ποδήλατα, δεν είναι και λίγα!»

Καταργείται πιστοποιητικό
πυροπροστασίας
σε 1000 επαγγέλματα
Mε κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης,
μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας,
Κωνσταντίνο Σκρέκα και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας
του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια, μια σειρά από οικονομικές
δραστηριότητες και επαγγέλματα, απαλλάσσονται από
την υποχρέωση να εκδίδουν πιστοποιητικό ενεργητικής
πυροπροστασίας, μια διαδικασία που κόστιζε σε χρόνο
για τον επαγγελματία – επιχειρηματία
Καταργούν την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού
ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1.039 δραστηριότητες επαγγέλματα.

«Αλλάζουμε τη φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζει
το Κράτος και η Δημόσια Διοίκηση το επιχειρείν, αφού
πλέον ο επαγγελματίας – επιχειρηματίας αναλαμβάνει
την υποχρέωση λήψης προληπτικών, αλλά και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας, που ορίζονται ανάλογα με την κατηγορία των δραστηριοτήτων, χωρίς να
απαιτείται να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό.
Με απλά λόγια θεωρούμε τον επιχειρηματία έντιμο», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

H Kίνα τιμωρεί
Δικαστήριο της Κίνας καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη τον
πρώην αναπληρωτή της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης
και Μεταρρυθμίσεων με τις κατηγορίες για δωροδοκία,
κάτι που έφερε στο φως της δημοσιότητας υποθέσεις
διαφθοράς στα ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης.
Η καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί το
έσχατο πλήγμα στον πρώην αναπληρωτή επικεφαλής
της NDRC, Λίου Τιενάν, ο οποίος απολύθηκε πέρυσι.
Ο Λίου ήταν ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στον οποίο διενεργήθηκε έρευνα αφ’ ότου
ανέλαβε καθήκοντα ηγέτη της χώρας ο Σι Ζινπίνγκ στα
τέλη του 2012 και ξεκίνησε μια πιο επιθετική εκστρατεία
για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Ο Σι έχει υποσχεθεί ότι θα απομακρύνει από τις θέσεις
τους υψηλόβαθμους «τίγρεις» και χαμηλόβαθμες
«μύγες» στον αγώνα του για την καταπολέμηση του
προβλήματος, που, όπως λέει, θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την κυριαρχία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Επίσημα στην αγορά
τα μεταχειρισμένα ρούχα
Μπήκε και στην ελληνική αγορά η πώληση μεταχειρισμένων ρούχων και παπουτσιών από καταστήματα. Ο
νόμος βέβαια έχει ψηφιστεί από το 2012, αλλά με πρόσφατη απόφαση του το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί
την παλιό Υγειονομική διάταξη και επισημαίνει ότι τα
ρούχα που διατίθενται προς πώληση πρέπει να έχουν
απολυμανθεί, προκειμένου να αποφευχθεί μετάδοση νοσημάτων και γενικότερα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει και στους καταναλωτές
πως σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνώς νομοθεσία, τα μεταχειρισμένα προς πώληση είδη πρέπει να είναι σε καλή γενική κατάσταση, επισκευασμένα και καθαρά, ενώ οι ίδιοι θα
πρέπει πάντα να προβαίνουν σε επιμελή καθαρισμό των
προϊόντων που αγόρασαν, πριν από τη χρήση τους.
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Η Δημοτική Αρχή 3Β διαμηνύει σε Eπαγγελματίες
«Ο ηχορυπαίνων αυτή την πόλη
είναι εξωτέος από την πόλη»
Συνάντηση με τους επαγγελματίες υγειονομικού ενδιαφέροντος, είχε ο δήμαρχος
των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλος,
στο Δημαρχείο την Τετάρτη
10/12, μετά από δική του
πρόσκληση.
Παρόντες και οι αντιδήμαρχοι Βαμβασάκης, Διονυσόπουλος και Σωτηρόπουλος
καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος Βάρης, Παπαμιχαήλ.
Ηταν μια πρώτη συνάντηση
γνωριμίας και θα ακολουθήσει επόμενη συνάντηση σε
ένα δίμηνο περίπου, για προγραμματισμό κανονισμού λειτουργίας και ορισμού χώρων
δραστηριοτήτων.
Ο δήμαρχος έβαλε τις “βάσεις” που χρειάζονται για μια
καλή συνεργασία μεταξύ
τους και σωστή διαχείριση
της σχέσης επαγγελματιών
και πολιτών - δημοτών.
Επεσήμανε στην ομιλία του ο
δήμαρχος ότι «θέλουμε τις
επενδύσεις». Αλλά με προϋποθέσεις που δεν θα βλά-

αυτό και δεν θα επιτραπεί
γιατί είναι επ’ ωφελεία της
πόλης. Είναι από τα πράγματα που πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
«Ο ηχορυπαίνων αυτή την
πόλη, αγαπητοί φίλοι, από
την αρχή του καλοκαιριού,
είναι εξωστέος από την
πόλη», κατέληξε.
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πτουν την πόλη με τα βεγγαλικά, την ηχορύπανση, την
κατάληψη πεζοδρομίων, τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Εάν στοχεύσουμε σε μία
πόλη η οποία θα δίνει ποιότητα, δεν θα ηχορυπαίνει,

στην οποία δεν θα γινόμαστε
όλοι κοινωνοί μιας διαδικασίας πολέμου κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από
τα βεγγαλικά της περιοχής.
Δεν μπορώ να δεχθώ συνθήκες που δημιουργούνται
κάθε καλοκαίρι στην περιοχή
μας, που πρέπει να πάει 5 το
πρωί για να ησυχάσουν οι
κάτοικοι από δραστηριότητες με μουσική.
Είτε η Βάρκιζα να χορεύει
μέχρι το πρωί. Δεν γίνεται

Αρνήθηκε, όπως είπε, το αίτημα επαγγελματιών της
πλατείας Βούλας να κλείσουν τις πέργκολες με τζάμια και πλαστικά, για το
χειμώνα.
Τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει
η νοοτροπία της προχειρότητας (δεμένες καρέκλες στο
φωτιστικό της πλατείας) και
«να συνεννοηθούμε» και
έδωσαν ραντεβού για επόμενη συνάντηση.
Αννα Μπουζιάνη

16 ΣΕΛΙΔΑ -
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Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Φέτος κλείνουν 150 χρόνια από την ιστορική συνάντηση 2000 περίπου εργατών από
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στην αίθουσα
St. Martins του Λονδίνου, το Σεπτέμβριο
του 1864, μια συνάντηση που έμεινε γνωστή στην ιστορία σαν Πρώτη Διεθνής.
Στη διάρκεια του ενάμισυ αιώνα που πέρασε από τότε γράφτηκαν πολλά κείμενα
(μελέτες, άρθρα, έρευνες) η πλειοψηφία
των οποίων επικεντρώθηκε στη διαμάχη
ανάμεσα στις απόψεις του Κ.Μαρξ και τού
Μ. Μπακούνιν, τόσο για την οργάνωση των
εργατικών αγώνων (την πολιτική οργάνωση
πρότεινε ο Μαρξ, ενώ ο Μπακούνιν πρότεινε την κοινωνική οργάνωση)., όσο και
για τον τρόπο οργάνωσης της σοσιαλιστικής κοινωνίας (την ομοσπονδία των παραγωγών πρότεινε ο Μπακούνιν, ενώ ο Μάρξ
πρότεινε το εργατικό κράτος). Και όπως
είναι γνωστό οι διαφορές αυτές επηρέασαν
ποικιλοτρόπως πολλούς από τους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες που ακολούθησαν,
ακόμη
και
σε
κορυφαίες
επαναστατικές περιόδους, όπως η Παρισινή
Κομμούνα το 1871, η Γερμανική επανάσταση το 1919 και άλλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ακόμη και σήμερα οι
διαφορετικές απόψεις των δύο αυτών στοχαστών αναμφισβήτητα επηρεάζουν τα κινήματα και τους αγώνες.
Νομίζω όμως ότι θα αδικούσαμε την ιστορία, αλλά και την ουσία του περιεχομένου
της Πρώτης Διεθνούς, αν μέναμε μόνο στις
διαφορές ανάμεσα στους δύο μεγάλους
στοχαστές και δεν προσεγγίσουμε την
Πρώτη Διεθνή μέσα και από την αγωνία
αλλά και την πίστη των δύο αυτών μεγάλων
θεωρητικών, του εργατικού κινήματος για
την αυτοδιαχείριση και την αμεσοδημοκρατική συμμετοχή των εργαζομένων όχι μόνο
στον τομέα της παραγωγής, αλλά και γενικότερα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Γιατί και ο
Κ.Μαρξ και ο Μ.Μπακούνιν -ανεξάρτητα
από τις διαφορές τους- στα κείμενά τους
αναφέρονται στην ανάγκη αυτοδιαχείρισης, αυτοοργάνωσης και αμεσοδημοκρατικής λειτουργίας των κινημάτων και
πρωτίστως του εργατικού: ο Κ.Μαρξ στον
τρίτο τόμο του Κεφαλαίου1 δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην αυτοδιαχείριση των εργοστασίων από τους ίδιους τους εργάτες επισημαίνοντας ότι “τα εργοστάσια των
συνεταιρισμών των ίδιων των εργατών
είναι το πρώτο ρήγμα στον παλαιό τρόπο
παραγωγής και ότι μέσα στα πλαίσιά τους
έχει αρθεί η αντίθεση ανάμεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία”
Ο Μ.Μπακούνιν επίσης σε δύο κείμενά του2
αναφέρεται στη “διεκδίκηση των συμφερόντων των εργατών μέσα από αδιαπραγμάτευτη δράση των ίδιων”.
Από τα κείμενα αυτά γίνεται φανερό ότι στο
θέμα της αυτοοργάνωση, της αυτοδιαχείρισης και της αμεσοδημοκρατικής συμμετοχής των εργαζομένων, που από τότε
απασχολεί το εργατικό κίνημα, και οι δυο

Οι αγώνες των λαών σε όλη τη διάρκεια
της ιστορίας εκτός των άλλων έχουν
ένα κοινό στόχο:
να αποφασίζουν για τη διαχείριση
του υλικού και πνευματικού πλούτου
εκείνοι που τον παράγουν
έχουν τοποθετηθεί με σαφήνεια. Και δεν
θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού αν
εξετάσουμε προσεκτικά τις διεκδικήσεις
των λαών σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής
εξέλιξης, και ιδιαίτερα από την εμφάνιση
της βιομηχανικής παραγωγής, και τη δημιουργία οργανωμένου εργατικού κινήματος, θα διαπιστώσουμε ότι κοινός
παρονομαστής όλων των αγώνων ήταν και
εξακολουθεί μέχρι και τις ημέρες μας να
είναι το αίτημα “να αποφασίζουν για τη
διαχείριση του υλικού και του πνευματικού
πλούτου σε κάθε κοινωνία οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που τον παράγουν, και στους οποίους φυσικά θα πρέπει να ανήκουν τα μέσα
της παραγωγής του.”
Κατά την άποψή μου λοιπόν στις θεωρητικές αναλύσεις, που έγιναν μέχρι σήμερα,
για την Πρώτη Διεθνή, από όσο τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, δεν έχει δοθεί η προσοχή που απαιτείται και αξίζει στις ιδέες
της αυτοοργάνωσης, της αυτοδιαχείρισης
και της άμεσης δημοκρατίας. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να υπερτονισθεί η “εκπροσώπηση”, να αναπτυχθεί η γραφειοκρατία στο
κίνημα, να ενισχυθεί η δύναμη των “από τα
πάνω” και να ατονίσει η δύναμη των “από
τα κάτω”. Και θα ήθελα να επιμείνω στο
θέμα αυτό, γιατί πιστεύω ότι η έλλειψη θεωρητικών αναλύσεων, όπως και η περιορισμένη έως ελάχιστη ασχολία με τα θέματα
αυτά επηρέασε αρνητικά την οργάνωση του
εργατικού κινήματος και των αγώνων αυτό
που έδωσε σε όλη τη διάρκεια του 19ου και
του 20ου αι. και ιδιαίτερα στις μεγάλες επαναστατικές του στιγμές, όπως της Παρισινής Κομμούνας, 1871, της Γερμανικής
Επανάστασης 1919, του Ισπανικού Εμφυλίου 1936-1939 και βεβαίως την Οκτωβριανή Επανάσταση και το Σοβιετικό
σύστημα διακυβέρνησης που την ακολούθησε, και που κατά την άποψή μου ήταν μια
από τις βασικές αιτίες της αποτυχίας της.
Σε μεγάλο βαθμό το ίδιο ισχύει και για την
εποχή μας. Η υποτίμηση δηλαδή της ουσιαστικής, αμεσοδημοκατικής συμμετοχής
των εργαζομένων και ο υπερτονισμός της
εκπροσώπησης και της ανάθεσης αποτελούν την κύρια αιτία των παθογενειών κυρίως του συνδικαλιστικού, αλλά και των
υπόλοιπων κοινωνικών κινημάτων. Τέτοιες
παθογένειες είναι οι διασπάσεις, η χειραγώγηση των εργαζομένων από τις λεγόμενες συνδικαλιστικές ηγεσίες, η ανάθεση
της επίλυσης των προβλημάτων σε κάθε
μορφής ηγεσία, η πλασματική εκπροσώπηση από σωματεία ”σφραγίδες”, οι “μεθοδευμένες ψηφοφορίες”, οι “κομματικές

γραμμές”, οι υποχωρήσεις, οι συμβιβασμοί
-στις διαπραγματεύσεις με το κράτος ή με
τους εργοδότες- σε βάρος των εργαζομένων, ο “παραγοντισμός” και άλλες, που
οδήγησαν σε ανυποληψία και απομαζικοποίηση τα κινήματα. Αν σε αυτά τα φαινόμενα προσθέσουμε τον ατομοκεντρισμό,
που o καπιταλισμός “επέβαλε” και στη χώρα
μας με όχημα τον υπερκαταναλωτισμό, ο
οποίος καλλιέργησε τον ατομικισμό, την
επιδειξιομανία, τον εντυπωσιασμό και τον
ανταγωνισμό, καταλαβαίνουμε εύκολα,
γιατί οι πολίτες αδιαφορούν και απέχουν
από τα κοινά αναζητώντας ατομικές λύσεις. .
Ταυτόχρονα όμως στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι. και ακόμα περισσότερο
από τον 21ο αιώνα τα αδιέξοδα του καπιταλισμού, που τώρα εμφανίζεται με την πιο
ακραία και επικίνδυνη μορφή του, τον νεοφιλελευθερισμό, άρχισαν να γίνονται περισσότερο ορατά σε όλο τον πλανήτη: οι
ανυπολόγιστες καταστροφές στο φυσικό
περιβάλλον με την άσκοπη σπατάλη φυσικών πόρων, ενέργειας και πρώτων υλών σε
συνδυασμό με την κοινωνική εξαθλίωση
(ανεργία, φτώχεια και καταπάτηση ακόμη
και των πιο στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων) επανέφεραν με πολύ εμφαντικό τρόπο τα θέματα του ελέγχου και της
αυτοδιαχείρισης της παραγωγής, όπως και
της άμεσης και αδιαπραγμάτευτης συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική διαχείριση, την ανάγκη δηλ. του να παίρνουν τις
αποφάσεις για τη διαχείριση του πλούτου
εκείνοι που τον παράγουν, θέματα που,
όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, απασχολούν
το εργατικό κίνημα από την εποχή της Πρώτης Διεθνούς, χωρίς ακόμη να έχει βρεθεί
λύση.
Η κατάσταση αυτή, οδήγησε πολίτες και κινήματα σε πολλές χώρες του κόσμου να
αναζητήσουν νέες θεσμικές μορφές συμμετοχής, που να στηρίζονται στην αυτοδιαχείριση και την άμεση δημοκρατία.
Πλούσιες σε εμπειρίες τέτοιων αναζητήσεων είναι οι συζητήσεις που έχουν γίνει
στις συναντήσεις κινημάτων και συλλογικοτήτων από όλο τον κόσμο, γνωστές με το
όνομα Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ, οι
οποίες ξεκίνησαν το 2001 στο Πόρτο Αλέγρε της Βραζιλίας, στοχεύοντας εναντίον
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης
και γίνονται κάθε δύο χρόνια σε διαφορετική χώρα, όπως και στις αντίστοιχες συναντήσεις των κινημάτων και των
συλλογικοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

γνωστές σαν Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ. Παρόμοιες συναντήσεις κινημάτων
διεθνείς ή εθνικές πραγματοποιούνται όλα
αυτά τα χρόνια σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής, της Ευρώπης
και μάλιστα με μεγαλύτερη σε σχέση με το
παρελθόν συχνότητα.
Εκείνες όμως οι κινητοποιήσεις που ανέδειξαν την αυτοδιαχείριση και την άμεση
δημοκρατία σε καθημερινή κοινωνική πρακτική ήταν τα κινήματα των πλατειών που
γεννήθηκαν το 2011, σε συνθήκες γενικευμένης οικονομικής, κοινωνικής, οικολογικής και πολιτικής κρίσης, κινήματα τα
οποία ξεκίνησαν από την Ισπανία και επεκτάθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές, χώρες,
όπως και στη χώρα μας. Μάλιστα ο Ισπανός συγγραφέας Αλμπέρτο Γκαρσόν Εσπινόσα, βουλευτής της Ενωμένης Αριστεράς
από τη Μάλαγα στο βιβλίο του La Tercera
Rep blica3 (Η Τρίτη Δημοκρατία) στις σελίδες 97 έως 122, αναλύει το πώς η άμεση
δημοκρατία στην Αρχαία Αθήνα, μπορεί να
επηρεάσει θετικά τη σημερινή άμεση δημοκρατία.
Τα κινήματα αυτά μέσα από καθημερινές
ανοιχτές και δημοκρατικά οργανωμένες
συζητήσεις απέρριψαν το μοντέλο της
χωρίς όρια ανάπτυξης και της υπερπαραγωγής -καπιταλιστικής ή “σοσιαλιστικής”αναζητώντας ένα νέο μοντέλο εναλλακτικής οικονομίας. Ένα μοντέλο που θα στοχεύει στην κάλυψη των πραγματικών
αναγκών των ανθρώπων, θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον και θα στηρίζεται στην αυτοδιαχείριση, στην τοπική παραγωγή και
στην αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες.
Ένα τέτοιο μοντέλο προϋποθέτει την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και την
εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας σε
όλους τους θεσμούς της κοινωνίας.
Βέβαια μπορεί τα κινήματα των πλατειών με
τη μαζική συμμετοχή των πολιτών να έχουν
υποχωρήσει, όμως οι ιδέες της αυτοδιαχείρισης και της ουσιαστικής συμμετοχής όχι
μόνο συζητιούνται πλέον έντονα, αλλά
έχουν αρχίσει γίνονται πράξη. Χαρακτηριστική είναι η εφαρμογή της αυτοδιαχείρισης σε αγροτικές φάρμες στη Βραζιλία στη
Γερμανία, στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες
και η αυτοδιαχείριση εργοστασίων, όπως
το Zanon, στην Αργεντινή, η ΒΙΟ.ΜΕ στην
Ελλάδα και αλλού. Επίσης η εφαρμογή της
άμεσης δημοκρατίας υλοποιείται ήδη σε
πολλές συλλογικότητες, ενώ απασχολεί έντονα τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως
και πολιτικά κόμματα.

Μάκης Σταύρου
Ιστορικός
stavroumakis@gmail.com
―――――――――
1. Κεφάλαιο τόμος Γ σελ. 555-556
2. ”Η πολιτική της Διεθνούς” και ”Οργάνωση της Διεθνούς”
3. Alberto Garz n Espinosa: La Tercera Rep blica - Εκδόσεις Penνίnsula Ιούνιος 2014. (Το βιβλίο μεταφράζεται και θα κυκλοφορήσει στα Ελληνικά από την
Εναλλακτική Δράση)
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Τροπολογία για τον Επανακαθορισμό των μηνιαίων
αποδοχών και συντάξεων του ένστολου προσωπικού των
Σωμάτων Ασφαλείας, αντίθετη με την απόφαση του ΣτΕ
Δηλώνει ο βουλευτής Δημήτρης Τσουκαλάς
Με την κατατεθείσα υπ'
αριθ.
1978/130/10-112014 Τροπολογία, για
τον
Επανακαθορισμό
των μηνιαίων αποδοχών
και συντάξεων του ένστολου προσωπικού των
Σωμάτων Ασφαλείας, η
κυβέρνηση δεν εφαρμόζει την απόφαση της
Ολομελείας και της Επιτροπής Συμμόρφωσης
του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση των αποδοχών
των ενστόλων.
Η τροπολογία προβλέπει
τη μερική αποκατάσταση
μισθών και συντάξεων
κατά 50%, καθώς και την
απόδοση του 50% των
αναδρομικών σε βάθος
3ετίας, που μεταφράζεται σε 36 μηνιαίες δό-

σεις.
Η Κυβέρνηση αντί να
πειθαρχήσει στην απόφαση του ΣτΕ την εφαρμόζει κατά το ήμισυ,

προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο.
Η συγκυβέρνηση Σαμαρά
– Βενιζέλου αντί να απολογείται για το τσεκούρωμα της απόφασης του
ΣτΕ, παρουσιάζει ψηφο-

θηρικά την τροπολογία
σαν παραχώρηση προς
τους ενστόλους, σαν
προεκλογικό ρουσφέτι,
σαν οιονεί υποχρέωση
των ενστόλων να την ψηφίζουν και να την δοξάζουν.
Οι ένστολοι, εν ενεργεία
και συνταξιούχοι δεν
είναι λάφυρο, είναι αυτόνομες προσωπικότητες
που δεν άγονται και φέρονται από κανένα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι
αυτή η πολιτική περιφρόνησης αποφάσεων Ανωτάτου
Δικαστηρίου,
διακρίσεων και εκβιασμών είναι άθλια και απαράδεκτη, δεν θα γίνει
αποδεκτή και θα καταδικαστεί από τον λαό.

Ανανεώθηκαν οι “Οικολόγοι Πράσινοι”
Με μεγάλη ανανέωση των
στελεχών τους στα πολιτικά όργανα και αποφάσεις
σε σημαντικά θέματα της
κρίσιμης για την χώρα πολιτικής συγκυρίας ολοκλήρωσαν το 11ο τακτικό
συνέδριό τους στην Αθήνα
οι Οικολόγοι Πράσινοι, το
Σαββατοκύριακο 15-16 Νοεμβρίου.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν κρίσιμη την διακριτή
παρουσία τους , στην κατεύθυνση για μια ριζική αλλαγή
του
πολιτικού
σκηνικού και την εναλλακτική διακυβέρνηση της
χώρας, ανεξάρτητα αν
αυτή αναζητηθεί στις επόμενες εκλογές με αυτόνομη παρουσία ή μέσα από

σχήματα συνεργασίας.
Ξεκινούν μια επίπονη προσπάθεια για δημοκρατική,
συλλογική, αποτελεσματική, κινηματική και εξωστρεφή λειτουργία και
δράση. Που θα αναδείξει
την αξία και χρησιμότητα
της πολιτικής οικολογίας
για την ανατροπή της σημερινής καταστροφικής πορείας της χώρας.
Σημαντική
ανανέωση
υπήρξε στη σύνθεση του
Πανελλαδικού Συμβουλίου,
του 34μελούς κεντρικού
οργάνου, που αναδείχθηκε
στο μεγαλύτερό του μέρος
από τις περιφερειακές συνδιασκέψεις του κόμματος,
ενώ το υπόλοιπο από το
συνέδριο.

Οι δύο νέοι συνεκπρόσωποι
Τύπου είναι ο Φίλιππος
Γκανούλης και η Χριστίνα
Ευθυμιάτου, οι οποίοι εκλέχτηκαν και για πρώτη φορά
στην εξαμελή Εκτελεστική
Γραμματεία. Ο Φίλιππος
Γκανούλης, συντονιστής
Κεντρικής
Μακεδονίας
είναι πολιτικός μηχανικός.
Η Χριστίνα Ευθυμιάτου που
εκπροσωπεί το Νότιο Αιγαίο είναι χημικός μηχανικός με εμπειρία σε θέματα
περιβάλλοντος και περιφερειακής –νησιωτικής ανάπτυξης.
Στην ΕΓ εκλέχθηκαν: Γιάννης Τσιρώνης, Δήμητρα
Λυμπεροπούλου & Κώστας
Καλογράνης
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Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δήλωση Μαρίας Γιαννακάκη*
Η 10η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μας υπενθυμίζει
πόσο επιτακτική είναι η
ανάγκη εγρήγορσης για την
διασφάλιση και προστασία
τους από το σύνολο της κοινωνίας.
Οι παγκόσμιες κοινωνικές
αλλαγές επιβάλλουν τη συνεχή προσαρμογή σε θέματα
προστασίας ελευθεριών και
δικαιωμάτων. Η βία σε όλες
τις μορφές αλλάζει συνεχώς
πρόσωπο και είναι αδήριτη
ανάγκη να αναγνωρίσουμε
έγκαιρα τις νέες ανάγκες και
να θωρακίσουμε θεσμικά
ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα. Οι υποθέσεις του
Νίκου Ρωμανού και των
Σύρων πολιτικών προσφύγων, εκφράζουν με τον πιο
χαρακτηριστικό τρόπο, ότι
ατομικά και συλλογικά ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζεται να αντιμετωπιστούν κάτω
από νέο πρίσμα, χωρίς υπο-

χωρήσεις και εκπτώσεις,
αλλά με βάση την αρχή ότι η
προστασία της ανθρώπινης
ζωής και των δικαιωμάτων

της, αποτελούν το ύψιστο
αγαθό.
Στη χώρα μας με μια κοινωνία, που παλεύει να μείνει
όρθια και να διατηρήσει τη
συνοχή της, αποτελεί ύψιστη
δημοκρατική υποχρέωση η
προστασία και διασφάλιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς εκπτώσεις, διακρίσεις βάσει εθνικότητας,
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών

πεποιθήσεων και οποιασδήποτε διαφορετικότητας.
Είναι υποχρέωση όλων όσοι
πιστεύουμε στις δημοκρατικές αξίες ως θεμέλιο της
σύγχρονης κοινωνίας, να
διαφυλάξουμε κάθε ανθρώπινο δικαίωμα, προς πάσα
κατεύθυνση, ενώ η Πολιτεία
οφείλει να διαμορφώσει το
θεσμικό πλαίσιο που θα αναδεικνύει και θα προστατεύει
τις αξίες αυτές.
Η ελευθερία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
ελευθερία του άλλου και
κάθε προσπάθεια διακήρυξης μίσους, από οποιονδήποτε, πρέπει να μας βρει
σθεναρά και αδιαπραγμάτευτα αντιμέτωπους, συνολικά ως κοινωνία.
* Η Μαρία Γιαννακάκη είναι βουλευτής Β’ Πειραιά της ΔΗΜΑΡ και
Γενική Εισήγητρια κατά του Ρατσισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την Παγκόσμια Ημέρα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

«Αναχρονιστική διάταξη σε βάρος των ΑμεΑ
για απόκτηση πτυχίου από Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης»
Εξη βουλευτές, με ερώτησή τους προς
τους αρμόδιους Υπουργούς ζητούν την
απόσυρση αναχρονιστικής διάταξης για
ταο ΑμεΑ.
Συγκεκριμένα, με το Προεδρικό Διάταγμα
370/83 (ΦΕΚ 130 Α’/83) ορίζεται ο κανονισμός
οργάνωσης και λειτουργίας των Ανώτερων
Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής). Μεταξύ των άλλων στο άρθρο 8 παρ. γ’
όπου ορίζεται ποιοι θεωρούνται επιτυχόντες
στις παραπάνω σχολές, αναφέρεται ότι οι
υποψήφιοι πρέπει να έχουν και αρτιμέλεια η
οποία μάλιστα βεβαιώνεται από την εξεταστική Επιτροπή με απόφαση που θα είναι
επαρκώς αιτιολογημένη. Αφαιρείται δηλαδή
η δυνατότητα σε ΑμεΑ να είναι υποψήφιοι
των Σχολών αυτών.
• Με δεδομένο ότι τα ΑμεΑ ξεπερνούν το
9% του πληθυσμού της χώρας μας και σίγουρα ως μέλη της κοινωνίας μας έχουν
ίσες υποχρεώσεις, αλλά και ίσα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα να γίνουν επαγγελματίες ηθοποιοί.
• Και ότι στις περισσότερες ανεπτυγμένες
χώρες η ύπαρξη επαγγελματιών ηθοποιών
ΑμεΑ είναι γεγονός εδώ και δεκαετίες.

• Οτι η παραπάνω διάταξη είναι αναχρονιστική και αναπαράγει «πρωτόγονες» και
πάγιες αντιλήψεις του χθες για την κοινωνικά ενεργή παρουσία των ΑμεΑ.
• Οτι σήμερα, τριανταένα χρόνια μετά την
κατάρτιση του ΠΔ, έχουν εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σχολές όπως αυτή
των Θεατρικών Σπουδών – Θεατρολογίας,
από την οποία έχουν το δικαίωμα να εισάγονται και να αποφοιτούν άτομα με ειδικές
ανάγκες και κατά συνέπεια ενδέχεται να
συμβεί το οξύμωρο, να εργάζονται ως διδάσκοντες σε Δραματικές Σχολές.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
• Είναι στις προθέσεις τους να τροποποιήσουν τη συγκεκριμένη διάταξη, ώστε να
άρουν την πρόδηλη αδικία σε βάρος των
συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα αρτιμέλειας; και αν ναι πότε;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Χρήστος Αηδόνης
Σπύρος Λυκούδης
Βασίλης Οικονόμου
Πέτρος Τατσόπουλος
Νίκη Φούντα
Γρηγόρης Ψαριανός

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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Το ΕΕΑ υπερασπίζει τα μέλη του
από καρτέλ και αθέμιτο ανταγωνισμό
Σε μια εποχή που οι μεγάλοι
και ισχυροί κάθε κλάδου,
συχνά, αδιαφορούν για τους
κανόνες του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (με συχνά φαινόμενα καρτέλ, κατάχρησης
δεσπόζουσας θέσης, παρά-

νομων
όρων
κ.α.)
το
Eπαγγελματικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΕΕΑ) είναι το
μοναδικό Επιμελητήριο που
δρα συστηματικά υπέρ των
μελών του, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δεν παζαρεύουμε το μέλλον
των επιμελητηρίων
Γ. Χατζηθεοδοσίου*
Τα 230 χιλιάδες λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, n
ανεργία και n ανέχεια σε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας,
οφείλονται και σε μέτρα που αποφασίστηκαν όταν οι δανειστές έβαλαν και πάλι «το μαχαίρι στον λαιμό της Ελλάδας, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Σε κάθε φάση
των προηγούμενων διαπραγματεύσεων n τρόικα απειλούσε
µε την καθυστέρηση ή την παύση της χρηματοδότησης.
Σήμερα στήνει στον τοίχο, παίζοντας παιχνίδια µε την εσωτερική πολιτική κατάσταση και στην παράταση του μνημονίου, ακριβώς επειδή γνωρίζει ότι όλοι οι Έλληνες, όλα τα
κόμματα, αλλά και n κυβέρνηση πλέον επείγονται να απεμπλακούν από αυτό. Σε αυτό το κλίμα, σαφώς και τα επιμελητήρια δεν θέλουν να τεθεί σε κίνδυνο n ανάπτυξη που
όλοι προσδοκούμε ότι θα έρθει µε την έξοδο της χώρας
από το μνημόνιο. Θέλουμε, όμως, αυτή n έξοδος να διασφαλίσει ότι οι απώλειες στις συντάξεις και τους μισθούς
των Ελλήνων θα εισέλθουν σε πορεία αναπλήρωσης, ώστε
µε την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης να ενισχυθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων.
Θέλουμε το ασφαλιστικό βιώσιμο και τον ΟΑΕΕ όρθιο για
να καταβάλλει αξιοπρεπείς συντάξεις στους επαγγελματίες θέλουμε n φορολογία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών να μειωθεί.
Θεωρούμε, λοιπόν, απαράδεκτες όλες τις νέες απαιτήσεις
και την παρελκυστική τακτική της τρόικας που παρατείνουν όχι µόνο το μνημόνιο, αλλά και τα βάρη στους ώμους
των Ελλήνων.

ΑΔΑ: ΨΡ9ΚΟΚΥΓ-Κ78
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ»
Κορωπί : 04 /12/2014
Αριθ. πρωτ. : 1959
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Το Ν.Π.Δ.Δ. »ΣΦΗΤΤΟΣ» Δήμου
Κρωπίας
ανακοινώνει
την
πρόσληψη ενός (1)ατόμου με την
ειδικότητα Π.Ε.Παιδιάτρου με σύμβαση Μίσθωσης Έργου και για ένα
(1) Έτος, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, ως εξής:
Π.Ε.ΠΑΙΔΙΑΤΡΩN Μία(1) Θέση:
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι.
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
3. Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου
των αρμοδίων Ελληνικών αρχών.
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

5. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.
6. Βιογραφικό.
7. Προυπηρεσία.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:
1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/
1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο των 2
όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
4. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου
σπουδών
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα
γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός
Βασ. Αδάμ 6, Τ.Κ.19400,Κορωπί,
στην κ. Γιαννάκη Ζωή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ

Έχοντας συστήσει εδώ και
χρόνια ειδικευμένη Επιτροπή
για Θέματα Ανταγωνισμού,
παρακολουθούμε συστηματικά όλα τα γεγονότα που
αφορούν την νομοθεσία του
Ελεύθερου Ανταγωνισμού
(Ν3959/2011 και Ν703/77)
καθώς και την δράση της
Ανεξάρτητης Αρχής Επιτροπή Ανταγωνισμού. Κάθε
απόφαση που εκδίδεται από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού
και ελέγχεται από τα Διοικητικά Δικαστήρια εξετάζεται
με προσοχή ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε
σχετικά τα μέλη μας.
Στόχος μας είναι να βοηθάμε
τα μέλη μας να κατανοούν
πότε ένας ισχυρός προμηθευτής του κλάδου τους ή
ένας ισχυρός ανταγωνιστής
παραβιάζει το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και στην περίπτωση αυτή τι πρέπει να
κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις παρανομίες.
Παράλληλα παρακολουθούμε
στενά την δράση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που όλοι
γνωρίζουμε ότι χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τα
χρήματα των επιχειρήσεων
με αποκλειστικό σκοπό την
εξυπηρέτηση αυτών (μέσω
της άμεσης και σωστής
εφαρμογής της νομοθεσίας
περί Ανταγωνισμού).

Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Αττικής
Νομός Αττικής
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λεωφ. Μαραθώνος 104, 19009
Πληροφορ. Λάντα Μαριάννα
Τηλ. 22943 20519
techdep@marathon.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα: Πρόταση Τροποποίησης
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 758 της 6ης Π.Ε.
της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος τις εργάσιμες ημέρες
από τος 09.00 έως τις 13.00, προκειμένου να λάβουν γνώση της
υπ’ αρ. 163/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την
τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 758 και
επί των οδών Απόλλωνος και κάθετης σε αυτήν Ανώνυμος, της
6ης Π.Ε. και να υποβάλλουν τι
τυχόν ενστάσεις τουςκ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία
δημοσίευση
της
παρούσας πρόσκλησης.
Ο Αντιδήμαρχος
Ρεϊσόγλου Αιμίλιος

Συναλλαγές άνω των 500 €
σε ημέρες αργίας των Τραπεζών

Την σχετική μας, σημαντική,
εμπειρία διαθέτουμε σε κάθε
άλλο Επιμελητήριο που επιθυμεί να βοηθήσει σχετικά τα
μέλη του.
Η Επιτροπή για Θέματα Ανταγωνισμού του ΕΕΑ στελεχώνεται με μέλη του ΔΣ με
σημαντική εμπειρία στα ζητήματα του Ανταγωνισμού που
εκπροσωπούν σε κάθε κίνησή
τους τα δεκάδες χιλιάδες
μέλη μας που «ταλαιπωρούνται» από τα καρτέλ. Παράλληλα συμβουλεύεται (όταν
αυτό είναι αναγκαίο) έμπειρους δικηγόρους για τα θέματα αυτά.
Είναι προφανές ότι η δράση
του ΕΕΑ σε αυτό το αντικείμενο δεν είναι αρεστή από
ορισμένες
πολυεθνικές,
αλλά και από ορισμένους άλλους παράγοντες της Οικονομικής ζωής του τόπου.
Αυτό όμως δεν σταματάει το
ΕΕΑ να κάνει το χρέος του
προς τα μέλη του.
www.eea.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του
ν.4172/2013 κάθε δαπάνη
που πραγματοποιείται άνω
των 500 €, προκειμένου να
εκπίπτει από τα ακαθάριστα
έσοδα μιας επιχείρησης,
αναγκαίο είναι η πληρωμή να
πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με
τη χρήση κάθε τραπεζικού
μέσου.
Σε περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε
ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών ή που
για αντικειμενικούς λόγους
δεν είναι δυνατή η εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και
καταβάλλονται σε μετρητά ή
παραδίδονται συναλλαγματικές οι οποίες εξοφλούνται
εκτός τραπεζικού συστήματος, προκειμένου η δαπάνη
να αναγνωρισθεί φορολογικά από τα ακαθάριστα
έσοδα της επιχείρησης, η
εταιρεία που παρέχει την
υπηρεσία ή πουλάει τα

αγαθά, υποχρεούται να καταθέσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την
έκδοση του παραστατικού
(απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών
εκτός
τραπεζικού συστήματος) σε
τραπεζικό λογαριασμό που
τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό το ποσό
των μετρητών που εισέπραξε.
Ο λόγος της αδυναμίας εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
πρέπει να αναγράφεται
πάνω στο σώμα του στοιχείου του ΚΦΑΣ και να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο.
Δημήτρης Γαρνέλης
Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού
Παν/μίου Αθηνών. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
και κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως.

www.proseminars.eu/blog/

ποιότητα ζωής για όλους
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Aρ.Πρωτ: 26614/8.12.14
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Λαυρεωτικής:
Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
με το Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.3669/08
για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων»
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης
των εργασιών που δημοπρατούνται
ανέρχεται σε 396.177,87 Ευρώ, με
ΦΠΑ 23% και συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες:
α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού
241.696,78 Ευρώ (με ΓΕ & ΟΕ και
Απρόβλεπτα) και
β) Η/Μ προϋπολογισμού 80.009,34
Ευρώ (με ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
Τρίτη 30/12/14 στις 10.00 π.μ (Ώρα
λήξης της υποβολής προσφορών)
στο Δημαρχιακό Κατάστημα της
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής (οδός Λ. Σουνίου 37, Κερατέα).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον
ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για
έργα κατηγορίας Οικοδομικά και
στην Α1 και άνω τάξη για έργα κα-

τηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη
με
τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 26 του ΚΔΕ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στον
διαγωνισμό κατατίθενται από τους
διαγωνιζόμενους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται
σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α,
ήτοι στο ποσό των 6.434,12 ΕΥΡΩ.
Θα έχει δε χρόνο ισχύος τουλάχι-

στον 6 μηνών και 30 ημερών, από
την ημερομηνία δημοπράτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλαμβάνουν τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου με δική τους
δαπάνη μέχρι και την Τετάρτη
24/12/2014, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου
(Λ.Σουνίου 37 Κερατέα, τηλ
2299320222 fax 2299042541).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε εκατόν
ογδόντα (180) μέρες και αρχίζει
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις
της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»
(Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. Πράξης
2012ΣΕ06180046), η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους
και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
«03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής
Σύγκλισης»
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Αττική».
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε υπογραφή της σχετικής σύμβασης
στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η κοινοτική συγχρηματοδότηση
Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την
οικονομική επιτροπή του Δήμου
Λαυρεωτικής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 9-12-2014

ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 15 σαράντα
(40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο
υποψηφιότητας έως τις 15-12-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ: Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100). Για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Άννα
Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00
–14:00,
τηλέφωνο:
27310-89670,
89661
Φαξ:
27310-89656,
ιστοσελίδα
http://sparti.uop.gr/~toda/indexmtp2.html και email: akourtes@uop.gr.

ΑΔΑ: Β5Ρ1ΩΛ6-66Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο: 210 6626294 εσ. 156
Φαξ :
210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
Kορωπί:
10-12-2014
Αρ. Πρωτ.: 26976
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της «Προμήθεια
καυσίμων
κίνησης,
πετρελαίου θέρμανσης 2014» για
τα τμήματα 1 και 3, όπως αναφέρεται στην ΤΥ/8/2014 μελέτη.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας.
Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης
είναι η ανάθεση προμήθεια καυσίμων, δηλ. πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, για κινητήρες
εσωτερικής καύσης, πετρελαίου
θέρμανσης για τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης των κτιρίων που
στεγάζονται Υπηρεσίες του Δήμου,
το ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ. Τα προϊόντα που
ζητούνται είναι :
ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Δήμου Κρωπίας: Πετρέλαιο κίνησης, 346.000
λίτρα, 387.866,00€ πλέον ΦΠΑ
23%, Πετρέλαιο θέρμανσης 12.000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η
ΑΡΤΕΜΙΣ”, Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Τ.K. 190 04, Σπάτα Αττικής
Πληροφορίες : Λαβδού Κων/να

λίτρα, 12.456,00€ πλέον ΦΠΑ 23%
και
Αμόλυβδη βενζίνη 26.000
λίτρα, 34.814,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.
ΤΜΗΜΑ 3 - Καύσιμα ΚΕΔΚ: Πετρέλαιο θέρμανσης, 1.566 λίτρα,
1.625,508 € πλέον ΦΠΑ 23% και
Αμόλυβδη βενζίνη 6.071 λίτρα,
8.129,069 € πλέον ΦΠΑ 23%.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε
ένα από τα δύο (2) τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται
δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται
δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των
αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των δώδεκα
(12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου έως και την
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2014 και
ώρα 14:00.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 23 Δεκεμβρίου 2014 έως
και 12:30, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής της
διαδικασίας γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-

ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Η διαδικασία διαπραγμάτευσης
των προσφορών θα γίνει την Τρίτη
23 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 12:30 στο
σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 444.890,58 ευρώ
(€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
547.215,41€. Η χρηματοδότηση
της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου Κρωπίας και του
ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
Ελληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 5 και
7 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί της
μέσης τιμής λιανικής πώλησης του
είδους. Πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας.
Ημερομηνία παραλαβής από την
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ε.Κ. 9/12/2014.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
στον
Ελληνικό
τύπο
10/12/2014.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Τηλέφ.: 210.6633290, 22940.89405
Fαx: 210 6633290
E-mail : athlspa1@yahoo.gr
Σπάτα, 9/12/2014
Αρ. Πρωτ.:1247

την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη
παροδικών
αναγκών
χρονικής διάρκειας έως 8 μηνών με
ωριαία αποζημίωση, για την διεξαγωγή των προγραμμάτων « Άθληση
για Όλους 2014-2015»:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος, ανακοινώνει

➢ Τρεις (3) Θέσεις ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού:
Ειδικότητα
Αριθμός
Χρονική διάρκεια
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
➢ Μία Θέση με ειδικότητα στην Κολύμβηση και
δευτερεύουσα ειδικότητα στην Γυμναστική.
➢ Μία Θέση με ειδικότητα στην ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
με δευτερεύουσα ειδικότητα στην Ειδική αγωγή.
➢ Μία θέση με ειδικότητα στην ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ.
Χρονική διάρκεια απασχόλησης :
μέχρι 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 22 έως 60 ετών, να έχουν
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, να
είναι άνεργοι και να πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις του Οργανωτι-

1
1

8μήνες και μέχρι
31/7/2014
»

1

»

κού Πλαισίου Προγραμμάτων
«Άθλησης για Όλους».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της ανακοίνωσης και
να υποβάλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.3013.30
στη
Γραμματεία
του
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπά-

των - Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου 108
& Φλέμινγκ, αρμόδια κα Λαβδού
Κων/να, εντός δέκα (10) ημερών
από την τελευταία δημοσίευση της
παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο
site του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της αριθ. 331/2014 Απόφασης
Του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κρωπίας με θέμα “Έγκριση
Κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου
Κρωπίας”.
Στο Κορωπί στις 9 Δεκεμβρίου
του έτους 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κρωπίας.
Ο κανονισμός λειτουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου
Κρωπίας κατά το πλήρες κείμενο
του, βρίσκεται αναρτημένος στο
πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Βασ. Κων/νου 47), & στο
Κοινωνικό Παντοπωλείου (Ανδρούτσου 5) προς ενημέρωση των
δημοτών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A.M.: 18/14
ΚΑ : 25-7312.0031
ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 42897 /10-12-2014
Προϋπ. 88.100,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.
23%)
Πηγή: ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
Χρήση: 2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών
του Δήμου Παλλήνης διενεργεί δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
προϋπολογισμού
με
Φ.Π.Α.
88.100,00 ευρώ (εκ των οποίων
196,00 ευρώ για αναθεώρηση και
16.473,99 ευρώ για Φ.Π.Α.). Το
έργο αποτελείται από την κατηγο-

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 4-12-2014
Aρ. Πρωτ.: 58639
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
(ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 8 ΚΑΙ 9)
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήρια κατακύρωσης:
• Για τις Ομάδες 8, 9 την επί τοις
εκατό (%) έκπτωση στις επίσημες
τιμές του τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών, το κόστος ανά εργατοώρα εντός και εκτός συνεργείου.
Συνολικός
προϋπολογισμός
10.300,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και πιο συγκεκριμένα 2 Ομάδες εργασιών, την Ομάδα 8 που
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ΓΑΜΟΙ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ το γένος Κοντού, που γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα Αττικής και η ΗΡΩ
ΠΑΖΑ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος
Καλλία, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο
Χολαργό Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο
Δημαρχείο του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

ρία εργασιών : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 71.626,01 ευρώ (συνολική δαπάνη εργασιών – Γ.Ε. & Ο.Ε.
18% - Απρόβλεπτα 15%).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού από τη διεύθυνση
τεχνικών υπηρεσιών του δήμου
Παλλήνης (Ιθάκης 12-Παλλήνη, 1ος
Όροφος, γραφείο 6) μέχρι και τις
24-12-2014 ημέρα Τετάρτη.
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα
τύπου Β’, όπως εγκρίθηκε με την
αρ. 487/2013 (ΦΕΚ 2897/β’ /15-112013) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 30-12-2014 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο γραφείο της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου
Παλλήνης, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6
του ΚΔΕ.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγε-

γραμμένοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
στην Α1’ τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών και β) αλλοδαποί
διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.432,52
Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξη
μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης , μέχρι τις 30-07-2015.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου (Έσοδα Δήμου)
στο προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014 έχει προβλεφθεί πίστωση 5.000,00 € στο Κ.Α.
25.7312.0031.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Παλλήνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

αφορά την συντήρηση και επισκευή
δικύκλων και την Ομάδα 9 που
αφορά την Φανοποία και βαφή αυτοκινήτων
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του
Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, το
άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) ,το Π.Δ.
60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007), την
με αρ. Πρωτ. 45579/17-9-2014 σχετική Διακήρυξη και την Τεχνική Μελέτη με α/α 55/2014
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
μπορούν να καταθέσουν προσφορά
για οποιαδήποτε από τις 2 βασικές
ομάδες.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 με ώρα έναρξης
ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξης
παράδοσης των προσφορών 10:30
π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος
ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς

λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ,
ήτοι ποσό 167,48 € όταν η προσφορά καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
Αν η προσφορά δεν καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών η εγγυητική
επιστολή ορίζεται το 2% επί του
προϋπολογισμού της δαπάνης
χωρίς ΦΠΑ της συγκεκριμένης
ομάδας, ήτοι:
― Ομάδα 8 : 4,88€
― Ομάδα 9 : 162,60€
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5€ από το Τμ. Προμηθειών του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης καθημερινά από
Δευτέρα 15-12-2014 έως Πέμπτη
22-1-2015 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.: 2132020131, 2132019955
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

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

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

www.psychosynthesis.gr

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

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

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

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

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής
Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,
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

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ , (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)

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

Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
“Μαμά με δυσκολεύει αυτό το μολύβι…”
Μιλώντας για την δυσγραφία στην παιδική ηλικία…..
Η γραφή αποτελεί μια από τις πιο σπουδαίες ακαδημαϊκές δεξιότητες και τοποθετεί τα θεμέλια της στα
2,5 έτη ζωής, όπου παρατηρείται σύλληψη του μολυβιού παλαμιαία με τελικό προϊόν …τη μουτζούρα!
Η Δυσγραφία είναι ένας όρος που αναφέρεται σε δυσκολία κατά την ολοκλήρωση της γραφής. Ανήκει
στον ευρύ τομέα των μαθησιακών δυσκολιών και δεν
συνδέεται οπωσδήποτε με χαμηλή νοημοσύνη. Εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και ειδικότερα κατά τις
πρώτες προσπάθειες του παιδιού να γράψει (πρώιμο
στάδιο του γραφισμού 3-4 ετών).
Γενικά Συμπτώματα της Δυσγραφίας
Πολλοί γονείς πριν την επίσκεψη στον Εργοθεραπευτή παρατηρούν τα ακόλουθα συμπτώματα:
1) Δυσκολία για ομοιομορφία στο σχήμα και το μέγεθος των γραμμάτων και γενικά δυσανάγνωστη γραφή
2) Γράμματα που δεν ολοκληρώνονται.
3) Λανθασμένη σύλληψη του μολυβιού
4) Εξαιρετικά μειωμένη ή αυξημένη ταχύτητα γραφής,
5) Άσκηση πίεσης στο μολύβι,
6) Παράπονα του παιδιού για φυσικό πόνο στο χέρι
7) Αντίδραση ή άρνηση του παιδιού να ολοκληρώσει
δραστηριότητες που περιέχουν γραφή.
8) Ένα ή περισσότερα από τα προηγούμενα σε συνδυασμό με ορθογραφικά λάθη.
9) Χαμηλή αυτοεκτίμηση (καθώς το παιδί συγκρίνει
τον εαυτό του με τους άλλους)

Που εστιάζεται η δυσκολία τελικά;
Τα 5 είδη της Δυσγραφίας
1. Δυσλεξική δυσγραφία: Παρουσιάζονται αυτόνομα
η καθεμία αλλά μπορεί και να συνυπάρχουν
2. Δυσγραφία κινητικής αδεξιότητας: Προκύπτει
λόγω δυσκολιών στην λεπτή κίνηση ή λόγω απροσδιόριστης κινητικής αδεξιότητας.
3. Δυσγραφία λόγω δυσκολιών κατανόησης χώρου:
Το παιδί δυσκολεύεται να διακρίνει τις έννοιες
χώρου.
4. Φωνολογική δυσγραφία: Το παιδί δυσκολεύεται να
συγκρατήσει στην μνήμη φωνήματα, ώστε να τα
βάλει στην σωστή σειρά και να παράγει την επιθυμητή
λέξη.
5. Λεξιλογική δυσγραφία: Όταν το παιδί γράφει τις

Είς μνήμην
Ντίνου Καραγεώργου
Αντί μνημοσύνου, η οικογένεια του Ντίνου Καραγεώργου, οργανώνει εκδήλωση για τα παιδιά του
ΠΙΚΠΑ.
Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις
11.30 το πρωί στο ΠΙΚΠΑ.

EΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Το Σωματείο “Άγιοι Ανάργυροι” διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
2014, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ στον Δήμο Κορωπίου, από 9.00 – 14.00.

λέξεις όπως τις ακούει: π.χ. ξέρω – κσέρω. Σπάνιος
τύπος.
Τί πρέπει να γίνεται;
Όσο νωρίτερα παρατηρηθούν και διαγνωστούν αυτές
οι δυσκολίες, τόσο πιο εύκολη και η αντιμετώπιση
τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως και ένα μεγαλύτερο παιδί δεν μπορεί να βοηθηθεί. Πρώτο βήμα για
το γονιό είναι η λήψη διάγνωσης από ιατρική ειδικότητα η οποία είναι εξειδικευμένη στον τομέα της παιδικής ανάπτυξης, ώστε να εκτιμηθεί η συνολική
εικόνα του παιδιού και να κριθεί ξεκάθαρα η αναγκαιότητα της εργοθεραπευτικής παρέμβασης ή
όποιων άλλων ειδικοτήτων.
Η εργοθεραπευτική παρέμβαση
Μετά τη λήψη της διάγνωσης από ειδικευμένο ιατρό ο
εργοθεραπευτής περνά στο στάδιο της αξιολόγησης
των δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση ενός καθαρού γραπτού στην περίπτωση της δυσγραφίας. Ένας από τους απώτερους στόχους της
Εργοθεραπείας είναι να μεταδοθεί η πληροφορία που
χρειάζεται ένα παιδί προσαρμοσμένα και σταδιακά, αυξάνοντας το κίνητρό του μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και η στενή συνεργασία με τους γονείς, για την
επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος.
Aντωνία Α. Παπαμιχαήλ
Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια
EMAIL : ot.toniapapa@yahoo.gr

«Πρόληψη Καρδιαγγειακού
Κινδύνου
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ το πρόγραμμα «Ενημέρωση και Πρόληψη του Καρδιαγγειακού
Κινδύνου» σε άνδρες και γυναίκες από 40 ετών και άνω.
Εξειδικευμένο προσωπικό ενημερώνει τους πολίτες, μετράει την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και
προσδιορίζει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε όσους γνωρίζουν την ολική χοληστερόλη τους, βάσει του ηλεκτρονικού προγράμματος της Ευρ. Καρδιολογικής Εταιρείας.
Απαραίτητο δικαιολογητικό προσκόμισης κατά την εξέταση η πρόσφατη εξέταση χοληστερόλης.
Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2014.
Πληροφορίες στα Δημοτικά Ιατρεία Αρτέμιδας, Αύρας 5
& Αγίας Μαρίνας, κάθε Τετάρτη (9 πμ έως 12μμ.), τηλέφωνα 22940 45566 ή 22940 88088 εσωτ. 306 στην υπεύθυνη Δήμητρα Μπέλμπα.
Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας.
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Διασχολικό πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου
Στα πλαίσια των δράσεων του Δήμου 3Β, ο Γ.Σ «Άρης Βούλας» οργάνωσε το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου το
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των δημοτικών σχολείων. Στην
πρόσκληση του “Aρη Βούλας”, ανταποκρίθηκαν και τα τέσσερα δημοτικά σχολεία Βούλας 1ο, 2ο (με δύο ομάδες α
και β), 3ο, 4ο και το δημοτικό σχολείο του Διλόφου Βάρης.
Πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η μικτή ομάδα των 1ου και
του 4ου δημοτικού σχολείου Βούλας, που επεκράτησε
στον τελικό της α ομάδας του 1ου δημοτικού σχολείου με
σκορ 2-1.
Στον μικρό τελικό η β ομάδα του 1ου σχολείου επεκράτησε του 3ου Βούλας με σκορ 4-1.

Βράβευση σε ειδική εκδήλωση
Η βράβευση των ομάδων που διακρίθηκαν, όπως και η απονομή διπλωμάτων και μεταλλίων σε όλα τα παιδιά που
πήραν μέρος στο πρωτάθλημα, θα γίνει σε ειδική τελετή
που διοργανώνει ο Γ.Σ «Άρης Βούλας» στην αίθουσα
«Ιωνία» (δίπλα από το Δημαρχείο στο Βούλα), την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, και ώρα 19.30.
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν:
― Προσωπικότητες του αθλητισμού
― Aθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν την περίοδο
2013-2014.
― Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στα τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρσης και ποδοσφαίρου 2014
― Αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν στην εισαγωγή των
ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας ή ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους.

11ο κύπελλο βετεράνων Π.Ο.Φ.Επ.Α.
Ο Άκτωρας ήταν ο μεγάλος νικητής του
11ου κυπέλλου Π.Ο.Φ.Επ.Α. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης) Αττικής και Νότιας
Ελλάδας, βάζοντας έτσι το λιθαράκι για
την κατάκτηση του 3ου στη σειρά
νταμπλ. Αυτή τη φορά το έργο του ήταν
πολύ πιο εύκολο, καθώς με την ομάδα
του Πάνθεο δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης
Κορδούτης, που λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων έλειπε εκτός Αθηνών. Οι
νικητές, ενισχυμένοι με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή Κώστα Βατσακλή
και με τους πρώην πρωταθλητές Χρήστο
Λάμη και Μιχάλη Παγώνη στην αρχική
τριάδα, ήταν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο
για τους Σταύρο Ράπτη, Κώστα Σταμνίδη και Λουκά Γιαλούρη, που παρουσίασαν ένα αξιόμαχο σύνολο.
Ο αγώνας ξεκίνησε με τη σπουδαία νίκη
του Στ. Ράπτη στον Παγώνη με 3-1. Στη
συνέχεια ο Λάμης επιβλήθηκε με 3-0 του
Γιαλούρη, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τον τελικό. Στο τρίτο κατά σειρά παιχνίδι ο
Σταμνίδης αντιμετώπισε τον Βατσακλή.
Στο μακράν πιο εντυπωσιακό παιχνίδι, ο
ομοσπονδιακός τεχνικός επιβλήθηκε με
3-0, αν και στο πρώτο σετ γύρισε το
ματς από 8-4 πίσω, κάνοντας το 2-1 για
τον Ακτωρα. Στο διπλό, οι Λάμης-Βατσακλής δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερη
δυσκολία και ξεδιπλώνοντας τις εξαιρετικές τεχνικές τους ικανότητες, επιβλή-

θηκαν με 3-0 των Σταμνίδη-Ράπτη. Στο
5ο κατά σειρά παιχνίδι ο Ακτωρας χρησιμοποίησε τον Νίκο Σγουρόπουλο, που
νίκησε με 3-2 τον Ράπτη μετά από ένα
συναρπαστικό παιχνίδι και έδωσε το Κύπελλο στην ομάδα της Ελευσίνας.
Στο μικρό τελικό, που διεξήχθη ταυτόχρονα, οι Ανεξάρτητοι της Αμφιθέας
(μόνο ανεξάρτητοι δεν ήταν) κέρδισαν
4-1 του Βετεράνους του ΑΟ Ταταύλα. Τη
μοναδική νίκη για τους ηττημένους
έκανε ο Γιώργος Μπουσούνης που κέρδισε τον Ηρακλή Ρούσση. Για την Αμφιθέα αγωνίστηκαν επίσης οι Νίκος

εδρος του Π.Ο.Φ.Επ.Α. Σταύρος Πλακαντωνάκης απένειμε τιμητική πλακέτα
στον Γρ. Κωνσταντέλλο, εκ μέρους του
Δ.Σ. του Ομίλου, θέλοντας στο πρόσωπό
του να ευχαριστήσει το Δήμο 3Β, για τη
βοήθεια και τη συμπαράστασή του.

Μουχτούρης και Αλέκος Δέσης, ενώ για
τα Ταταύλα οι Γιώργος Κυριακόπουλος
και Θεόδωρος Θεοδωρίδης.
Πριν την τελετή των απονομών, ο Πρό-

ψης του τελικού διαδικτυακά από το
sportsland.gr, όπου υπήρχε περιγραφή
και δόθηκε η δυνατότητα σε αθλητές για
δηλώσεις και σχολιασμό.

1ο ATHENS SANTA RUN!
Ο Παλαιστικός Σύλλογος
Ραφήνας - Πικερμίου με το
Βασίλη Κολλάρο και
τη Φανή Ψαθά έτρεξαν...
Την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 έγινε στο κέντρο της Αθήνας, για πρώτη φορά το Santa Run, ο διεθνής θεσμός που έχει
καθιερωθεί σε πλήθος μητροπόλεων παγκοσμίως με μεγάλη
επιτυχία.
Οι συμμετέχοντες δρομείς ήταν ντυμένοι με στολές του Άι Βασίλη σε έναν συμβολικό αγώνα χωρίς χρονομέτρηση, αφού
στόχος ήταν η δημιουργία μιας Χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας στο κέντρο της Αθήνας και η ενίσχυση ενός επιλεγμένου φιλανθρωπικού φορέα. Έτσι, κάθε δρομέας -Αγ.
Βασίλης προσέφερε το δικό του… Αγιοβασιλιάτικο δώρο μέσω
της συμμετοχής του!
Σημείο αφετηρίας και τερματισμού ήταν το City Link (στοά
Σπηρομήλιου, Βουκουρεστίου & Αμερικής) στο κέντρο της
Αθήνας, που ήδη στολισμένη υποδέχθηκε τους Αγ. Βασίληδες
μέσα σε μία γιορτινή ατμόσφαιρα.
Με ώρα εκκίνησης 11:30 π.μ, οι συμμετέχοντες έτρεξαν μία
απόσταση 2.5 χλμ, διασχίζοντας την καρδιά της χριστουγεννιάτικης Αθήνας. Για την πρώτη διοργάνωση του Santa Run
Athens οι συμμετοχές ήταν περιορισμένες με ανώτατο όριο
τα 500 άτομα. Kάθε δρομέας κατέβαλε συμμετοχή 10 € και το
σύνολο των χρημάτων δόθηκε στην Αποκατάσταση Παιδικών
Χαρών Δήμου Αθηναίων.

Ακολούθησε μικρός μπουφές και οι παριστάμενοι με αρκετή διάθεση, βρήκαν
την ευκαιρία στα διάφορα πηγαδάκια να
σχολιάσουν τα τεκταινόμενα της ημέρας, όπου δεν έλειψαν και τα πειράγματα.
Tο γεγονός καλύφθηκε ζωντανά κάλυ-
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2η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Χάντμπολ
του Α.Ο. Ανοιξη
Χαρίζοντας απλόχερα την αγάπη και
το χαμόγελό τους, περισσότερα από
150 παιδιά, αθλητές του Α.Ο. Άνοιξης
Χάντμπολ, φίλοι και συμμαθητές τους,
πήραν μέρος την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στην 2η Χριστουγεννιάτικη
Γιορτή Χάντμπολ που πραγματοποιήθηκε στην Άνοιξη υπό την αιγίδα της
Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας (ΟΧΕ), με την υποστήριξη του
Α.Ο. Άνοιξης και σε συνεργασία με
τους συλλόγους γονέων των δημοτικών σχολείων Άνοιξης, 1ου Αγ. Στεφάνου, Ροδόπολης και Σταμάτας.
Με βασικό σύνθημα «Το παιδί αγαπάει
το παιδί» η γιορτή ήταν αφιερωμένη
στο σύλλογο «Χαμόγελο του Παιδιού». Τα παιδιά έπαιξαν χάντμπολ,
ζωγράφισαν, τραγούδησαν τα κάλαντα και στο τέλος απόλαυσαν τον
εορταστικό μπουφέ που επιμελήθηκαν
οι γονείς των μικρών αθλητών.
Προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τις
αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς οι μικροί αθλητές του Α.Ο.Α ,
οργάνωσαν χριστουγεννιάτικο bazzar
με δικές τους χειροποίητες κατασκευές, μεταχειρισμένα βιβλία και παιχνίδια, τα οποία αγοράστηκαν από

μικρούς και μεγάλους γεμίζοντας τον
χριστουγεννιάτικο κουμπαρά του
συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού» με
το ποσό των 135,40€.

Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Ανάπτυξης Χάντμπολ Κώστας Κότσιρας,
χαιρετίζοντας την εκδήλωση εκ μέρους της ΟΧΕ, αναφέρθηκε στην κοινωνική και πολιτιστική διάσταση του
αθλητισμού.
Ο Έφορος Χάντμπολ και μέλος του ΔΣ

του Α.Ο. Άνοιξης Μάριος Λουκάτος
στο καλωσόρισμα του ευχαρίστησε
την ΟΧΕ για την τιμή που έκανε στο
νεότερο μέλος της ομοσπονδίας χάν-

τμπολ, να θέσει υπό την αιγίδα της
την εκδήλωση, τους συλλόγους γονέων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και όλους τους γονείς που με
αγάπη και χαμόγελο επιμελήθηκαν
τον εορταστικό μπουφέ.

«Χάλκινος» ο Χρήστος Βολικάκης
στο 2ο Παγκόσμιο Κύπελλο πίστας
Ο Χρήστος Βολικάκης απέδειξε για μια ακόμα φορά
την παγκόσμια κλάση του,
κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο, στο Kέιριν, στο Λονδίνο.
Ο
Έλληνας
πρωταθλητής ανέβηκε στο
3ο σκαλί του βάθρου, στο
2ο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδηλασίας πίστας και βρίσκεται κυριολεκτικά «με το ένα
πόδι» στους Ολυμπιακούς

Αγώνες του Ρίο (Βραζιλία).
Την πρώτη θέση κατέλαβε ο
Γερμανός Στέφαν Μπότιχερ, ακολούθησε στην δεύτερη
ο
Κολομβιανός
Ερνάντο Πουέρτα Ζαπάτα
(+0.039), ενώ ο Χρήστος
Βολικάκης τερμάτισε με
διαφορά +0.099.
Νωρίτερα ο 26χρονος Βολιώτης αθλητής είχε καταλάβει την πρώτη θέση τόσο

A.O. KOΡΩΠΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ορνάκης το Δ.Σ και ο φίλαθλος
κόσμος του Κορωπίου ευχαριστούν και συγχαίρουν δημόσια τον Πρόεδρο το Δ.Σ και τους φιλάθλους του ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ για την άψογη φιλοξενία τους στο
μεταξύ μας Κυριακάτικο παιχνίδι στις 07/12/2014 για το
Πρωτάθλημα της Α΄ΕΠΣΑΝΑ. Δηλώνουν δε ότι στο δεύτερο γύρο θα ανταποδώσουν τη φιλοξενία. Τέτοιες φίλαθλες φιλοξενίες προάγουν το ποδόσφαιρο και το
φίλαθλο πνεύμα και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και
πάλι συγχαρητήρια. aok1903@hotmail.gr

στην προκριματική σειρά
όσο και στον ημιτελικό.
Τα Παγκόσμια Κύπελλα
αποτελούν
σημαντικούς
αγώνες στο κυνήγι βαθμών
για την πρόκριση στους
Ολυμπιακούς αγώνες στο
Ρίο. Στο αγώνισμα του κέιριν προκρίνονται οι εννέα
πρώτες χώρες της παγκόσμιας κατάταξης που δε
συμμετέχουν στο ομαδικό
σπριντ. Η Ευρώπη μπορεί να
πάρει μέρος έως και με
πέντε χώρες.

Ο Χρήστος Βολικάκης δήλωσε: «Ένα μετάλλιο που
ήρθε μετά από σκληρή προετοιμασία και δύσκολες
συνθήκες. Το αποτέλεσμα
όμως είναι η καλύτερη ανταμοιβή. Στο αγώνισμα του
κέιριν, μ’ αυτό το μετάλλιο
έχω εξασφαλίσει κατά 99%
την πρόκρισή μου στους
Ολυμπιακούς».
Θ’ ακολουθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 16-18 Ιανουαρίου 2015.
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Κάρτα ClubProteas
Εκπτωτική κάρτα με καλές προσφορές
Ο Πρωτέας Βούλας αντιλαμβανόμενος την δύσκολη περίοδο οικονομικής ύφεσης που διανύουμε, προχώρησε
στην έκδοση μιας ονομαστικής κάρτας μέλους, την
ClubProteas η οποία χρησιμεύει σαν εκπτωτική κάρτα,
μέσα από συνεργασίες με τοπικές κι άλλες επιχειρήσεις.
Οι κάτοχοι της συγκεκριμένης κάρτας θα απολαμβάνουν
εκπτώσεις από καταστήματα και υπηρεσίες όχι μόνο της
Βούλας, αλλά και των κοντινών περιοχών καθώς κι επώνυμων αλυσίδων με τις οποίες ο Σύλλογος έχει εξασφαλίσει συνεργασία.

Αυτή την στιγμή έχουν μπει στο πρόγραμμα της Club Proteas 120 επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής και όχι
μόνο, παρέχοντας σημαντικές εκπτώσεις από την ένδυση, την υπόδηση, τα τρόφιμα αλλά και υπηρεσίες
υγείας. Στην ClubProteas θα βρείτε επιχειρήσεις που έχει
ο καθένας ανάγκη καθημερινά κερδίζοντας παράλληλα
στην τσέπη μας.
Για να αποκτήσει κάποιος την κάρτα μέλους ή να συμμετάσχει στο πρόγραμμα σαν συνεργαζόμενος επιχειρηματίας, μπορεί να απευθυνθεί στο τηλέφωνο του Συλλόγου:
210-8953823
Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Πρωτέας Βούλας παρέχει
στα μέλη του καλύτερες τιμές σε προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
μπορούν να προωθούν τα προϊόντα τους στα μέλη του, με
μόνο κόστος την παροχή κάποιας έκπτωσης.
Δείτε τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στον σύνδεσμο:
http://www.proteasvoulas.gr/index.php/el/club-proteas
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Nέος Πρόεδρος Δημοκρατίας, νέο μνημόνιο με νέα μέτρα
Από τη στιγμή που διέρρευσε “εντέχνως” από την
τρόικα, το μήνυμα με τις 17 απαιτήσεις της προς την
κυβέρνηση, ο Σαμαράς βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.
Αυτά τα μέτρα δεν περνάνε στη Βουλή ούτε από τους
δικούς του βουλευτές. Επομένως η μόνη λύση ήταν η
επίσπευση εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, εξαπολύοντας μία απίστευτη τρομοκρατία, προκειμένου
να το πετύχει.
Αν το πετύχει παίρνει εισιτήριο “ελευθέρας” να περάσει όσα μέτρα θέλει. Αν δεν το πετύχει, θα “απαλλαγεί” από την ανάγκη να οδηγηθεί σε μία νέα

υπογραφή ενός νέου μνημονίου με τα πλέον επώδυνα, δυσβάστακτα και καταστροφικά αποτελέσματα.
Και θα βγει και “ήρωας”.
Τί όμως ζητάει η τρόικα:
― Αύξηση όλων των υπερμειωμένων συντελεστών
ΦΠΑ από το 6,5% που είναι σήμερα (αφορά τουριστικές υπηρεσίες, φάρμακα, εκδόσεις και θέατρα)
― Κατάργηση της έκπτωσης φόρου στο ΦΠΑ.
― Επιβολή φόρου πολυτελείας στην περιουσία, χωρίς
να διευκρινίζεται αν πρόκειται για κινητή και ακίνητη,
ούτε και το όριο πάνω από το οποίο θα επιβληθεί.
― Κατάργηση των 100 δόσεων για τις ληξιπρόθε-

σμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά
ταμεία και επιβολή εισοδηματικών και περιουσιακών
κριτηρίων για την υπαγωγή των οφειλετών στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου.
― Κατώτατο όριο σύνταξης 180€
― Άύξηση του φόρου σε αλκοολούχα ποτά και προϊόντα καπνού.
― Κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών.
― Επιβολή κατάσχεσης ποσοστού άνω του 25% για
μισθούς και συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ σε περίπτωση οφειλών στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και άλλα δέκα ακόμη.

