300 Διανούμενοι από όλη την
Ευρώπη στηρίζουν και υποστηρίζουν:

“Αλλαγή στην Ελλάδα,
αλλαγή στην Ευρώπη,
αλλαγή για όλους”

Σωπάστε

Αγριος χιονιάς έπληξε την Ανατ. Αττική

Να μιλήσει ο ΛΑΟΣ

Η Περιφέρεια στο “πόδι” από την πρώτη στιγμή

Επιτέλους, λοιπόν, αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων, να “επιτρέψουν” στον “κυρίαρχο” λαό, να μιλήσει! Να μιλήσει “πρόωρα”. Γιατί στην “ντεμόκρασι”
δυτικού τύπου - στην κατευθυνόμενη “δημοκρατία”
- ο “κυρίαρχος”, κατά τα άλλα, λαός μιλάει κάθε
τέσσερα χρόνια.
Οι βουλευτές είναι αντιπρόσωποι του έθνους, κατά
το Σύνταγμα. Αντιπρόσωποι του
λαού, κατά την έννοια του αντιπροσωπευτικού πολιτικού συστήματος.
Και το ένα και το άλλο είναι “κατά
συνθήκην ψεύδη”. Δεν είναι αντιπρόσωποι του έθνους, διότι το
“έθνος” είναι ο λαός “εν δυνάμει”:
Διατοπικά και Διαχρονικά. Ελλητου Κώστα νικό έθνος, λ.χ. είναι οι σημερινοί
Βενετσάνου Ελληνες της Ελλάδος, της Κύπρου
της Αυστραλίας, της Αμερικής κλπ.
(δηλαδή των Ελλήνων δια-τοπικά), αλλά και διαχρονικά, οι Ελληνες του “σήμερα”, “του χθες”, ιστορικά δηλαδή, του 1940-44, της μικρασιατικής
καταστροφής, του 1821, του Βυζαντίου, της τουρκοκρατίας και Ρωμαιοκρατίας, του Αλέξανδρου και
των προγενέστερων αρχαίων χρόνων - αλλά και
“του αύριο”: Αυτών δηλαδή που θα γεννηθούν και
που θα ‘χρωστάνε”, γιατί έτσι τους δέσμευσαν οι
...”αντιπρόσωποι” όχι μόνον των γονιών τους, αλλά
και των ίδιων των μελλοντικών Ελλήνων, αφού έτσι
ορίζει το Σύνταγμα την... κυρία Γκερέκου, τον Οικονόμου, τον Παπανδρέου ή τον Σαμαρά κ.λπ. Αυτά
είναι πράγματα παράλογα.
Προφανώς το Σ. τους αναγορεύει σε αντιπροσώπους του έθνους, με την έννοια της καθολικότητας
Συνέχεια στη σελ. 2

Η Περιφέρεια Αττικής
επλήγη από
επικίνδυνα καιρικά
φαινόμενα
(χιονοπτώσεις,
παγετό, ισχυρούς
ανέμους) στην
εκπνοή του 2014,
αλλά έφερε
κι άλλα τόσα ο
καινούργιος χρόνος!
Μέχρι και σήμερα 9/1
πολλά σχολεία της
Ανατ. Αττικής
παραμένουν κλειστά.

Σελίδα 6

ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ

Δημοσθένης Δόγκας

“Οι δεσμεύσεις μας είναι πλήρως κοστολογημένες και
δεν εκτινάσσουν το έλλειμμα όπως μας κατηγορούν”

Υποψήφιος βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής,

Σελίδες 12, 13

Υποψήφιος Βουλευτής

H Περιφέρεια “μπλόκαρε” την
υπογραφή για το Ελληνικό
Σελίδα 7

ΕΒΔΟΜΗ
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Να μιλήσει ο ΛΑΟΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1

και όχι στενά της εκλογικής τους περιφέρειας ή του
κόμματος. Μέσα στα πλαίσια όμως του “κατά συνθήκην ψεύδους”, λειτουργούν ως πληρεξούσιοι και μάλιστα ανέκλητοι και ανεξέλεγκτοι για μια τετραετία.
Μπορούν να ψηφίζουν ή να μην ψηφίζουν σύμφωνα
με τις αρχές, την ιδεολογία και το προεκλογικό πρόγραμμα, με τη σημαία των οποίων τον εμπιστεύθηκαν
οι ψηφοφόροι του - εντολείς του και τον εξέλεξαν
βουλευτή. Μπορούν ν’ αλλάζουν κόμμα, μπορούν να
κάνουν ότι θέλουν άνευ ουδεμιάς δεσμεύσεως πλην
της συνείδησής τους.
Στις 25 Ιανουαρίου μιλάει ο Λαός
Σε γενικές γραμμές πάντως, στις 25 Ιανουαρίου θα
μιλήσει ο Λαός. Ανόθευτα και ελεύθερα!
Ανόθευτα, δεν σημαίνει μόνον απαραχάρακτα πράγμα που όντως έχει εμπεδωθεί τις τελευταίες δεκαετίας. Αλλά σημαίνει και αναλλοίωτα. Πώς να μην
υπάρξει αλλοίωση της βούλησης, της σκέψης και
τέλος της επιλογής όταν η πλύση εγκεφάλου, τα
ασύστολα ψεύδη, τα χαλκευμένα “στοιχεία” φέρνουν
σύγχυση και τρικυμία στο κρανίο.
Και πώς ν’ αποφασίσει ελεύθερα και ανεπηρέαστα,
υπό το κράτος του φόβου και της τρομοκράτησής
του, από τα συστημικά Μέσα Μαζικού Επηρεασμού
(ΜΜΕ) της κοινής γνώμης, τους κομματικούς μηχανισμούς και τα όργανα κι απ’ τον ίδιο ακόμη τον Πρωθυπουργό, στο ρόλο του μαέστρου και ενορχηστρωτή
της κατατρομοκράτησης των ψηφοφόρων συνταξιούχων, των μισθωτών που έχουν ακόμη δουλειά με
όποιο μισθό, του μικροκαταθέτη που του ‘χει βάλει
χέρι στις καταθέσεις του με την υπερφορολόγηση και
τη μείωση των πάσης φύσεως απολαβών του.
Ισχυρίζεται ο Σαμαράς ότι λέει την αλήθεια, όταν
εφαρμόζει στην πιο ακραία της μορφή την παρωχημένη “παιδαγωγική” του μπαμπούλα. “Δεν εκπληρώνεις τις υποχρεώσεις σου; Είσαι έξω απ’ το ευρώ”.
Εχει κρυώσει και έχει ξαναζεσταθεί το σενάριο του
τρόμου. Και δεν φοβάται μη την πάθει σαν τον τσοπάνο που δοκιμάζει τους συγχωριανούς του φωνάζοντας ψέματα πώς “μπήκαν λύκοι στο μαντρί”.
Το GRexit (η έξοδος της Ελλάδας απ’ το ευρώ), δεν
πρέπει να φοβίζει τους Ελληνες, αλλά τους εταίρους
της ευρωζώνης και ιδιαίτερα τη Γερμανία, γιατί αν αρχίσει να ξυλώνεται το “πουλόβερ”, θα μαζεύουν κουβάρια (EUbrak-up). Οι ευρωπαϊκές ηγεσίες που
υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουν κάνει
τεράστια λάθη με την αλαζονεία τους και την απληστία τους. Αυτοί πρέπει να φοβούνται. Αυτοί και οι
συνεργάτες τους του κεφαλαίου και της πολιτικής.
“Δεν παίζουμε με την πατρίδα”, λέει το σύνθημα της
Ν.Δ. όταν την έχουν παίξει την πατρίδα στα ζάρια,

στους κύβους, με την καθ’ ομολογία τους διακύβευση. Οταν έχουν παραιτηθεί από κάθε “ασυλία,
λόγω εθνικής κυριαρχίας”, όπως λέει το μνημόνιο που
έχουν υπογράψει και που είναι άκυρο, όπως έχουμε
αποδείξει.
Στο χορό του εκφοβισμού, της τρομοκράτισης, του
αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης και οι δημοσκοπήσεις, βεβαίως.
Οπου δεν μπορείς να πεις τελείως ψέματα, λες μισή
αλήθεια. Την αλήθεια παραχαραγμένη.
Εχω αγανακτήσει πια να ακούω και να βλέπω τις
“καρτέλες” με τις διάφορες “παραγγελίες” δημοσκοπήσεων!...
Σφυγμομετρήσεις του λαού. Ενός λαού που τον παρουσιάζουν... άρρωστο. (Γι’ αυτό και του μετράνε το
“σφυγμό”). Ενα λαό που τον παρουσιάζουν αντιφατικό, ψυχοπαθή, ανερμάτιστο...
Να βγάζουν οι δημοσκοπήσεις σταθερά την αντιπολίτευση πρώτη στις προτιμήσεις του λαού, αλλά ο
ίδιος ο λαός να θεωρεί καταλληλότερο ως πρωθυπουργό τον ...πρωθυπουργό!
Αυτό δεν γίνεται μόνον τώρα. Θυμηθείτε το 20032004 που έβγαινε μπροστά το κόμμα της αντιπολίτευσης που ήταν τότε η Ν.Δ., αλλά καταλληλότερος
πρωθυπουργός θεωρείτο ο ...Σημίτης!!!
Α, και το “Ποτάμι”
Δύο πράγματα στην κυριολεξία μ’ αναγουλιάσανε. Ο
Λυκούδης, ο τέως ΔΗΜ.ΑΡ. στο “Ποτάμι”, μαζί με τον
Θεοχάρη τον πρ. Γεν. Γραμματέα του Υπ. Οικονομικών με τον Στουρνάρα, εκείνον που ήθελε να σε
στέλνει στον Κορυδαλλό για χρέη 5.000 ευρώ, και ο
Βασίλης Οικονόμου του ΠΑΣΟΚ, που είπε ένα δειλό
“παρών” στο πρώτο μνημόνιο και... ενεγράφη στους
αντιμνημονιακούς για να καταλήξει στους μνημονιακούς της Νέας Δημοκρατίας, στο ψηφοδέλτιο της
Επικρατείας, αφού είχε περάσει από πολλά σπίτια.
Από το “Αρμα Πολιτών”, στη ΔΗΜ.ΑΡ., “Ανεξάρτητος”, μετά τις Ευρωεκλογές, για να καταντήσει εκεί
που κατάντησε.
Και να σκεφθείς ότι είχα διακόψει τις ...διακοπές μου
το 2010, για να τον ενισχύσω ηθικά... κρίμα! Οπως
είπε κρίμα για τον Σαμαρά και την Γκερέκου ο Βενιζέλος.
Αυτές οι εκλογές θα είναι πικρές εκλογές για πολλούς. Γιατί ο λαός και η “μοίρα”, η νομοτελειακή αλληλουχία των γεγονότων, εκδικούνται.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα
12 Δεκεμβρίου, στις 2 π..μ. με ένα θέμα στην ημερήσια
διάταξη.
1. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης των εκπροσώπων των
πολιτικών κομμάτων που θα συμμετέχουν στις Εθνικές
Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 για τη
διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολής τους
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Η απορία μου όμως παραμένει, όχι για τον ξένοιαστο
καβαλάρη της δημοσιογραφίας, που το παίζει “πολιτικός μπαλαντέρ” (το Σταύρο Θεοδωράκη), γι’ αυτούς
που τον πλαισιώνουν (το είδαν “έξυπνα” το πράγμα),
όσο γι’ αυτούς, το 5 κάτι που τον ψηφίζουν. Ο ίδιος
έχει πει ότι θα πάει μ’ αυτόν που θα εγγυηθεί την παραμονή της χώρας στο ευρώ, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ
πρώτο κόμμα, είτε η Ν.Δ. Δηλαδή, είτε υπέρ του μνημονίου και της αποικιακής εξάρτησης της χώρας, είτε
κατά του μνημονίου. Οι ψηφοφόροι που τον ακολουθούν είναι υπέρ ή κατά του “μνημονίου” και της εξάρτησης; Κι αν είναι υπέρ του “μνημονίου”, γιατί δεν
πάνε κατευθείαν στη Ν.Δ. ή το ΠΑΣΟΚ ή το κίνημα
του ΓΑΠ.
Αν πάλι είναι υπέρ της ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας της χώρας γιατί δεν πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ; Λίγη
ωριμότητα στη σκέψη είναι επιβεβλημένη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ανοιχτή επιστολή Δούρου για
Σελ. 6
τις πιστώσεις

“Παραμένω αντιμνημονιακός”,
Μίκης Θεοδωράκης

Σελ. 7

Πλουτάρχου, Πολιτικά ΠαραγΣελ. 8
γέλματα γιάννης κορναράκης
Η σημασία του εμπορικού δρόμου Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Σελ. 8
Τελευταία ευκαιρία να πάρουμε ανάποδες στροφές Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Επίθεση στη σάτυρα
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Eπιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Δεν θα ψηφίσουν οι 18άρηΣελ. 14
δες
Βυθίστηκαν οικονομικά, μίνι μάρκετ
Σελ. 16
και περίπτερα
Αναρτήσεις για εντάξεις στο σχέδιο στην
Αγία Μαρίνα Κορωπίου, Σελ. 18
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

ΕΒΔΟΜΗ
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Δημοσθένης Δόγκας
Υποψήφιος Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής (Υπόλοιπο)

“Ανεξάρτητοι Έλληνες”
Αγαπητοί συμπολίτες,

Δηλώνω “παρών” στις εθνικές εκλογές.
Γιατί;
Σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές για τον
τόπο μας, η σιωπή σημαίνει συνενοχή. Η δράση,
η προσφορά, η κινητοποίηση ήταν πάντα η δική
μου επιλογή.
Σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας, η νέα γενιά δεν μπορεί να μένει
αδρανής. Είναι η ώρα των νέων ανθρώπων,
χωρίς δεσμά και εξαρτήσεις, να περάσουν μπροστά με το παράδειγμά τους, στάση την οποία τήρησα πιστά μέχρι τώρα.
Αφουγκραζόμενος λοιπόν πρώτα το εθνικό μου
καθήκον και έπειτα το προσκλητήριο της γενιάς
μου, δηλώνω “παρών” σε αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη για να εκφράσω τους ανθρώπους του
τόπου μου, τα θέλω και τα όνειρά τους.
Δεν περιμένω να ζήσω από την πολιτική. Δεν πιστεύω στους επαγγελματίες της πολιτικής και
καταδικάζω το παρηκμασμένο πολιτικό σύστημα
που γέννησε το πελατειακό κράτος και την Ελλάδα της κρίσης.
Ονειρεύομαι να αποτελέσω τη φωνή για την
ανάδειξη και ταυτόχρονα την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής μας.
Πιστεύω στη δημιουργική ανάπτυξη της κοινωνίας, η οποία βασίζεται στην υγιή επιχειρηματικότητα, σε πράσινες και βιώσιμες αρχές.
Ακολουθώ το παράδειγμα του εθελοντισμού σε
όλη μου τη ζωή και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζω την ενασχόληση με τα κοινά.
Διανύω ήδη μια θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως επικεφαλής ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης, με ποικίλες παρεμβάσεις σε όλα τα
θέματα του τόπου μου. Το Δημοτικό Συμβούλιο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μου εμπιστεύθηκε
σημαντικές θέσεις, όπως:
● Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Δήμου

● Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής
● Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής.

Γιατί με τους Ανεξάρτητους Έλληνες;
Είμαι ένας ανεξάρτητος Έλληνας εκ πεποιθήσεως και στο ψηφοδέλτιο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων μπορεί μόνο να αναπνεύσει μια ανάλογη
υποψηφιότητα.
Περαιτέρω, διαφωνώ με το μνημονιακό πρόγραμμα παρατεταμένης λιτότητας το οποίο έχει
στραγγαλίσει από το 2010 όλους εμάς, κοινωνικά και οικονομικά.
Αντιθέτως, τάσσομαι υπέρ ενός ριζοσπαστικού
Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης με στόχους
και προτεραιότητες που να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας, σε τομείς όπου η χώρα μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα.
Εκεί στοχεύει το Πρόγραμμα των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων και για το λόγο αυτό θα δώσω τον
αγώνα μου για να υλοποιηθεί σε κυβερνητικό
επίπεδο.

Αγαπητοί συμπολίτες,
Το αναγκαίο καλό είμαστε όλοι εμείς.
Όλοι εμείς που αν ενωθούμε για την Ελλάδα, θα
δώσουμε με την ψήφο μας ένα ηχηρό μήνυμα σε
αυτή την παραβατική και ανίερη συμμαχία που
μαστίζει τη χώρα μας, σε αυτή τη μνημονιακή
συγκυβέρνηση της εθνικής διάλυσης και της
εθνικής καταστροφής.
Επιθυμώ μια Ελλάδα ανεξάρτητη, με ιδανικά και
αξίες.
Μια Ελλάδα περήφανη με εθνική κυριαρχία και
έμφαση στην κοινωνική πολιτική.
Ας δώσουμε λοιπόν το μήνυμα και ας μεταδώσουμε σε όλους πως είμαστε πολλοί, είμαστε
ανεξάρτητοι και είμαστε Έλληνες.
Το αναγκαίο καλό της πατρίδας, μας καλεί.

Πολιτικό Γραφείο:
Βασ. Παύλου 84, ΤΚ 166 73 Βούλα. Τηλέφωνο: 210 8952454. FAX: 210 8951418
email: dogkasd@gmail.com
Η εκλογική περιφέρεια Αττικής (πρώην υπόλοιπο Αττικής) αποτελείται από τους παρακάτω δήμους:
ΑΧΑΡΝΩΝ (Αχαρναί, Θρακομακεδόνες) • ΒΑΡΗ, ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ • ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Αγ. Στέφανος, Διόνυσος, Δροσιά, Ανοιξη, Σταμάτα, Κρυονέρι, Ροδόπολη) • ΚΡΩΠΙΑΣ • ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Αγ. Κων/νος, Κερατέα, Λαύριο) • ΜΑΡΑΘΩΝΑ (Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Γραμματικό, Βαρνάβα) • ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ • ΠΑΙΑΝΙΑΣ (Παιανία, Γλυκά Νερά) • ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη) • ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ • ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Ανάβυσσος, Καλύβια, Κουβαράς, Σαρωνίδα, Πα. Φώκαια) • ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ • ΩΡΩΠΙΩΝ
(Αυλώνας, Αφίδνες, Κάλαμος, Καπανδρίτι, Μαλακάσα, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Πολυδένδρι, Ωρωπός)
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“Μάρτυς μου ο Θεός”

«Μια Νύχτα στο Μουσείο: Το Μυστικό του Φαραώ»

Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαικής Ένωσης 2014
Σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη

Μέσα στο πανηγυρικό κλίμα που επικρατεί στην Αθήνα
του 2004, ο Χρυσοβαλάντης -ένας τυπικός αντιήρωας της
εποχής μας, άνθρωπος απλός αλλά οπλισμένος με χιούμορ, με φαντασία και με μια ιδιαίτερη λεκτική ευφορία-,
έχοντας βρεθεί στα πενήντα του άνεργος και με υγεία
κλονισμένη, εξιστορεί τα πάθη που υφίσταται από παιδί

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος
Μαρκοπούλου "Άρτεμις", εξασφάλισε και παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κωμωδία «Μια Νύχτα
στο Μουσείο: Το Μυστικό του
Φαραώ», (Night at the Museum:
Secret of the Tomb) στο Δημοτικό
Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου
«Άρτεμις», έως και την Τετάρτη
14 Ιανουαρίου 2015.
Προβολές: 7 μ.μ. και 9 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Σον Λέβι
Όταν η μαγεία η οποία «ξυπνά» τα εκθέματα του μουσείου αρχίσει να εξασθενεί, ο Λάρι (Μπεν Στίλερ)
αποφασίζει να συγκεντρώσει τους

αγαπημένους του φίλους, ενώνοντας
αγαπημένους και νέους χαρακτήρες
απ’ όλο το φάσμα της παγκόσμιας
Ιστορίας και να τους οδηγήσει σε ένα
αξέχαστο ταξίδι, ως την άλλη άκρη
του κόσμου. Θα καταφέρουν άραγε οι
ήρωές μας, να διασώσουν τη μαγική
δύναμη που τους χαρίζει ζωή ή θα
πρέπει να επιστρέψουν όλοι μαζί,
πίσω στη μονότονη καθημερινότητα
που είχαν ως εκθέματα; Ρόμπιν Ουίλιαμς, Όουεν Ουίλσον, Νταν Στίβενς,
Μπεν Κίνγκσλει, Στιβ Κούγκαν και Ρίκι
Ζερβέ θα έρθουν κοντά, μέσα από τη
μεγαλύτερη ανακάλυψη των τελευταίων 3.000 χρόνων.
Yπενθυμίζουμε τη διαρκή προσφορά
που εξασφάλισε η Κοινωφελής Δημο-

τική
Επιχείρηση
Μαρκοπούλου
(Κ.Δ.Ε.Μ.), και φέτος για το κοινό:
Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην
τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5,
Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Βασιλόπιτα
στο Λαγονήσι
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
στην αναμέτρησή του με την πραγματικότητα. Όλοι –οι
γυναίκες που συναντά, οι εργοδότες του, ακόμη και η ίδια
η οικογένειά του– τον προδίδουν, ενώ γύρω του διαγράφεται η εικόνα μιας κοινωνίας που, παρά την επιφανειακή
ευμάρεια, βυθίζεται στην παρακμή.
Μέσα από τον χειμαρρώδη μονόλογό του, που ακολουθεί
τη ροή της σκέψης του, παρακολουθούμε τον αγώνα του
να σταθεί όρθιος, ισορροπώντας ανάμεσα στο κωμικό και
το δραματικό.
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:
Σάββατο 18: 00 & Κυριακή 21:00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣIΤΗΡΙΩΝ
Γενική είσοδος: 10 ευρώ. Μειωμένο: 08 ευρώ (Φοιτητές/
Μαθητές / Σπουδαστές/ Κάτοχοι Κάρτας Πολυτέκνων
(ΑΣΠΕ) ΑμΕΑ/ Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ)
Πολυχώρος Vault Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός
Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8’ περίπου με τα πόδια)

Βασιλόπιτα με τους
Ρόταρυ Κορωπίου
O Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου, θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015, στο "Αρχοντικό των Μεσογείων”, στο
Μαρκόπουλο.
Ομιλητής της βραδιάς θα είναι ο λαογράφος Γιάννης Πρόφης, με θέμα τα “Ηθη και έθιμα της Αποκριάς στα Μεσόγεια”.

“ΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ», θα
κόψει την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου
2015 στις 11 πμ. στο
γραφείο του Συλλόγου
(Σοφούλη & Περικλή).

«Ασκήσεις Ύφους»
Ο Δήμος Μαρκοπούλου παρουσιάζει το Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015
και ώρα 7 το απόγευμα, τη θεατρική
ομάδα Πόρτο Ράφτη του Κώστα Καστανά, με το έργο «Ασκήσεις
Ύφους» του Ραιημόν Κενώ, για τα
μέλη των ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου και
Πόρτο Ράφτη.
Η παράσταση θα γίνει στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου στο Πόρτο
Ράφτη.
Η πρόσκληση απευθύνεται πρωτίστως στα μέλη των ΚΑΠΗ, αλλά ευπρόσδεκτος είναι και κάθε πολίτης
που θέλει να παρακολουθήσει την
παράσταση.
Καθώς προτεραιότητα θα έχουν τα
μέλη των ΚΑΠΗ, παρακαλούνται οι

ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους, ενημερώνοντας την Κοινωνική Λειτουργό

του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου, κα Λαμπρινή Ζώη, στα τηλ: 22990-22579
και 22990-22665, προκειμένου να
εξεταστεί το ενδεχόμενο εξυπηρέτησής τους, στην μετακίνησή τους
με πούλμαν.
Οι «Ασκήσεις Ύφους», ένα από τα
πιο διασκεδαστικά και σίγουρα το
πιο πρωτότυπο βιβλίο στην ιστορία
της Παγκόσμιας Λογοτεχνίας.
Το έργο αναφέρεται σε ένα κωμικό
συμβάν που διαδραματίζεται σε ένα
Παρισινό λεωφορείο μιαν ώρα αιχμής, ιδωμένο με 38 διαφορετικούς
τρόπους. Με ζωντανή γαλλική μουσική πιάνου, συμμετέχουν 23 μέλη
της θεατρικής ομάδας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ οργανώνει η “Εναλλακτική Δράση” την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο (Ναός Δία, Βωμός,
Στάδιο κ.α.), ευχάριστη πεζοπορία στους “Δρόμους
του Κρασιού” μέσα στους αμπελώνες και επίσκεψη
σε οινοποιείο, προγραμματίζει η “Εναλλακτική
Δράση” για την Κυριακή 11 Ιανουαρίου.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) 6982209948
ή στο email : ena.drasi@gmail.com

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 11πμ
Η επίσκεψη και η ξενάγηση στο Βυζαντινό σχετίζεται με
την εξέλιξη του χριστιανισμού, κοινωνικού, κρατικού και
μοναστηριακού σε τρεις φάσεις της οικονομικής ανάπτυξης δουλοκτησία, φεουδαρχία (ανατολική και δυτική), και
μανιφακτούρα. Σχετική αναφορά θα γίνει κυρίως στα εκθέματα της αρχιτεκτονικής, (κατακόμβες κ.α που αφορούν:
Συνάντηση 11πμ στο σταθμό Μετρό Ευαγγελισμός, έξοδος πολεμικό μουσείο
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948
ή στο email ena.drasi@gmail.com

στο Θέατρο Άλμα

To έργο παρουσιάζεται με την μορφή ενός μονολόγου -κατάθεση
ψυχής της ηρωίδας (ηλικιωμένη γυναίκα) που υποκινείται από την
παρουσία στο χώρο ενός νέου άνδρα ο οποίος παραμένει καθ’
όλη την διάρκεια του έργου βουβός και απαθής υπογραμμίζοντας
έτσι την πάλη των διαφορετικών γενεών.

Παραστάσεις: Από 10 Ιανουαρίου. Σάββατο 21:15 & Κυριακή 19:30. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Διάρκεια 60 λεπτά.
Θέατρο Άλμα:
Αγίου Κωνταντίνου και Ακομινάτου 15 – 17 , Αθήνα.
Μετρό : στάση Μεταξουργείου, Τηλέφωνο: 215 5055935

Βασιλόπιτα
στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας οργανώνει έκθεση φωτογραφίας με θέμα την “Παλιά
Βούλα” το τριήμερο 16 έως 18 Ιανουαρίου, στην
Πνευματική Εστία Βούλας.
Ωρες λειτουργίας: 16 -17/1, 18.00 - 21.00
Κυριακή 10.00 - 14.00

Ο Δήμος Σαρωνικού προσκαλεί όλους τους δημότες και κατοίκους στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015, στις 11:00
το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στα Καλύβια.
Θα τελεστεί αγιασμός και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρουσία όλων των αιρετών, των θεσμικών και
υπηρεσιακών φορέων, των συλλόγων και των επιτροπών του Δήμου Σαρωνικού.

Παράλληλα την Κυριακή στις 12.30 ο Σύλλογος θα
κόψει βασιλόπιτα.

Κουκλοθέατρο για μικρά και μεγάλα παιδιά!!!
νιάρα γριά. Παρέα του μια
κότα, που επειδή γεννάει
αβγά, έχει την εύνοια της
γριάς τσιγκούνας. Αντίθετα
ο κόκορας θεωρείται άχρηστος και βάρος για τη γριά
και παρά τη διαφωνία του

Ειδική τιμή εισιτηρίου 7 €!!!
Το παραμύθι «ο μισοκοκοράκος» αναφέρεται στην
ιστορία ενός κόκορα που
από τη φύση του είναι μικροκαμωμένος και καχεκτικός. Ζει σ’ ένα φτωχικό
σπιτικό μαζί με έναν καλοκάγαθο γέρο και μια γκρι-

γέρου, εκείνη επιμένει να
τον διώξουν. Έτσι ο μισοκοκοράκος βρίσκεται μόνος
στο δρόμο, ψάχνοντας την
τύχη του.Καθώς περπατά
αποδιωγμένος και στενοχωρημένος,
βρίσκει
ένα
φλουρί!
Ενθουσιασμένος παίρνει το

Oι Ναυτοπρόσκοποι
κόβουν βασιλόπιτα

Εκθεση φωτογραφίας:
“Παλιά Βούλα”

"Ο μισοκοκοράκος"
Το "Εργαστήρι Μαιρηβή" θα
παρουσιάσει την κουκλοθεατρική παράσταση "Ο μισοκοκοράκος" μόνο για δύο
Κυριακές 11 &18 Ιανουαρίου 2015 στις 12 το μεσημέρι. Διάρκεια: 60’

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, την Κυριακή 18/1 ώρα 7μ.μ. θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη
βασιλόπιτα, στο ξενοδοχείο DIVANI apollon, στο
Καβούρι.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 6976636609
κυρία Μαυραγάνη.

Το 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας προσκαλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18:00
στην Εστία του Συστήματος, Νηρέως & Διός
(Πάρκο Ηρώων), Βούλα.

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος
Το εμβληματικό έργο του μεγάλου Έλληνα ποιητή Γιάννη
Ρίτσου συνεχίζεται λόγω θερμής ανταπόκρισης του κοινού από τις 10 Ιανουαρίου στο Θέατρο Άλμα.
Ερμηνεία: Έφη Παπαθεοδώρου.
Φωνή: Μηνάς Χατζησάββας.
Σκηνοθεσία/Καλλιτεχνική επιμέλεια: Νίκος Κατράκης.

Βασιλόπιτα με την “Απολλωνία”

δρόμο της επιστροφής. Από
εδώ αρχίζει και η περιπέτειά
του…
Οι κούκλες της παράστασης
είναι μαρότες, ένα είδος
κούκλας με εξαιρετική κίνηση και ζωντάνια. Η κάθε
κούκλα είναι μοναδική, έχει
πρόσωπο γλυπτό από ξυλοπολτό και τα άκρα είναι ξυλόγλυπτα.
Οι κουκλοπαίκτες χειρίζονται τις κούκλες με μηχανισμό, που βρίσκεται στο
εσωτερικό του σώματός
τους και τα άκρα με συρμάτινα μπαστουνάκια, εξασφαλίζοντας
έτσι
με
εξαιρετική ακρίβεια την
απόδοση των κινήσεων του
κάθε χαρακτήρα.
"Εργαστήρι Μαιρηβή"
Κουκλοθέατρο
Σαχτούρη 4 & Σαρρή
Ψυρρή
τηλ.: 210 5222181 6942420062
info@mairivi.gr, www.mairivi.gr
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Με ηλεκτρονικό τρόπο
η θεώρηση
βιβλιαρίων
του ΟΑΕΕ
Ο ΟΑΕΕ με ανακοίνωσή του, ενημερώνει για μία
ακόμα φορά τους ασφαλισμένους του, ότι δεν απαιτείται η προσέλευση των άμεσα ασφαλισμένων
στις υπηρεσίες του Οργανισμού για ανανέωση της
ασφαλιστικής ικανότητας, η οποία γίνεται πλέον με
ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Μέχρι πέρυσι, στο τέλος κάθε χρόνου αποστέλλονταν αυτοκόλλητες ετικέτες στους άμεσα ασφαλισμένους, που είχαν ταμειακή ενημερότητα,
καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών για την
ηλικία μέχρι 18 ετών, για την απόδειξη της ασφαλιστικής τους ικανότητας, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, υπενθυμίζει ο ΟΑΕΕ.

Βαρύς χιονιάς στην Ανατολική Αττική
Δήμοι και Περιφέρεια βρέθηκαν έτοιμοι
Από τις “φθινοπωρινές” ημέρες, περάσαμε σε έναν άγριο χειμώνα, αφού
μέσα σε μία εβδομάδα, ένα παγωμένο
ρεύμα έφερε χιόνια μέχρι τη θάλασσα. Πολλά νησιά είδαν χιόνι μετά
από δεκαετίες, ενώ στα άσπρα ντύθηκε και η Αθήνα.
Η Bόρεια και Δυτική Αττική δέχθηκε
μεγάλες ποσότητες χιονιού. Και το
χιόνι έφερε και πάγο, έτσι που οι δρόμοι έγιναν απροσπέλαστοι και από πεζούς και από οχήματα.
Από την Κηφισιά και πάνω, Άγιο Στέφανο, Δροσιά, Διόνυσο, Σταμάτα, Βαρυμπόμπη, Ιπποκράτειο Πολιτεία,
προς Πάρνηθα, στους Θρακομακεδόνες, τη Φυλή η χιονόστρωση ήταν πιο
πυκνή. Τα σχολεία στις περισσότερες
πόλεις της Βορειοδυτικής Αττικής δεν
λειτούργησαν Πέμπτη και Παρασκευή.

Από το τρέχον έτος, δεν θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες στις παραπάνω περιπτώσεις,
γιατί η ανανέωση έγινε ηλεκτρονικά, ούτε απαιτείται θεώρηση των βιβλιαρίων αυτών, σύμφωνα με
την Υπ. Αποφ Οικ.11810/179/Φ80353/02.06.2014,
με την οποία καταργήθηκε η κατ΄ έτος θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας.
Προσέλευση απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που
οι άμεσα ασφαλισμένοι, έχουν ενήλικα προστατευόμενα μέλη, οπότε και πρέπει να προσέλθουν οι
ίδιοι στο Περιφερειακό Τμήμα που ανήκουν βάσει
της επαγγελματικής έδρας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν τις προϋποθέσεις και να καταθέσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά για τα
προστατευόμενα μέλη, επισημαίνει ο Οργανισμός.

Ανοιχτά την Κυριακή
τα καταστήματα
18 Ιανουαρίου
Από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης
Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), μαθαίνουμε ότι από 12 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν
πανελλαδικά οι χειμερινές εκπτώσεις.
Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή, στις
18 Ιανουαρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι
ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.
Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν μεγάλη
ποικιλία προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές, με
άψογη εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό.

Η Περιφέρεια Αττικής στις χιονοπτώσεις, (χιόνι, παγετός, ισχυροί άνεμοι)
τέθηκε σε ετοιμότητα από 29 Δεκεμβρίου 2014 έως 03/01/15 και στο δεύ-

τερο από 05/01/14 έως και 9/1) χωρίς
ενδιάμεσα να σταματήσει την ρίψη
άλατος για τον πάγο τις βράδυνες και
πρωινές ώρες. Χρησιμοποιήθηκαν πε-

στασία πολιτών από τα ακραία καιρικά
φαινόμενα και για όσο διαρκούν αυτά.
Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας
της, ήταν από την πρώτη στιγμή σε

ρίπου 2.500 τόνοι αλατιού, καλύπτοντας
τις
ανάγκες
όλης
της
περιφέρειας.
Η Περιφέρεια Αττικής έθεσε σε επιφυλακή από την πρώτη στιγμή τις αρμόδιες
υπηρεσίες
(Διευθύνσεις
Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων, ΔΕΣΕ, ΔΚΕΣΟ) υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας.
Παράλληλα σε συνεργασία με τους
Δήμους έλαβε όλα τα απαραίτητα
μέτρα για τη λειτουργία θερμαινόμενων χώρων για την φιλοξενία και προ-

πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να παραμείνει ανοικτό το οδικό δίκτυο που
είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας και να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα στις μετακινήσεις
τους οι πολίτες.
Παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών, τις ελλείψεις μέσων και τις αντικειμενικές δυσκολίες, οι οδικές
αρτηρίες και οι παράπλευροι της εθνικής οδού δρόμοι διατηρήθηκαν ανοικτοί και με την άριστη συνεργασίας
της με τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

Σε πανηγυρικό κλίμα η πρώτη συνεδρίαση του 2015 στα 3Β
Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 3Β, τη
Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015.
Λίγα τα θέματα, περιορίστηκαν οι προ
ημερησίας ερωτήσεις των συμβούλων
και πριν μπουν στη συζήτηση των θεμάτων έκοψαν τη βασιλόπιτα για το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο δήμαρχός αφού ευχήθηκε για το
νέο έτος, τόνισε ότι διαφαίνεται μία
«συνέναιση και σύγκιλιση του σώματος στο τρίμηνο που έχουν διανύσει
ως δημοτική αρχή» και ευχήθηκε να
διατηρηθεί.
Ενημέρωσε ότι η πρόσληψη για 50
άτομα που είχαν πάρει απόφαση, παγώνει λόγω των εκλογών.
Επίσης “πάγωσε” και η έγκριση για ένα

εκατομμύριο που θα έπαιρναν από το
Υπ. Εσωτερικών για να καλύψουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, κι αυτό λόγω

εκλογών. Ο Δήμος 3Β συγκαταλέγεται
στους έξι Δήμου που δεν τα πήραν σε
όλη την επικράτεια!
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ και ΤΡΑΠΕΖΑ
έκοψαν πιστώσεις της Περιφέρειας
που οι ίδιοι είχαν εγκρίνει
για αντιπλημμυρικά έργα
“Πολιτική εμπάθεια”, απαντά η Ρένα Δούρου με ανοιχτή επιστολή
Κύριοι,
Χωρίς καμία αιτιολογία, με μόνη
λογική εκείνη της εξυπηρέτησης
εκλογικών σκοπιμοτήτων, προχωρήσατε σε μία αυθαίρετη απόφαση.
Αποκλείσατε την Περιφέρεια Αττικής από τα χρήματα που δικαιούται και για τα οποία είχαν
ακολουθηθεί όλες οι δέουσες διαδικασίες. Αναιτίως απορρίψατε εγκεκριμένες από εσάς τους ίδιους
πιστώσεις ύψους 9.000.013,70 € –
χρήματα που προορίζονταν για
έργα υποδομών σχετικά με την
ασφάλεια των πολιτών. Έργα αντιπλημμυρικά, έργα κατασκευής κι
έργα συντηρήσεων οδών.
Πρόκειται για έργα που η Περιφέρεια οφείλει να εκτελέσει προς
όφελος των πολιτών και όχι των
κυβερνώντων.

Με την αυθαίρετη απόφασή σας,
σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής, τη στιγμή που άλλες Περιφέ-

ρειες της χώρας λάμβαναν
κανονικά τη χρηματοδότηση στο

πλαίσιο του ΠΔΕ, φανερώνετε την
πολιτική σας εμπάθεια και την αντίληψη που έχετε για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.
Πιστεύετε ότι μπορεί τε να το κατανέμετε με κομματικά κριτήρια
και όχι με κριτήρια δημοσίου συμφέροντος.
Η πολιτική σκοπιμότητα είναι
σαφής: να καταδειχθεί η δήθεν
ανικανότητα της νέας Περιφερειακής Αρχής να ασκήσει αποτελεσματική, προς όφελος των
πολιτών διοίκηση, προκειμένου
έτσι να απαξιωθεί η προοπτική
διακυβέρνησης της χώρας από
την Αριστερά.
Οι πολίτες όμως και γνωρίζουν και
κρίνουν.
Και σύντομα θα πουν τον τελευταίο λόγο.

Η Περιφέρεια Αττικής “μπλόκαρε” την υπογραφή
για την παραχώρηση του Ελληνικού
Συζητήθηκε ενώπιον της Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η αίτηση αναθεώρησης, που κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής κατά της
υπ’ αριθμ. 3800/2014 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία είχε ανοίξει το δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού
στη μοναδική πλειοδότρια εταιρία.
Η προσφυγή της Περιφέρειας στηρίζεται και σε επιπλέον στοιχεία από την πραγματογνωμοσύνη που
κατήρτισε το ΤΕΕ και αφορά κυρίως το εξευτελιστικό τίμημα της σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού.
Η Περιφερειάρχης σημειώνει ότι: «η Περιφέρεια Αττικής με συνέπεια και ευθύνη υποστηρίζει την
ανάγκη προάσπισης της δημόσιας περιουσίας γενικά
και ειδικότερα για την προστασία των 40.000 στρεμ-

μάτων του ΚΤΕΟ Ελληνικού, που της ανήκουν. Ήδη
έγινε το πρώτο βήμα με τη μη υπογραφή της σύμβασης από τη Βουλή που μόλις διαλύθηκε».

Μίκης Θεοδωράκης
“Παραμένω
αντιμνημονιακός”
«Παραμένω αντιμνημονιακός. Που σημαίνει ότι
δεν δέχομαι καμμία σχέση με εκλογές που
έχουν ως αντικείμενο την ανάδειξη του καλλίτερου διαχειριστή των όρων του Μνημονίου.
Γι’ αυτό, όταν με ρωτούν για τη θέση μου στις
ερχόμενες εκλογές, ιδιαίτερα όσον αφορά τον
ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνω ότι δέχομαι να τον στηρίξω
με ένα και μόνο όρο:

Να δεσμευθεί προεκλογικά, εδώ και τώρα, ότι
εάν και εφ’ όσον γίνει κυβέρνηση, το πρώτο
πράγμα που θα κάνει, θα είναι να φέρει στη
Βουλή Νόμο για την οριστική και πλήρη απαλλαγή της χώρας από όλους τους επαχθείς
όρους του Μνημονίου.
Κι αυτό γιατί μου είναι αδιανόητο να δεχθώ ότι
ένα κόμμα της Αριστεράς μπορεί να κυβερνήσει σε συνθήκες παράδοσης της Εθνικής μας
Ανεξαρτησίας και Εθνικής Αυτοτέλειας στους
ξένους».
Αθήνα, 6.1.2015

Μετακινείται η λαϊκή
της Παλλήνης
Σε εφαρμογή τίθεται και για το 2015, η εκ περιτροπής λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη Δ.Ε. Παλλήνης.
Για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους θα λειτουργεί επί
της οδού Μιλτιάδου (από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου, κάθε Πέμπτη).
Από την από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου, θα επιστρέψει στην οδό Ελ. Βενιζέλου.
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Η σημασία του
Εμπορικού Δρόμου
Είναι τόσο σημαντικός που μπορεί
να εκτοξεύσει και τη φήμη και τα
οικονομικά ενός Δήμου. Ποιες είναι
οι μεγαλύτερες εμπορικές αγορές
στην Αθήνα (Εμποροκέντρα, δρόμοι, σημεία). Σε τυχαία σειρά,
Ερμού στο κέντρο, Ταξιαρχών στον
Κορυδαλλό, Εθν. Αντιστάσεως στο
Περιστέρι, Α. Μεταξά στη Γλυφάδα. Πιθανολογώ ότι οι περισσότεροι πηγαίνετε Γλυφάδα, Κέντρο
ή Μαρούσι. Γιατί όχι στη Βούλα;
Στη Βάρη; Στη Βουλιαγμένη; Δεν
έχει ωραία αγορά θα μου πείτε. Συνεπώς τα πολλά χρήματα των πο-

λιτών του Δήμου μας “ξενιτεύονται” πλουτίζοντας άλλους δήμους.
Γιατί τόσα χρόνια οι Δήμαρχοί μας
δεν άγγιξαν αυτό το θέμα; Η
απάντηση είναι είτε από άγνοια
είτε από ανικανότητα. Γιατί οι
άλλοι μπόρεσαν; Μήπως συνειδητοποίησαν τα μεγάλα έσοδα (σε
σύγκριση με τα έσοδα ενός
Δήμου από καφετέρειες και δημοτικά τέλη) που φέρνει μια εμπορική αγορά, τις θέσεις εργασίας
και την αναγνώριση στην πόλη
τους; Παρεμπιπτόντως εκτός απ’
το Περιστέρι και το Μαρούσι που
πεζοδρόμησαν τις οδούς για να
αναπυχθεί η αγορά, οι υπόλοιπες
εξαπλωθήκαν τυχαία με το ένα
κατάστημα να παρασύρει το άλλο.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε
πως ένα Εμποροκέντρο και μόνο
μπορεί να αλλάξει τα έσοδα εντυπωσιακά. Π.χ: Village Park Ρέντη,

Factory Outlet Ν. Φάληρο. Το εμποροκέντρο σε σχέση με τους
κλασσικούς εμπορικούς δρόμους
προσφέρει ασφάλεια απ’ τα αυτοκίνητα, τον καιρό, μειώνει τις αποστάσεις περπατίματος, θέσεις
πάρκινγκ, ωραία ατμόσφαιρα.
Όμως περιορίζει την ιδιωτική επιχείρηση (πιο απρόσωπο), έχει
όριο καταστημάτων, πληρώνει λιγότερα σε φόρους-Δήμο, δεν έχει
επαφή με το φυσικό τοπίο.
Οι δήμοι Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης παρουσιάζουν μια τουλάχιστον κεντρική οδό με
εμπορική δραστηριότητα, όμως
εντελώς πρόχειρη. Κι αυτό φαίνεται ειδικά στη Βασ. Παύλου στη
Βούλα, όπου υπάρχουν αρκετά
καταστήματα και 3 εμποροκέντρα
αλλά όχι κόσμος για αγορές.
Αυτό που βλέπει ένας ειδικός
είναι ότι έχει δοθεί έμφαση στο

Πλουτάρχου: Πολιτικά Παραγγέλματα
(Συνέχεια δεύτερη)
Συνεχίζομε σήμερα, πάλι με τον Πλούταρχο και τις θέσεις του επάνω στην πολιτική.
Ο Πλούταρχος συμβουλεύει, ότι στο πρόγραμμα των υποχρεώσεων του πολιτικού,
καταγράφεται ως επιτακτική η ανάγκη να
έχει μελετήσει τον χαρακτήρα του λαού,
από τον οποίο πρόκειται να ζητήσει την
ψήφο του.
Και κατά το κείμενο μαθαίνομε πως: «Χρή
πρός κατανόησιν τουῦ πλήθους τοῦ ἤθους
τῶν πολιτῶν.»
Διό προς συμπλήρωση «…ἐπιβάλλεται
εὐάρμοστον εἰναι καί στοχάζεσθαι τοῦτων,
επιστάμενον οἵς χαίρειν ὁ δῆμος καί ὑφ᾽
ὤν ἄγεσθαι πέφυκεν».
Δηλαδή, ότι ο πολιτικός πρέπει να σέβεται τις παραδόσεις και τα υπάρχοντα ήθη,
με προσοχή δε να μελετά αυτά. ΄Ετσι μοναχά θα μπορέσει να μάθει με ποιά πράγματα, συνυφασμένα με τη φυσική του
ιδιοσυγκρασία ο λαός, μπορεί να ικανοποιηθεί και από ποιά μπορεί να παρασυρθεί.
Αλλά τα ήθη και τους τρόπους ζωής, κανείς
πολιτικός δεν πρέπει να επιχειρεί παραβιάζοντας τον νόμο, να τους αλλάξει, ακόμα
και αν η αλλαγή αυτή μπορεί να αποσκοπεί
στην κοινωνική βελτίωση.
Η όποια αλλαγή όμως, όταν αφορά στις
φυσικές ιδιότητες του πλήθους, για να είναι
ασφαλής, πρέπει να επιχειρείται βαθμιαία
και μόνο μετά από μια μακρόχρονη και ήπια
διαδικασία προσαρμογής.
«Τό μέν εὐθύς αὐτόν ἐπιχειρείν ἠθοποιεῖν
καί μεθαρμόττειν τοῦ δήμου οὔ ράδιον

οὐδ΄ἀσφαλές..»
Η αλλαγή λοιπόν εν κατακλείδι, όταν επιχειρείται, πρέπει να γίνεται προοδευτικά
και βαθμιαία. Να είναι, όπως κανείς όταν
πρωτοπίνει. Πίνει στην αρχή οίνο με σύνεση και μέτρο, και όταν βαθμηδόν επέλθει ο εθισμός, τότε έρχεται και η αντοχή
στον πόνο των συνεπειών του(!)
«Δεί δ΄ώσπερ οίνος εν αρχή μεν υπό των
ηθών κρατείται τού πίνοντος..»
Πάντως ο λαός, δεν είναι κάτι, το πάντοτε
ευκολοδιαχείριστο. Ο λαός στην πραγματικότητα είναι ένα θηρίο που δύσκολα δαμάζεται, δύσκολα χειραφετείται, και καθώς
είναι δύσπιστος προς όλα, υποψιάζεται
τους πάντες και τα πάντα. Παρ΄όλα ταύτα
δυστυχώς παραμένει ευάλωτος, ιδίως στην
τρομοκρατία. Γι΄ αυτό και πάντοτε ποδηγετείται και δέχεται να διευθύνεται απρεπώς από τρίτους, «και ποικίλον ενδέχοιτο
την επιστασίαν», ενίοτε δε, αλίμονο, προς
το εναντίον του συμφέρον.
Από την άλλη μεριά όμως ο πολιτικός, όχι
μόνο πρέπει να λογοδοτεί για τα όσα λέγει
και πράττει, αλλά ακόμα να λογοδοτεί και
για τα όσα μπορούν να σχολιασθούν, έστω
και άδικα δυσμενώς γύρω από το άτομό του
. Όπως για ένα δείπνο προκλητικό, ή για ένα
θορυβώδη γάμο ή και απρεπή “ξενοξαπλώματα”, ξέφρενη διασκέδαση, αλλά και για
κάθε τι σχετικό. «Ού γάρ ών λέγουσιν εν
κοινώ και πράττουσιν οι πολιτευόμενοι,
μόνον ευθύνας διδόασιν, αλλά και δείπνον
αυτών πολυπραγμονείται και κοίτη και γάμος
και παιδιά και σπουδή πάσα».

πεζοδρόμιο των εστιατορίων εις
βάρος των καταστημάτων, η παντελής ανακαίνιση, σήμανση και
διαφήμιση των εμποροκέντρων, ο
ανύπαρκτος βραδυνός φωτισμός
(αντίθετα με τα εστιατόρια), η κατάληψη του μεγαλύτερου μέρους
του δρόμου από τράπεζες (δίνοντας λάθος εικόνα) κ.α. Στη Βάρη,
με τη διαπλάτυνση της Λεωφ.
Βάρης φύτρωσαν αρκετά μαγαζιά
ευνοώντας τη δημιουργία εμπορικού δρόμου, όμως είναι διάσπαρτα τα είδη τους, δεν υπάρχει
εύκολο πάρκινγκ, μικρό πεζοδρόμιο και όχι παντού.
Οι πτυχές επιτυχίας ενός τέτοιου
δρόμου είναι τέσσερις: συνοχή
ειδών (συγκέντρωση και ομαδοποίηση) καταστημάτων, μεγάλο πεζοδρόμιο, χώροι στάθμευσης (όχι
πάνω στο δρόμο), ευκολία πρόσβασης από τις άλλες περιοχές. Τώρα

΄Ετσι ο Θεμιστοκλής, έχοντας στο νού του
να αναμιχθεί στην πολιτική, απέφευγε τα
συμπόσια και τους κώμους, δηλαδή τις θορυβώδεις διασκεδάσεις, δεν ξενυχτούσε
άσκοπα και δεν υπέκυπτε στην οινοποσία.
Αλλά και ο Περικλής είχε γίνει προσεκτικός
στις συνήθειες του, ακόμη και στο βάδισμά
του και στην ομιλία του. Είχε παντού στην
καθημερινότητα της ζωής του, επιβάλλει το
μέτρο της ευπρέπειας και της σοβαρότητας.
Λέγεται μάλιστα, ότι και «την χείρα συνεκράτει εντός των ενδυμάτων του» και με
αυτό αφήνεται να καταλάβει κανείς, ότι το
χέρι του δεν το άπλωνε ασύστολα και πονηρά στα θυλάκια των συμπολιτών του.
Στη ζωή του ο Περικλής, ήξερε μοναχά ένα
δρόμο: τον δρόμο που οδηγούσε προς το
βήμα και το βουλευτήριο.
Ο πολιτικός σε συμπέρασμα, επιβάλλεται
να ζεί “ως εν σκηνή θεάτρου”, η οποία είναι
περίβλεπτη και ορατή, από πάσα οπτική
γωνία.
Σχετικά αναφέρεται, ότι ο πολιτικός Ιούλιος Δρούσος είχε προσλάβει μηχανικό για
να κάνει τους τοίχους του σπιτιού του ανοιχτούς προς πάσα πλευρά, για να μπορεί
συμβολικά ο κάθε περαστικός και γείτονας,
να ελέγχει την ιδιαίτερη ζωή του.
Επ΄αυτού γράφει ενδεικτικά ο Πλούταρχος, ότι καθώς πολλοί δεν γνωρίζουν τις
λεπτομέρειες από τη ζωή του πολιτικού,
μαντεύουν και φαντάζονται ενίοτε πολλά
και διάφορα. Και εκ των πραγμάτων, αφού
δεν ξέρουν την αλήθεια από αυτά, δεν
έχουν και την δυνατότητα της ορθής επιλογής.
Μήπως όμως με αυτή την τακτική, (πάλι
κατά τον Πλούταρχο το ερώτημα), δεν
αναδεικνύονται από τις πόλεις για ηγέτες
και εκπρόσωποι, οι άχρηστοι και ακόλαστοι
από τους πολίτες; «Ουχί και τοίς ασελγώς
και τεθρυμμένως ζώσιν αι πόλεις χρώνται;»
Αλλά και από την άλλη μεριά, μήπως και ο
ίδιος ο λαός διαφέρει από του τέτοιους
ηγέτες του; (Πάλι κατά τον ο Πλούταρχο).
Μήπως αφού είτε επειδή αρέσκεται και
αυτός ο λαός στον έκφυλο και τρυφηλό

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com
οι πτυχές επιτυχίας των κατάστημάτων αποτελούνται από την επαγγελματική διακόσμηση, διαφήμιση,
επιλογή είδους και ευχαριστημένου προσωπικού.
Ποιες είναι οι δικές σας παρατηρήσεις; Τι πρέπει να κάνει ο Δήμος;
Απαντήστε apovital@gmail.com

βίο, φτάνει να περιφρονεί και να απορρίπτει κάθε ορθό μέτρο, είτε επειδή δεν μπορεί να βρεί
καλύτερους πολιτικούς,
αναδεικνύει ως τοιούτους τους πρώτους τυχόντες, μολονότι στην πραγματικότητα
τους απεχθάνεται;
«Και ολίγον ύστερον, αποπτύουν όλα αυτά
(δηλαδή τις επιλογές τους) μετ΄ αηδίας.;»
Σχετικά με το τελευταίο, ο κωμωδιογράφος
Πλάτων (όχι ο φιλόσοφος) μας λέγει, πως
όταν η επιλογή των στρατηγών γίνεται με
ανάταση της χειρός (χειροτονία)*, συνηθισμένο είναι μερικοί υποψήφιοι πολιτικοί, να
έχουν γεμίσει την παλάμη των εκλογέων
πολιτών με χρυσάφι και μετά να πιάνουν οι
ίδιοι το αργυρώνυτο, ξένο χέρι και να το
σηκώνουν.
Στο αρχαίο κωμικό κείμενο μάλιστα, διαβάζεται να λέγει κοροϊδευτικά ο λαός:
«πάρε μου, πάρε μου το χέρι για να σε ψηφίσω» και κατά λέξη: «λαβού, λαβού της
χειρός ως τάχιστά μου,/ μέλλω στρατηγόν
χειροτονείν Αγύρριον», όπου Αγύρριος, ο
ένας κακής φήμης και διεφθαρμένος πολιτικός, ο οποίος για την εκλογή του, σηκώνει το “πουλημένο” χέρι του πολίτη. Μα ο
κωμωδιογράφος δεν σταματά εδώ και αδυσώπητος συνεχίζει λέγοντας, πως ο ψηφοφόρος αμέσως μετά σαν να συνέρχεται,
ζητεί λεκάνη και πτερό για να εξεμέσει:
«αιτούντα λεκάνην και πτερόν, όπως εμέσει».
Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Αλλά θέλω
πάλι να τονίσω, ότι σκόπιμα παρεμβάλλεται
αποσπασματικά το αρχαίο κείμενο, για να
διευκρινισθεί και προς πάσα παρεξήγηση, η
χρονική διάσταση στα γραφόμενά μου.
γιαννης κορναράκης του μάνθου

*Χειροτονητός: όταν ο πολιτικός είχε εκλεγεί με ανάταση της χειρός δηλαδή με ανοικτή η και ονομαστική
ψηφοφορία
* Κυαμευτός: όταν μυστικής δια κυάμων. Σε αυτή την περίπτωση η εκλογή ήταν κλήρωση αδιακρίτως μεταξύ
όλων οι οποίοι είχαν το νόμιμο δικαίωμα υποψηφιότητας.

Βοηθήματα
1) Πλουτάρχου: “Πολιτικά Παραγγέλματα” Εκδ Πάπυρος
1940
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Είδες ο Χαρδούβελης!!!
Οπωσδήποτε μία ιδιαιτέρα, έχει μία βαρύτητα! Είναι
πρόσωπο με πολλά ταλέντα.
Κάπως έτσι σκέφτηκε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας
Χαρδούβελης και αφού είχαν προκηρυχθεί εκλογές,
και αφού είχε ενεργοποιηθεί ο Νόμος που απαγορεύει
τις προσλήψεις μετά την προκήρυξη εκλογών, τακτοποίησε επαγγελματικά
την ιδιαιτέρα του εις τας
Βρυξέλλας με έναν παχυλότατο μισθό γύρω στα
7000 ευρώ μηνιαίως. Ετσι
η ιδιαιτέρα από γραμματέας του Υπ. Οικονομικών θα βρεθεί στη
Μονάδα Οικονομικής και
Δημοσιονομικής Πολιτι-

κής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και το τέλος του
2017.
Τάτσι μίτσι κότσι με την Ε.Ε. τα δικά μας παιδιά. Βέβαια τα ευρώ δεν θα τα πληρώνει η Ε.Ε. αλλά εμείς τα
κορόιδα. Το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή.

«Φτάνει πια τρόικα!
Να επιστρέψουμε τη
Δημοκρατία στην Ελλάδα»!
Πάνω από 100 Γάλλοι διανοούμενοι, ακτιβιστές, βουλευτές και ευρωβουλευτές, με κείμενό τους στην Humanite
και ηλεκτρονικό περιοδικό Mediapart, καλούν τους ευρωπαίους ηγέτες, τους οίκους αξιολόγησης και τις Βρυξέλλες να σταματήσουν τους «εκβιασμούς στην Ελλάδα».
«Φτάνει πια τρόικα! Να επιστρέψουμε τη Δημοκρατία
στην Ελλάδα!», αναφέρουν μεταξύ άλλων και απευθυνόμενοι προς τον ελληνικό λαό αναφέρουν: «Μη φοβάστε,
υπολογίστε σ΄ εμάς, είμαστε δίπλα σας. Η Ευρώπη μας
δεν είναι η δική τους. Είναι η δική σας».
Μια λυσσαλέα τρομολαγνεία έχουν εξαπολύσει εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου αλλά και ο Τύπος, προκειμένου να μας τρομοκρατήσουν για να μη τυχόν και

ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ!!! Μία ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά
μίας “ανεξάρτητης” χώρας;
Aλλά και τα δικά ΜΜΕ δεν πάνε πίσω. Τα περισσότερα “πιπιλάνε” την ευρωπαϊκή καραμέλα που τους σερβίρουν
ξένοι και “δικοί”.
Βρέθηκαν όμως εκατό Γάλλοι διανούμενοι για να μας βάλουν γυαλιά!
Kαι καταλήγουν: «Η αλήθεια είναι ότι μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ
στην Ελλάδα θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική της λιτότητας που έχει επιβάλει η τρόικα (Ευρωπαϊκή Τράπεζα,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΔΝΤ) στους λαούς, ενάντια
στην θέλησή τους».
Οι δικοί μας διανοούμενοι πού είναι;;;

Τελευταία ευκαιρία να πάρουμε ανάποδες στροφές
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Τελευταία ευκαιρία αδέρφια.
Πριν όλες κλείσουν οι στράτες και πάθουμε του Δράμαλη τη νίλα.
Δυό δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Τον ένα τον βαδίζουμε εδώ και πέντε χρόνια ωσάν σφαχτάρια. Ο
άλλος είναι ο δρόμος του αυτοσεβασμού και των θυσιών. Θυσιών όμως με ουσιαστικό, ορατό αντίκρυσμα
κι όχι για να βγάλουν με το αίμα μας οι μεγαλοτράπεζες τα σπασμένα της χασούρας των 18,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ (έκθεση Κομισιόν 2009) από τις
επενδύσεις τους σε χρηματιστηριακές «φούσκες».
Κάλλιο να ζοριστούμε λίγο ακόμα, αλλά σύντομα να
ξανασταθούμε στα πόδια μας, με τις δυνάμεις τις
δικές μας, με τ’ απαγορευμένα για μας κι ανεκμετάλλευτα πλούτη της γης μας, να ξαναορίσουμε τις
τύχες μας ως άνθρωποι άνω θρώσκοντες κι όχι άβουλοι δούλοι κάποιων μισάνθρωπων Ροκφέλερ.
Κλείστε τ’ αυτιά σας στα στρατευμένα χαλκεία και
ηχεία του φόβου.
Όταν η Ντόϊτσε Βέλλε υπογραμμίζει ότι «όλα όσα λέγονται για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ σε περίπτωση μιάς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανυπόστατα
ουσίας και αποσκοπούν στο να φοβίσουν τους Έλληνες ψηφοφόρους», δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να
προσθέσω κάτι άλλο.
Κανείς απ’ όσους διεκδικούν την ψήφο μας δεν είναι
αρκετά Έλληνας. Θαρρείς έσπασε το καλούπι πού
‘βγαζε ψυχωμένους. Όμως υποχρεούμαστε να επιλέξουμε επί της λογικής παραδοχής ότι «δύο κακών
προκειμένων, το μη χείρον βέλτιστον».
Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από τους δωσίλογους
υπηρέτες των κατακτητών μας, τα κνώδαλα εκείνα
που μας εξανδραπόδισαν και πούλησαν την Ελλάδα
στ’ αφεντικά τους. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από

τα ελληνότυπα ανθρωπάκια που δεν έχουν ίχνος αγάπης γι’ αυτή την Πατρίδα και το κρυφομολογούν,
«χώρα» αποκαλώντας την κι αυτοί και τα δημοσιογραφικά φερέφωνά τους.
Μια κάποια χώρα δηλαδή, ένα χωράφι σε
ξένου τσιφλικά τους
ορισμούς, με δραγάτες
πρωθυπουργούς και είλωτες λαό, να τ’ αποσπούν όχι μονάχα την
δεκάτη που έπαιρνε ο
Τούρκος, αλλά τα
πάντα. Μια Πατρίδα κι
ένας Λαός στο σφαγείο
των «αγορών». Να ψά“Ο Σκεπτόµενος” του Ροντέν
χνουν κάποιοι αποδώ
στα σκουπίδια και κάποιοι αποκεί να μετρούν υπερκέρδη. Αυτό θέλουμε για τους εαυτούς μας και τα
παιδιά μας;
Η λογική του κάθε πεσσού Σαμαρά –διότι περί πεσσού (πιόνι) πρόκειται- είναι η ίδια λογική των «ρεαλιστών» ραγιάδων επί Τουρκοκρατίας: «Δεν νικιέται ο
Τούρκος, άρα καλύτερα να του φιλάμε τα πόδια, να
μας πετάει κανα κόκκαλο να γλείφουμε».
Τότε, επί Τουρκοκρατίας, αυτούς τους τουρκοντυμένους τους κοιτούσαν οι πρόγονοί μας κι αναγούλιαζαν. Σήμερα τους κάνουμε πρωθυπουργούς. Όλα από
εμάς ξεκινούν και σ’ εμάς καταλήγουν. Δεν μου
φταίει ο Σαμαράς, η Μέρκελ, το τραπεζοκρατούμενο
διευθυντήριο της Ε.Ε., δεν μου φταίνε τα πλυντήρια
βρώμικου χρήματος που ονομάζονται «αγορές», ούτε
οι οίκοι ανοχής που ονομάζονται «οίκοι αξιολόγη-

σης». Και ο Γιωργάκης τίποτε δεν θα μπορούσε να
βυσσοδομήσει σε βάρος της Ελλάδας, αν δεν τον
έκανε πρωθυπουργό ο πανύβλακας της διπλανής
πόρτας, ο ίδιος κι απαράλλαχτος που εδώ και αιώνες
ανοίγει κερκόπορτες στους πορθητές μας.
Ο ίδιος κι απαράλλαχτος που ετοιμάζεται πάλι για την
παθολογική βρωμοδουλειά του, που διώχνει στην ξενιτιά τα παιδιά του και που σε αυτή την ηλικία δεν
μπορεί να ξεκόψει από τον έρωτα της «χείρας με τα
πέντε ορφανά».

«Όσοι ζωντανοί», που προσκάλεσε κάποτε μ’ εθνεγερτήριο σάλπισμα ο Ίων Δραγούμης, ας πράξουμε
το χρέος μας έναντι του αυτοσεβασμού μας, των παιδιών μας, της Πατρίδος μας.
Δεν παντρευόμαστε κανέναν, είτε ΣΥΡΙΖΑ λέγεται,
είτε τραμπάκουλας, φούφουτος κλπ. Θέλουμε να γυρίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση το γρανάζι, έστω
ένα «κλικ» έτσι για την αρχή και μετά βλέπουμε και
πράττουμε. Τότε κάποιοι «ρεαλιστές» του τεμενά θα
διαπιστώσουν πόσες κωλοτούμπες ξερουν να κάνουν
οι Ευρωπαίοι πάτρωνές μας. Διότι εκείνοι είναι τωόντι
ρεαλιστές και προ του κινδύνου να μείνουν με την
όρεξη στο μεγάλο φαγοπότι που τους ετοίμασαν
στην Ελλάδα οι Γιωργάκηδες, Αντωνάκηδες και λοιποί λάκηδες, θα βολευτούν και με λιγότερα.
Θα το ξαναπώ, δεν κουράζομαι: Καθένας είναι τόσο
σημαντικός όσο του επιτρέπουν οι άλλοι να πιστεύει,
και τόσο ασήμαντος όσο ο ίδιος πιστεύει για τον
εαυτό του.
Άϊντε ορέ. Καλή φώτιση και καλό βόλι, δηλαδή καλή
ψήφο.
Ας αποφασίσουμε αν θα ‘μαστε άνθρωποι και Έλληνες, ή τσουτσέκια.

ΕΒΔΟΜΗ

10 ΣΕΛΙΔΑ - 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Επίθεση στη σάτυρα
Μια εικόνα χίλιες λέξεις,
λέει η λαϊκή παροιμία
πολύ σωστά και φαίνεται
να ταιριάζει απόλυτα με
τα γεγονότα στα γραφεία του Γαλλικού περιοδικού Charlie Hebdo.
Ο λόγος για την γνωστή
πλέον επίθεση ένοπλων
που δολοφόνησαν 12 εργαζόμενους του Γαλλικού
σατυρικού
περιοδικού και τραυμάτισαν άλλους 20 φωνάζοντας “δόξα στον Αλλάχ”.
Οι ένοπλοι δολοφόνησαν
μεταξύ άλλων και τον εκδότη του περιοδικού Στεφάν "Charb" Σαρμπονιέ
(αριστερά), καθώς και
τους γνωστούς σκιτσογράφους Μπερνάρ Βερλάκ, Ζορζ Βελίνσκι, και
Ζαν "Cabu" Καμπού.

μουσουλμανικό κόσμο
στο παρελθόν, όταν είχε
δημοσιεύσει
σατιρικά
σκίτσα του Μωάμεθ.

από 100.000 άτομα - έχει
κατακλύσει τους δρόμους του Παρισίου για να
τιμήσει τους νεκρούς του

για την ζωή όπλο, επικίνδυνο για τους φανατισμένους ανθρώπους· την
γελιογραφία.

Έγινε ο κόσμος πολύ σοβαρός και το χιούμορ
εξελίχθηκε σε επικίνδυνο επάγγελμα

Στα όπλα συνάδελφοι!
Η άμεση και εύκολη μετάδοση σοβαρών μηνυμάτων μέσω της σάτυρας
και των σκίτσων φαίνεται

Charlie Hebdo, μολονότι
οι δράστες δεν έχουν
συλληφθεί ακόμη.
Συνάδελφοι των σκιτσο-

Γέμισε το διαδίκτυο και
τα κοινωνικά μέσα από
σκίτσα συμπαράστασης
προς το Charli Hebdo και
τους αδικοχαμένους εργαζόμενους, όπως τα παρακάτω.
Έτσι, οι δολοφόνοι προσπαθώντας να φυμώσουν την κοινή γνώμη,
πέτυχαν το αντίθετο!
Δεν θα προσπαθήσω να
αναλύσω το γιατί το έκαναν και ποιοί κρύβονται
πίσω απ’ αυτό. Αυτό είναι
θέμα χρόνου να διαφανεί.
Σημασία έχει να τονίσουμε, πως κάθε είδος
φανατισμός είναι κατακριτέος. Κάθε είδος φανατισμού μπορεί δυνητικά να
οδηγήσει σε βιαιότητα.

Ποιό είναι αυτό το μικρό όπλο που μας πόνεσε τόσο πολύ;
Η εφημερίδα είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων
στον

ότι στάθηκε πιο δυνατή κι
από τα ίδια τα όπλα αφού
πλήθος κόσμου - πάνω

γράφων έσπευσαν να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα
με το δικό τους ακίνδυνο

Να θυμήσω την Ελληνική
θεατρική παράσταση που
προκάλεσε αντιρρήσεις
για θρησκευτικούς λόγους με αποτέλεσμα

ηθοποιοί να ξυλοκοπηθούν από Βουλευτές της
Χρυσής Αυγής και μη,

στην είσοδο του θεάτρου.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Χριστόδουλος Ξηρός: “Φοβόμουν μήπως με κάνουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας τους. Σαμαράς και Βενιζέλος έψαχναν με τόση αγωνία να βρουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας
- για να σώσουν τον κ.. τους - που φοβήθηκα πως θα πρότειναν εμένα και μετά δεν θα είχα μούτρα να κυκλοφορήσω
ούτε στους δρόμους, ούτε στις φυλακές”...
4 Οι έξι δυσκολότερες λέξεις της:
1. τετραϋδροκανναβινόλη
2. Διμεθυλοσουλφοξείδιο
3. αιθυλονοδιαμινοτετραοξικό
4. δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνιο
5. εγώ φταίω
6. συγνώμη
4 Και κάπου εδώ ίσως ζει, ένα μικρό πασοκάκι...
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επιστολές - σχόλια...
«Φτάνει πια τρόικα! Να επιστρέψουμε τη Δημοκρατία στην Ελλάδα!
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαίοι ηγέτες, οίκοι αξιολόγησης: σταματήστε τους εκβιασμούς
Μέσα σε ένα περιβάλλον όπου τα
ύπουλα χτυπήματα πολλαπλασιάζονται
στην Ελλάδα (διαφθορά βουλευτών, παραπληροφόρηση, συρρίκνωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων) για να
εμποδίσουν την πιθανή νίκη του αριστερού κινήματος ΣΥΡΙΖΑ στις προγραμματισμένες βουλευτικές εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου, να που το ΔΝΤ αναγγέλλει
την αναβολή της «βοήθειάς» του και ο
Ευρωπαίος επίτροπος της οικονομίας
Πιερ Μοσκοβισί στρέφεται απευθείας
προς τους Έλληνες ψηφοφόρους για να
τους πει σε ποια κατεύθυνση να ψηφίσουν.
Ο Ζαν-Κλωντ Γιουνκέρ, πρόεδρος της
Κομισιόν, ανακοινώνει σε ό,τι τον αφορά
ότι «δεν θα του άρεσε εξτρεμιστικές δυνάμεις να πάρουν την εξουσία στην
Αθήνα». Στην Γερμανία, ο υπουργός οικονομικών Βόλγγκανγκ Σόιμπλε, επαναβεβαιώνει παρεμπιπτόντως ότι δεν
υπάρχει «καμμία εναλλακτική» στις μεταρρυθμίσεις που επιβάλλονται στην Ελλάδα. Οι οίκοι αξιολόγησης αρχίζουν να
απειλούν ότι θα υποβαθμίσουν –υπάρχουν ακόμα περιθώρια! – την πιστοληπτική
ικανότητα
της
ελληνικής
οικονομίας. Ο ευρωπαϊκός Τύπος καταπιάνεται με τη διασπορά του φόβου για
την αλλαγή, ώστε να αποθαρρύνει τους
λαούς της Ένωσης να στραφούν προς
προοδευτικά πολιτικά σχήματα, προτείνοντας την ίδια μορφή οικονομικής
ρήξης με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η αλήθεια είναι ότι μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ
στην Ελλάδα θα μπορούσε να θέσει σε
αμφισβήτηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική της λιτότητας
που έχει επιβάλει η τρόικα (Ευρωπαϊκή
Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΔΝΤ)
στους λαούς, ενάντια στην θέλησή τους:
Όπως δείχνουν οι μαζικές διαδηλώσεις
στην Πορτογαλία, την Ισπανία και πιο
πρόσφατα στην Ιταλία, καθώς και η γενική απεργία στο Βέλγιο, η απαίτηση να
εξοφληθούν οι κεφαλαιούχοι και τα παράνομα χρέη, με κόστος την καταστροφή ενός κοινωνικού μοντέλου που
μετρίαζε τα δεινά του καπιταλισμού, δεν
γίνεται πλέον αποδεκτή – αντίθετα, επισημαίνεται ότι μια άλλη λογική είναι εφικτή.
Μπροστά σε μια τέτοια απειλή για τα
συμφέροντά τους –το παράδειγμα της
Ισλανδίας τους ανησυχεί ακόμη–, οι
υπηρέτες της χρηματοπιστωτικής οικονομίας στην Ευρώπη είναι έτοιμοι για
κάθε είδους εκβιασμό προκειμένου να
σφετεριστούν την Δημοκρατία στην Ελλάδα και αλλού. Αυτοί που αφήνουν να
συρρικνώνονται οι ελευθερίες στην
Ουγγαρία του Βικτόρ Όρμπαν στο όνομα
του σεβασμού της καθολικής ψηφοφορίας, βρίσκουν αυτή τη φορά νόμιμο να
επεμβαίνουν στην εσωτερική πολιτική
ζωή ενός κράτους: η προφύλαξη των
συμφερόντων των τραπεζών και των πολυεθνικών είναι γι” αυτούς πιο σημαν-

τική από την προάσπιση των ελευθεριών!
Εναπόκειται στον ελληνικό λαό, πατέρα
της Δημοκρατίας, αλλά σήμερα μάρτυρα της λιτότητας, να αποφασίσει ως
κυρίαρχος για το μέλλον του.
Εμείς, πολίτες της Ευρώπης, απαιτούμε
από τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, τους οίκους αξιολόγησης και τις
ευρωπαϊκές αρχές να σταματήσουν
άμεσα τις ανέντιμες πιέσεις.
Δεν είναι δουλειά των ευρωπαϊκών οργανισμών και της χρηματοπιστωτικής οικονομίας να υπαγορεύουν στους λαούς
τι να ψηφίσουν! Η λιτότητα είναι μια πολιτική επιλογή που οι λαοί δικαιούνται να
απορρίψουν δημοκρατικά! Ενώνουμε
την φωνή μας με τους ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ για να πούμε ότι το πρόβλημα της
Ελλάδας είναι πρόβλημα ολόκληρης της
Ευρώπης και ότι αυτό που διακυβεύεται
θα μπορούσε να σημάνει την αρχή μιας
καινούργιας ευρωπαϊκής μοίρας.
Εμείς, πολίτες της Ευρώπης, λέμε στον
ελληνικό λαό: μη φοβάστε, υπολογίστε
σ΄ εμάς, είμαστε δίπλα σας. Η Ευρώπη
μας δεν είναι η δική τους. Είναι η δική
σας».
πηγή: tvxs.gr
σ.σ. Αλήθεια, η Ελλάδα δεν διαθέτει διανοούμενους πλέον!!!

Από δύο αναγνώστες, ελάβαμε δύο “σημειώματα” που αφορούν τις εκλογές.
Δύο σημειώματα που δείχνουν τη γνώμη
των πολιτών για υποψηφίους βουλευτές
και και κομματάρχες.
Τα δημοσιεύουμε:

Προς πάντα/σα ενδιαφερόμενο/η
Είμαι 78 ετών. Προέρχομαι από στρατιωτική Σχολή (Ικάρων).
Πολέμησα για την Ελλάδα.
Ποτέ μου, σε εκλογές, δεν συνάντησα
περίπτωση περιφερόμενης πολιτικής
(διαγράφεται μία λέξη) σαν τον βουλευτή
Βασίλη Οικονόμου.
Ποτέ μου δεν πίστευα ότι η πατρίδα μου
θα παρήγαγε τέτοια πολιτικά λήμματα
για να κυβερνήσουν τον περήφανο ελληνικό ΛΑΟ. Α Ι Σ Χ Ο Σ
Ε. Καραχάλιος ταξίαρχος ε.α./ιπτάμενος
――――――

Προς τη Νέα Δημοκρατία, Αθήνα
Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι του κόμματος
Μέγα λάθος η απόφαση να μη συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός.
Το ότι είναι υβριστής ο αντίπαλος, ένας
λόγος περισσότερο να τον ...ταπώσει.
Εδώ στην Αυστρία έκανε πολύ κακή εντύπωση και έδειξε φόβο για κάτι που κρύβεται.
Σε όλη την Ευρώπη, στις εκλογές και στα
δημοψηφίσματα, όλοι κάθονται στο ίδιο
τραπέζι ...τσακώνονται και ο κόσμος
ακούει και συμπεραίνει.
Κρίμα.
Παν. Βουλινός, 4ετης φοιτητής
GRAZ Αυστρία

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ “ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ”
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η
Διοίκηση της “Παμμακαρίστου” έδειξε το πραγματικό της
πρόσωπο.
Στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. της “Παμμακαρίστου”, στις οποίες συζητήθηκε μεταξύ άλλων η προοπτική
λειτουργίας του Ιδρύματος, η Διοίκηση, προκειμένου να
ξεμπερδεύει με τις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων, οι οποίοι διεκδικούν την καλύτερη λειτουργία του Ιδρύματος, την πληρωμή των δεδουλευμένων τους (έχουν 7
μήνες να πληρωθούν) συζήταγε την απόλυση εργαζομένων και μέσα σε αυτούς και μέλη του Δ.Σ.
Αυτό το διάστημα διαφάνηκαν οι προθέσεις της Διοίκησης
για τη μετατροπή του Ιδρύματος από Ίδρυμα Πρόνοιας και
Ειδικής Αγωγής σε “επιχείρηση”, έτσι ώστε να λειτουργεί
με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με ό,τι σημαίνει αυτό
για τις εργασιακές σχέσεις και για τους γονείς των παιδιών.
Η Διοίκηση εκμεταλλευόμενη την ευαισθησία των κατοίκων
της περιοχής και των γονιών, οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους
στο Ίδρυμα και στα ειδικά σχολεία, προσπαθεί να στρέψει

τους τελευταίους κατά των εργαζομένων οι οποίοι διεκδικούν τα αυτονόητα.
Η Λαϊκή Επιτροπή Μαραθώνα εδώ και μεγάλο διάστημα
παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ίδρυμα διακριτικά, παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, π.χ. στη ΔΕΗ, κάνει παραστάσεις
στη Διοίκηση, συμπαραστέκεται στους εργαζόμενους και
στους γονείς του Ιδρύματος στον αγώνα που δίνουν.
Δυστυχώς όμως, στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο
Πρόεδρος του Ιδρύματος, όχι μόνο αρνήθηκε την παρουσία
εκπροσώπων του Δ.Σ. των εργαζομένων και της Λαϊκής
Επιτροπής στη συνεδρίαση, αλλά μετά το τέλος της τελευταίας συνεδρίασης έβρισε χυδαία και προπηλάκισε τους
εκπροσώπους του κλαδικού σωματείου, του αναπηρικού κινήματος (Σ.Ε.ΑΝ, ΕΣΚΑΜΕΑ) και τα μέλη της Λαϊκής Επιτροπής Μαραθώνα.
Μετά από αυτή την εξέλιξη οι εκπρόσωποι των φορέων και
της Λαϊκής Επιτροπής Μαραθώνα πραγματοποίησαν εξόρμηση στην αγορά της Νέας Μάκρης παραμονή Χριστουγέννων προκειμένου να ενημερώσουν τους κατοίκους του

Δήμου Μαραθώνα.
Η Διοίκηση του Ιδρύματος ανακοίνωσε το “επτασφράγιστο
μυστικό” που είχε και συζήταγε στις τελευταίες κλειστές
συνεδριάσεις του Ιδρύματος, ότι προχωράει στην απόλυση
του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων της “Παμμακαρίστου”, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση πληρώνει
την αγωνιστική του στάση εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους και τις αποφάσεις που αυτοί έχουν πάρει και είναι:
Ανανέωση όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου
Να μην απολυθεί κανείς.
Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων
Γενναία κρατική χρηματοδότηση όλων των Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής
Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, Πρόνοια και Ειδική Αγωγή
Η Λαϊκή Επιτροπή Μαραθώνα συνεχίζει να συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων και των γονιών του
Ιδρύματος και καλεί τους κατοίκους και τους φορείς του
Δήμου Μαραθώνα να κάνουν το ίδιο.
ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ
“Οι δεσμεύσεις μας είναι πλήρως κοστολογημένες και
δεν εκτινάσσουν το έλλειμμα όπως μας κατηγορούν”
Όμως παρ’ όλα αυτά που αναφέρατε, κύριε
Πάντζα, οι αντίπαλοί σας αλλά και μερίδα
του διεθνούς Τύπου εξακολουθούν να επιμένουν και να κάνουν λόγω για Grexit αν η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόσει μονομερείς
ενέργειες απέναντι στους δανειστές και
πρόγραμμα όμοιο με της Θεσσαλονίκης.

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιώργο Πάντζα, γνωστό βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής και υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
στην Περιφέρειά μας, με την Αννα Μπουζιάνη.
Κύριε Πάντζα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου,
ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει μπροστά. Είναι πρώτος.
Στην περίπτωση που είστε η πρώτη δύναμη,
αλλά δεν βγάζετε αυτοδυναμία, με ποια
κόμματα θα συνεργαστείτε για να δημιουργήσετε κυβέρνηση.
Αρχικά να σας πω ότι θα πετύχουμε αυτοδυναμία. Είναι σχεδόν βέβαιο αν υπολογίσει
κανείς τη συσπείρωση που υπάρχει σήμερα
και το διάστημα των δύο εβδομάδων που μεσολαβεί μέχρι τις κάλπες. Μία ισχυρή κυβέρνηση της Αριστεράς να αλλάξει τα
μνημονιακά δεδομένα, προς όφελος της κοινωνίας. Έχουμε πει όμως ότι ακόμα και τότε
θα επιδιώξουμε συνεργασίες με κοινωνικές
και πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς γιατί
θεωρούμε ότι όλοι είναι χρήσιμοι. Γιατί πιστεύουμε ότι με ισχυρή κοινωνικοπολιτική
συμπόρευση και στήριξη θα διεκδικήσουμε
την καλύτερη δυνατή συμφωνία με τους
εταίρους μας προς όφελος του λαού μας.
Άλλωστε εμείς οι ίδιοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε
και οι ίδιοι δημιούργημα επιλογών συνεργασίας και έχουμε στο DNA μας την έννοια της
εποικοδομητικής πολιτικής σύνθεσης. Όμως
για να έρθω στο ερώτημά σας. Έχουμε πει
σε όλους τους τόνους ότι σε αυτή την περίπτωση θα αναζητηθούν συνεργασίες με κόμματα τα οποία έχουν κοινή πολιτική
διαδρομή και ιστορία με εμάς και με τα οποία
μοιραζόμαστε κοινά πολιτικά σημεία αναφοράς. Για να σας προλάβω όμως, δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με πολιτικές δυνάμεις
που στήριξαν είτε με τον ένα είτε με τον
άλλο τρόπο τα μνημόνια και εξαθλίωσαν τον
ελληνικό λαό. Και ο ‘’νοών νοείτω’’.

Στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Aλέξης Τσίπρας, παρουσίασε μια δέσμη μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων για την
οικονομία, την εργασία και τους θεσμούς.
Πού θα βρείτε τα λεφτά για τις εξαγγελίες
αυτές.

Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι ένα
σχέδιο ελπίδας, προοπτικής και δικαιοσύνης
για την έξοδο από την κρίση. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αλήθεια,
ποιος ευθύνεται γι’ αυτή την καταστροφή.
Ποιος χρεοκόπησε και εξευτέλισε τη χώρα
διεθνώς. Ποιος δημιούργησε 1,5 εκατομμύριο
ανέργους, 700.000 υποσιτισμένα παιδιά που
λιποθυμούν καθημερινά στα σχολεία, 6,3 εκατομμύρια Έλληνες που ζουν στη φτώχεια,
συνταξιούχους που δεν έχουν να πάρουν
φάρμακα, εκατομμύρια ανασφάλιστους, χιλιάδες αυτοκτονίες, λεηλατημένους μισθούς
και συντάξεις, χιλιάδες νέους μετανάστες.
Από εκεί να ξεκινήσουμε πρώτα και μετά να
φτάσουμε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν πρόκειται
περί εξαγγελιών. Πρόκειται περί δεσμεύσεων. Δεσμεύσεων απέναντι στην ελληνική
κοινωνία που σήμερα βιώνει έναν όλεθρο
κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό καθώς και
μια κρίση αξιών. Οι δεσμεύσεις αυτές είναι
πλήρως κοστολογημένες και δεν εκτινάσσουν το έλλειμμα όπως μας κατηγορούν, για
να σας προλάβω.
Αντίθετα, οι πηγές χρηματοδότησης προέρχονται από την ανακατανομή των υπαρχόντων πόρων του ΕΣΠΑ, από έσοδα του
κράτους μετά από ευνοϊκές ρυθμίσεις των
οφειλών, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας κ.α. Γνωρίζουμε απόλυτα και
τι λέμε αλλά και γι’ αυτά που δεσμευόμαστε.
Δηλαδή, είναι λαϊκισμός το δωρεάν ρεύμα
σε 300.000 νοικοκυριά, η αποκατάσταση του
δώρου Χριστουγέννων, η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους
ανέργους, η δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ
για ανέργους και όσους ζουν στα όρια της
φτώχιας, το φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης για
όλους, η διαγραφή μέρους των οφειλών για
φτωχούς δανειολήπτες, η επαναφορά του
κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και οι
300.000 νέες θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι
είναι το ελάχιστο χρέος μας απέναντι στο
ελληνικό λαό και τη χώρα εδώ που την έφτασαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Δεν θα προχωρήσουμε σε καμμία μονομερή
ενέργεια. Δεν θα βγάλουμε τη χώρα από το
ευρώ. Όλα αυτά είναι μια απαράδεκτη και αισχρή κινδυνολογία από τον κ. Σαμαρά, που
τα ίδια έκανε και παραμονές των εκλογών
του ’12. Είναι ένα ξαναζεσταμένο πιάτο, που
η ΝΔ έχει “κολλήσει” και επιμένει να ξανασερβίρει στον ελληνικό λαό.
Οσο για το διεθνή Τύπο, σας επισημαίνω ότι
υπάρχουν χιλιάδες δημοσιεύματα, τεράστια
αρθογραφία και δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει
καν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Διαψεύδουν και
αδειάζουν δηλαδή τον κ. Σαμαρά, αυτοί που
μέχρι χτες ήταν και οι εντολείς του.
Συνιστώ λοιπόν στην Συγγρού και το Μαξίμου να αλλάξουν τακτική, γιατί αυτή η λασπολογία φέρνει αντίθετα αποτελέσματα
από τα επιδιωκόμενα σ’ αυτούς. Εμείς, θα
εκπληρώσουμε τα ταξικά και πατριωτικά μας

καθήκοντα, που ξεπερνούν τα όρια του εθνικού κράτους και εκτείνονται στην Ευρώπη
και πέρα από αυτήν.

Είστε βουλευτής της Ανατ. Αττικής. Την
Ανατολική Αττική, που την ταλανίζουν προβλήματα όπως το Παράκτιο Μέτωπο, η
επένδυση στο Ελληνικό, η πώληση του
Αστέρα Βουλιαγμένης.
Τι θα κάνετε ως αυριανή κυβέρνηση με όλα
αυτά τα ζητήματα τα οποία έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση και σας βρίσκουν αντίθετους;
Αρχικά να πω ότι η Αττική στο σύνολο της,
με τα περίπου 5 εκ. πληθυσμό, αλλά και ειδικά η Περιφέρεια Αττικής, στην οποία οι
συμπολίτες μου με τίμησαν στις προηγούμενες εκλογές να τους εκπροσωπήσω στη
Βουλή, πλήττεται βάναυσα από τις μνημονιακές πολιτικές. Επίσης να πω ότι, πέρα από
τα ζητήματα που αναφέρατε υπάρχουν και η
διαχείριση των απορριμμάτων, το αποχετευτικό, τα Κέντρα Υγείας που κρατιούνται
ανοιχτά με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες
του διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού
προσωπικού, τα διόδια, η ανεργία και ένα
σωρό άλλα θέματα. Όπως ακριβώς, η Περι-

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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φέρεια Αττικής έδειξε κάποια δείγματα γραφής με την
ακύρωση των τεσσάρων διαγωνισμών με ΣΔΙΤ για τα σκουπίδια, έτσι ακριβώς θα προχωρήσει και η κυβέρνηση της
Αριστεράς με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα καταργήσουμε το
ΤΑΙΠΕΔ και θα επανεξετάσουμε όλες τις συμβάσεις από
μηδενική βάση που υπέγραψε η απερχομένη κυβέρνηση.
Θα ακυρώσουμε διαγωνισμούς που είναι ενάντια στο
εθνικό συμφέρον και την κοινωνία. Δεν θέλουμε κλειστές
παραλίες για την κοινωνία και ξεπουλήματα δημόσιας περιουσίας που ζημιώνουν και προσβάλουν τον Έλληνα φορολογούμενο.

Ξορκίζετε δηλαδή τις επενδύσεις στη χώρα που παρεμπιπτόντως δημιουργούν θέσεις εργασίας και εισόδημα σε
πολλούς συμπολίτες μας; Τι σημαίνει για εσάς παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας;
Αυτά που ξορκίζουμε είναι η κερδοσκοπία, τα υπερκέρδη,
οι μισθοί σκλαβιάς των 300 ευρώ, οι λίστες Λαγκάρντ και
τα παράνομα εισοδήματα που δεν φορολογήθηκαν ποτέ,
τα μαύρα δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τη διαπλοκή,
τον παρασιτισμό, τη διαφθορά, τον εκφυλισμό και τελικά
τη σαπίλα, που έχουν εγκατασταθεί περίπου σαν επίσημοι
πολιτικοί όροι στην διακυβέρνηση της χώρας όλα αυτά τα
χρόνια. Είμαστε δίπλα στο υγιές επιχειρείν που σέβεται
τους πολίτες και το περιβάλλον. Είμαστε υπέρ τον επενδύσεων λοιπόν, υπό τους όρους της υγιούς παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας με πυλώνα τους νέους που
σήμερα μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι το μέλλον για το οποίο αγωνιζόμαστε. Και στις 25 του Γενάρη η
Ελλάδα θα προχωρήσει στο μέλλον αυτό.
Αληθεύει ότι θα καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ όπως εξαγγέλετε;
Βεβαίως, θα τον καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ. Θα δημιουργήσουμε ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο στη
βάση ενός περιουσιολογίου στο οποίο ο καθένας θα πληρώνει με γνώμονα τα εισοδήματά του αποκλειστικά.

Με Ήθος
Εντιμότητα
και Ανθρωπιά

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ
Υποψήφιος Βουλευτής Περ. Αττικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
Οικονομολόγος
τ. Αντινομάρχης Ανατ. Αττικής

Υποψήφιος Βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής (Υπόλοιπο)
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Δεν θα ψηφίσουν
οι 18άρηδες!!!
Μετά από πολλή συζήτηση για το αν θα ψηφίσουν
οι πολίτες που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους το 2015, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε “Κατεπείγον-εκλογικό” ανακοινωθέν (7/1/15,
αρ.πρ.389), όπου σημειώνει ότι δεν θα ψηφίσουν
όσοι γεννήθηκαν το 1997 και συμπληρώνουν το 18ο
έτος της ηλικίας τους γιατί δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους!

Και ενώ σημειώνει ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα του εκλέγειν όταν έχεις συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σου και
λαμβάνεται ημερολογιακά η 1η Ιανουαρίου, τελικά
δεν έχουν δικαίωμα οι γεννηθέντες το 1997 να ψηφίσουν, γιατί ναι μεν είναι 18άρηδες, αλλά δεν
είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Δήμων.
«Η απόκτηση και η άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του εκλέγειν ρυθμίζεται
ειδικώς από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 παρ.1
του άνω π. δ., οι οποίες ορίζουν η μεν πρώτη ότι “1.
Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο
όγδοο έτος της ηλικίας τους. 2. Για την εφαρμογή
της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου
θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων
γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο”, η δε δεύτερη ότι “Το
δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια, μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της εκλογικής
περιφέρειας».
Και επειδή δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, γιατί αυτό γίνεται κάθε χρόνο το
μήνα Φεβρουάριο (1η έως τέλος) δεν θα συμμετέχουν στις εκλογές.
Στην προσεχή εκλογική ανάμετρηση, θα χρησιμοποιηθούν οι εκλογικοί κατάλογοι του 2014 που δεν
περιλαμβάνουν όσους γεννήθηκαν το 1997!
Και μένουμε με την απορία: γιατί δεν προχωρούν
στην καταγραφή τους. Δεν είναι δα και τοοοόσοι
πολλοί σε κάθε Δήμο!
Τους έχουν άλλωστε από τα σχολεία.
Πάντως, φαίνεται ότι τους συμφέρει να μην ψηφίσουν οι νέοι, γιατί οι νέοι έχουν ξυπνήσει, ενημερώνονται και είναι κίνδυνος για τα μνημονιακά
κόμματα!!!
Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για μεθόδευση που οδηγεί
σε διαστρέβλωση του εκλογικού αποτελέσματος
και ζήτησε να δοθεί άμεσα λύση, ενώ και το ΚΚΕ
ζήτησε να ψηφίσουν οι 18άρηδες.

Οι “Οικολόγοι Πράσινοι” στηρίζουν τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ
με απόφαση του έκτακτου εκλογικού τους συνεδρίου
Στο έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων, αποφασίστηκε, με
μεγάλη πλειοψηφία, η στήριξη των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ και η συμμετοχή
μελών τους στα ψηφοδέλτιά του.
Η απόφαση του Συνεδρίου προέκυψε
μετά από συζήτηση όλων των προτάσεων συμμετοχής του κόμματος στις
επικείμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες
διαμορφώθηκαν με βάση τις αποφάσεις
των περιφερειακών συνδιασκέψεων και
μετά από επαφές με άλλα πολιτικά κόμματα και σχηματισμούς.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για
ένα πλατύ μέτωπο συνεργασίας, παίρνοντας θέση στις σημερινές κρίσιμες
πολιτικές συνθήκες που βιώνει η χώρα
και δείχνοντας ότι δεν αρνούνται να
αναλάβουν πολιτικές ευθύνες για να
εφαρμόσουν τις ιδέες τους. Η αποδοχή
της πρότασης προέκυψε μετά από κοινή
συμφωνία των δύο πλευρών σε πάγιες
οικολογικές θέσεις για ένα νέο, εφαρμόσιμο, οικολογικό παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα, οι οποίες
παρουσιάζονται παρακάτω.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ μέσα από την
απόφασή τους αυτή επιχειρούν επίσης
να αναδείξουν την πανευρωπαϊκή διάσταση των ιδεών τους, την κεντρική
πρόταση για ένα Green New Deal, και
την αξία μιας πιθανής ευρωπαϊκής "κοκκινο-πράσινης" συνεργασίας.
Οι κοινές προγραμματικές θέσεις που
συμφωνήθηκαν αφορούν μεταξύ άλλων:
― προστασία των κοινών αγαθών
(νερό, αέρας, αιγιαλοί, δάση, υγρότο-

ποι, ελεύθερες αστικές εκτάσεις, πολιτιστική κληρονομιά, υγεία, κ.λπ.), την
απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των κατοίκων της Ελλάδας σε αυτά και τη βιώσιμη παράδοσή τους στις επόμενες
γενεές,
― ένα ενεργειακό μοντέλο που θα απομακρύνεται από τη χρήση ορυκτών
καυσίμων, με στόχο την πλήρη απεξάρτηση εντός 20 ετών, τη στήριξη σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την
εξοικονόμηση,
― αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα,
με έμφαση στη βιολογική και ποιοτική
γεωργία,
― αλλαγή του τουριστικού μοντέλου
προς πιο ποιοτικές και εναλλακτικές
μορφές, σε άμεση συνέργεια με πολιτικές προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος,
― στροφή του κατασκευαστικού τομέα
προς την ενεργειακή αποδοτικότητα
των κατοικιών και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική,
― στροφή του εξορυκτικού τομέα προς
αποκλειστικά υπόγειες εξορύξεις, υπό
αυστηρές προδιαγραφές προστασίας
του περιβάλλοντος,
― στροφή της διαχείρισης των απορριμμάτων προς πολιτικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης,
― ουσιαστικές αλλαγές, που θα αντιμετωπίζουν τη διαφθορά, την αναξιοκρατία και το πελατειακό κράτος,
― δομικές μεταρρυθμίσεις, όπως η
απλή αναλογική, τα τοπικά δημοψηφίσματα και ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας,
― εφαρμογή πολιτικών στήριξης της
κοινωνικής αλληλεγγύης, των μορφών
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικο-

νομίας,
― χρηστή διαχείριση των δημόσιων
αγαθών, όπως δίκτυα ενέργειας, ύδρευσης, δίκτυα μεταφορών -η ανάθεση δημόσιων υπηρεσιών σε ιδιώτες οφείλει
να γίνεται με κύριο γνώμονα την εξασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών και
όχι πρόσκαιρα οικονομικά κριτήρια,
― προστασία του ανθρωπογενούς και
φυσικού περιβάλλοντος, όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως όρο για την οικονομική
εξυγίανση, με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου-δασολογίου, τη χαρτογράφηση των αιγιαλών με επιστημονικά
κριτήρια, την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, την ολοκληρωμένη
διαχείριση των παράκτιων ζωνών, ως
αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις,
― ένα δίκαιο και μακρόπνοο φορολογικό σύστημα που θα βάλει τέλος στη
φοροδιαφυγή, την παραοικονομία, τις
αλλεπάλληλες φορολογικές επιδρομές,
― εκδημοκρατισμό και την ολοκλήρωση
της Ε.Ε. με ριζικές αλλαγές, που θα εξασφαλίζουν την οικονομική και πολιτική
ισονομία όλων των κρατών,
― επαναπροσδιορισμό της θέσης της
Ελλάδας στο γεωπολιτικό χάρτη, στην
κατεύθυνση του αλληλοσεβασμού και
της ειρηνικής συνύπαρξης με τους γείτονες και την εξασφάλιση της αμοιβαίας
δραστικής μείωσης των εξοπλισμών.
― αντιμετώπιση των διεργασιών ερημοποίησης, η οποία βρίσκεται σε στενή
σχέση με την κλιματική αλλαγή μέσω
της ενίσχυσης του ρόλου του δάσους,
― απόρριψη μεγάλων σχεδίων ιδιωτικοποίησης μέσω της παραχώρησης μεγάλων δημοσίων εκτάσεων για
τουριστικές επιχειρήσεις, αιολικά και
φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!
«Δηλώνω Παρών στον αγώνα για την παραμονή στην Ευρώπη και την Εθνική Συνεννόηση»
Ο Βασίλης Οικονόμου ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ, πήγε
στη ΔΗΜ.ΑΡ., μετακινήθηκε στους ανεξάρτητους
και τώρα μεταπήδησε στη
Νέα Δημοκρατία!
Με δήλωσή του, μας ενημέρωσε σχετικά, καθώς και η
Ν.Δ. με δελτίο της σημειώνει ότι: «Ο Βουλευτής περιφέρειας
Αττικής
κ.
Βασίλης Οικονόμου, θα
συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της
Νέας Δημοκρατίας».
Τα πολιτικά παραπατήματα
ενός εκάστου βουλευτή
δείχνουν και το ανάστημα

του ανδρός. Και όλα αυτά
τα κάνουν - βεβαίως - για
την Πατρίδα.
Οποία ασέλγεια!!!
Δεν θα σχολιάσουμε. Αφήνουμε τους αναγνώστες
και δη τους ψηφοφόρους
του να τον σχολιάσουν.
Γράφει στη δήλωσή του μεταξύ άλλων:

«Στη χώρα μας διεξάγονται
οι πιο κρίσιμες εθνικές εκλογές της μεταπολίτευσης. Τα
διακυβεύματα είναι πολλά
για την πορεία που θα ακολουθήσει η ελληνική κοινωνία και η χώρα τις επόμενες

δεκαετίες. Δεν είναι κινδυνολογία. Είναι πραγματικός ο
κίνδυνος να απομονωθούμε,
να βρεθούμε εκτός της ευρωζώνης και να υποστούμε
τεράστια κοινωνική και
εθνική ζημιά με βαριές απώλειες για όλο το λαό και ιδιαίτερα
για
τους
πιο
αδύναμους.
Με αυτά ως δεδομένα ανταποκρίνομαι στο κάλεσμα του
Πρωθυπουργού.
[...]
Δυστυχώς για την Κεντροαριστερά σε αυτές τις εκλογές
κυριαρχεί η διάσπαση και ο διχασμός. Για την Ελλάδα δεν
έχουμε τέτοια πολυτέλεια,

είναι η κρίσιμη ώρα. Ας δώσουμε το παρών όλοι μαζί όχι
στους εσωτερικούς εμφυλίους, αλλά στη μάχη για μια Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη,
διορθώνοντας λάθη και αδικίες
της εποχής των μνημονίων,
ενώνοντας τις δυνάμεις μας
για την έξοδο από την κρίση.
Για να δημιουργήσουμε ένα
μέτωπο κοινής λογικής των φιλοευρωπαϊκών δημοκρατικών
δυνάμεων απέναντι στη χαοτική αβεβαιότητα μιας θολής
πρότασης που διακινδυνεύει
τα πάντα για το λαό μας. Συμπορεύομαι με τον Αντώνη Σαμαρά σε αυτή την καθοριστική
μάχη για την Πατρίδα μας».
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“Ζέστανε” τις καρδιές σε 1200 συνανθρώπους μας ο
Δήμος Παλλήνης, με τα χριστουγεννιάτικα δέματα
Για μία ακόμα χρονιά, ο
Δήμος Παλλήνης, στηρίζοντας του δημότες που πλήττονται από την οικονομική
κρίση και αντιμετωπίζουν
οξύτατα οικονομικά προβλήματα, προχώρησε στη
διανομή των «Χριστουγεν-

νιάτικων δεμάτων» στους
δικαιούχους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, για να μη
λείψει τίποτα από το Χριστουγεννιάτικο και το Πρωτοχρονιάτικο Τραπέζι.
Ο Δήμος Παλλήνης στέκεται αρωγός σε περισσότερα

από 1200 μέλη, 380 οικογενειών. Η διανομή τροφίμων
έγινε στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, (Μιαούλη 28 Γέρακας).
Ο στόχος να διανεμηθούν
τα τρόφιμα πριν από τα Χριστούγεννα,
επετεύχθη,
ανακουφίζοντας και προσφέροντας μια νότα αισιοδοξίας
στις
ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες του
Δήμου, τούτες τις γιορτινές
ημέρες.
Ο Δήμαρχος Αθανάσιος
Ζούτσος, παρευρέθη στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο και
τις δύο ημέρες της διανομής των δεμάτων, αντάλλαξε ευχές και συνομίλησε
με τους δικαιούχους, ενώ
ευχαρίστησε όλους τους

εθελοντές των Κοινωνικών
Δομών, αλλά και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου, για την ανιδιοτελή
προσφορά τους.
Η κατανομή και διανομή
των προϊόντων έγινε με τη
συνδρομή των εργαζομένων που προσελήφθησαν
στο Δήμο, μέσω του προγράμματος ΔΡΑΣΕ Αλληλέγγυα, αλλά και την
αυταπάρνηση των εθελοντών.
Επιδίωξη του Κοινωνικού
Παντοπωλείου είναι να συμβάλει στη μερική άρση των
συνεπειών τους φτώχειας,
τους ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και τους
περιθωριοποίησης ατόμων
και οικογενειών.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ
Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ, τίμησε τα 100
χρόνια από τη γέννηση του
μεγάλου συνθέτη «ΒΑΣΙΛΗ

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε, και μαζί με τους καλλιτέχνες ταξίδεψε στα μουσικά
μονοπάτια του μεγάλου μου-

βιογραφικό του Β. Τσιτσάνη.
Στη συνέχεια οι μουσικοί
καλλιτέχνες ξετύλιξαν την
ιστορική, μουσική διαδρομή
του αξέχαστου και διαχρονικού δημιουργού που για άλλη
μια φορά δημιούργησε ψυχική ανάταση σε όλους.
Το παρών έδωσε μεγάλο
μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλής τον
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δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο,
αλλά και θεσμικοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι Συλλόγων.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν
μέσα από αυτή τη μουσική
αναδρομή, να ξυπνήσουν θύμησες στους παλιότερους,
να γαργαλήσουν τα αυτιά
των νεώτερων.
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ΤΣΙΤΣΑΝΗ» (1915-2015), με
μια βραδιά-αφιέρωμα στη
ζωή και το έργο του, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014,
στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης.

σουργού.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Ριφιώτης Χρήστος, στο χαιρετισμό της εκδήλωσης αναφέρθηκε σε ένα σύντομο
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Βυθίστηκαν οικονομικά, μίνι μάρκετ και περίπτερα
Από το 2009 έως το 2014 έχουν «κατεβάσει ρολά» 6.000 μίνι μάρκετ και 9.500 περίπτερα
Μπορεί για τους περισσότερους κλάδους το 2015 να θεωρείται έτος επιστροφής στην ανάπτυξη, ύστερα από
μια πενταετία βαθειάς ύφεσης και δραματικής συρρίκνωσης των πωλήσεών
τους, ωστόσο για την αγορά των μίνι
μάρκετ (παντοπωλεία) και των περιπτέρων η ανάκαμψη φαίνεται πως αργεί.
Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει μελέτη
της «Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» που επιμελήθηκε η Αυγή
Οικονομίδου, σύμφωνα με την οποία η
πτωτική πορεία που ξεκίνησε με το ξέσπασμα της κρίσης αναμένεται να συνεχιστεί τη διετία 2015-2016 και για τις
δύο αγορές, κυρίως λόγω της μείωσης
του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, αλλά και του ισχυρού ανταγωνισμού από τα μεγάλα σούπερ
μάρκετ.
Ειδικότερα, στην αγορά των mini-market προβλέπεται μείωση του επιπέδου
της τάξης του 4% περίπου κατ' έτος,
λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού
από το οργανωμένο λιανεμπόριο, κυρίως με τη διείσδυση των καταστημάτων ευκολίας στις «γειτονιές» και την
ανάπτυξη των συνεργασιών με πρατήρια καυσίμων, ενώ στην αγορά των περιπτέρων προβλέπεται μείωση του
επιπέδου της τάξης του περίπου 5%
κατ' έτος, λόγω της διάθεσης καπνικών
προϊόντων (τα οποία κατέχουν σημαντική θέση στα έσοδά τους) και από τα
super market, παράλληλα με τη διατήρηση του παρεμπορίου τσιγάρων.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, αναμένεται συνέχιση της εξόδου των επιχειρήσεων /
περιπτερούχων, κυρίως όσων δεν βρί-

σκονται σε εμπορικά σημεία.
Συνολικά από το 2009 μέχρι το 2014,
σύμφωνα με την «Στοχασις» έχουν

«κατεβάσει ρολά» 6.000 μίνι μάρκετ
και 9.500 περίπτερα, με αποτέλεσμα να
έχουν απομείνει σήμερα 7.000 μίνι μάρκετ και περίπου 8.000 περίπτερα, η
πλειονότητα των οποίων λειτουργεί ως
ατομικές επιχειρήσεις ή οικογενειακής
μορφής επιχειρήσεις με έδρα στην Αττική (το 1/3 περίπου).
Εξίσου σημαντικές είναι και οι απώλειες που έχουν υποστεί οι δύο αγορές
σε επίπεδο τζίρου. Συγκεκριμένα, από
το 2009 η αγορά των μίνι μάρκετ έχει
«χάσει» έσοδα περίπου 1,2 δισ. ευρώ,
και από 3,1 δισ. ευρώ υποχώρησε σε
περίπου 1,9 δισ. ευρώ το 2014, ενώ η
αγορά των περιπτέρων μειώθηκε κατά
1,7 δισ. ευρώ. Αθροιστικά, οι δυο κατηγορίες «έχασαν» πωλήσεις άνω των
3 δις € στη διάρκεια της κρίσης.
Ο ανταγωνισμός
με τα σούπερ μάρκετ
Ο μεγάλος αντίπαλος των μικρών σημείων λιανικής «ακούει» στο όνομα:

αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μέσω της
επέκτασης του δικτύου των μικρών καταστημάτων «ευκολίας» και της ανάπτυξης συνεργασιών με πρατήρια
καυσίμων, οι μεγάλοι λιανέμποροι καλύπτουν γεωγραφικά κάθε γειτονιά
των μεγάλων πόλεων και κωμοπόλεων,
παρέχοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα της ευκολίας πρόσβασης στις
αγορές τους.

Επιπλέον, λόγω του μεγάλου όγκου παραγγελιών και της υψηλής επισκεψιμότητας έχουν τη δυνατότητα να
προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές ενώ
«ισχυρό χαρτί» -ιδιαίτερα στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες- αποτελεί
και η διάθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label), τα οποία καλύπτουν την ανάγκη των καταναλωτών
για φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Επιπλέον, οι συμπληρωματικές υπηρεσίες
που παρέχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ όπως οι τηλεφωνικές και οι online
παραγγελίες, η παράδοση στο σπίτι, οι
κάρτες μελών κ.ά., διευκολύνουν την
αγοραστική εμπειρία και επηρεάζουν
τους καταναλωτές στην επιλογή τους.

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία
δήλωσης εμπειρίας για ωφελούμενους του ΟΑΕΔ
Ως προς την έκδοση των αποτελεσμάτων μοριοδότησης για τους υποψήφιους ωφελούμενους, στο
πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, με τίτλο «Επιταγή
κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση»,
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08/2014 για voucher κατάρτισης
16.600 ανέργων ηλικίας 29-64 ετών), ανακοινώνεται
ότι:
Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση της Διοικητικής ή μη Εμπειρίας από τους εν δυνάμει ωφελουμένους μέχρι τη Δευτέρα 12/1/2015 και
ώρα 24:00.

Επισημαίνεται ότι όσοι δεν δηλώσουν το είδος της εμπειρίας για την οποία έχουν μοριοδοτηθεί, μέχρι την ως
άνω καταληκτική ημερομηνία, ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΜΕΡΟΣ στην τελική κατάταξη των ωφελουμένων.

«Ανάχωμα» οι συνεργασίες
Σύμφωνα με την «Στόχασις», τα σημεία
μικρής λιανικής προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται
θα
πρέπει
να
συνεργαστούν όσον αφορά στις παραγγελίες τους, ώστε να ενισχύσουν
τη διαπραγματευτική τους ικανότητα,
να επεκτείνουν την προϊοντική τους
βάση, περιορίζοντας την εξάρτησή
τους από τα καπνικά προϊόντα και να
αξιοποιήσουν την τεχνολογία και το
μάρκετινγκ για την ανάπτυξη των πωλήσεών τους.
Επειδή, στην πλειονότητά τους είναι
επιχειρήσεις μικρού μεγέθους και ο
όγκος των παραγγελιών τους είναι μικρός, δεν μπορούν να πετύχουν καλύτερες τιμές, καθώς υστερούν σε
διαπραγματευτική δύναμη έναντι των
προμηθευτών τους (κυρίως χονδρέμποροι, λιγότερο καταστήματα cash &
carry και απευθείας παραγωγικές επιχειρήσεις).
Στα «ατού» τους πέρα, από την ευκολία και την ταχύτητα των αγορών, την
ευρεία γεωγραφική κάλυψη αλλά και
την προσωπική σχέση με τους πελάτες,
συγκαταλέγεται το διευρυμένο ωράριο
λειτουργίας, το οποίο διευκολύνει την
πραγματοποίηση αγορών σχεδόν όλη
τη μέρα, αφού περίπου το 40% των περιπτέρων εκτιμάται ότι έχουν 24ώρη
λειτουργία.
www.eea.gr
πηγή: imerisia.gr

Κρεοφάγοι οι Ελληνες με
προτίμηση το ελληνικό
Η κατανάλωση κρέατος είναι συνυφασμένη με την καθημερινή διαβίωση και την κάλυψη ζωτικών αναγκών. Το
56%, έρευνας, απάντησε ότι δεν έχει μειώσει σημαντικά
την κατανάλωση κρέατος τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ
το 55% καταναλώνει κρέας δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.
Το 76% πιστεύει ότι το ελληνικό κρέας είναι ανώτερο από
το εισαγόμενο. Το 45% ανέφερε ότι μπορεί να ξεχωρίσει
πραγματικά το ντόπιο κρέας από το εισαγόμενο.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτών (37,31%) αγοράζει κρέας με
κριτήριο την ποιότητα ενώ η τιμή -αν και εν μέσω κρίσηςείναι το δεύτερο σε σειρά κατάταξης κριτήριο (20,6%).
Επίσης το κρέας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι το
χοιρινό (34,30%) και το κοτόπουλο (30,34%).
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«Αλλαγή στην Ελλάδα, αλλαγή στην Ευρώπη, Αλλαγή για όλους»
Πάνω από 300 διανοούμενοι και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο, μεταξύ τους οι Νόαμ Τσόσκι, Τζόρτζιο Αγκάμπεν, Ταρίκ Αλί, Ετιέν Μπαλιμπάρ, Αντόνιο Νέγκρι, Σλαβόι Ζίζεκ και άλλες σημαντικές προσωπικότητας
από την Αυστραλία, την Αμερική και σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης, υπογράφουν και δημοσιεύουν ένα
κείμενο υποστήριξης στον ΣΥΡΙΖΑ και τον ελληνικό λαό με τίτλο «Αλλαγή στην Ελλάδα, αλλαγή στην Ευρώπη, Αλλαγή για όλους».
Το κείμενο αποτελεί ένα Μανιφέστο – κάλεσμα προς όλους τους λαούς της Ευρώπης, για συσπείρωση, αλληλεγγύη στους Έλληνες και υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά ώστε να ξεκινήσει η αλλαγή σε ολόκληρη την Ευρώπη για «ένα νέο σχέδιο με βάση την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,
τη συνεργασία και τη Δημοκρατία».

Παρακολουθήστε το
«Αλλαγή στην Ελλάδα,
αλλαγή στην Ευρώπη, Αλλαγή για όλους
Μια δυναμική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επικείμενες εκλογές
στην Ελλάδα είναι υψίστης σημασίας για όλους όσους επιθυμούν η Ευρώπη να αλλάξει πορεία. Μια τέτοια νίκη θα
αποτελέσει έκφραση του αιτήματος για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Για την ελπίδα. Οι απειλές και η πίεση που ασκείται από τους ηγέτες της ΕΕ, της τρόικας και των
χρηματοοικονομικών κύκλων με στόχο να επηρεάσουν
τους Έλληνες πολίτες είναι απαράδεκτη.
Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του ελληνικού λαού να
λάβει τις αποφάσεις του ελεύθερα. Να σταματήσει τη λιτότητα. Να πει όχι στην ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει τη
χώρα. Να ανοίξει το δρόμο για μια πραγματική εναλλακτική
λύση για την Ελλάδα με έναν κοινωνικό και δημοκρατικό
προσανατολισμό.
Οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα έχουν
υποταχθεί στην τρόικα, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποφασίσει να κάνουν το αντίθετο. Έχουν δημιουργήσει, σε στενή συνεργασία με τα κοινωνικά
κινήματα, μια ευρεία συμμαχία της οποία η δυναμική μπορεί
να του δώσει την πλειοψηφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι σύμμαχοί
του προτείνουν την αντεπίθεση ενάντια στην ανθρωπιστική
κρίση, την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και
των εργατικών δικαιωμάτων, τη δημιουργία ενός δίκαιου
φορολογικού συστήματος και τον εκδημοκρατισμό του πο-

λιτικού συστήματος. Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα καταστήσει την Ελλάδα έναν αξιόπιστο παίκτη και θα αναδείξει την
επιβίωση της χώρας και του λαού ως προϋπόθεση κατά την
έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει στόχο να θέσει τη χώρα σε μια
νέα πορεία, απορρίπτοντας τη διαφθορά και την κηδεμονία,
επιλέγοντας αντί αυτών μια νέου τύπου ανάπτυξη προς
όφελος όλων. Θα προτείνει μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το
χρέος με στόχο τη μείωσή του, ώστε να διευκολυνθεί η οικονομική ανάπτυξη, μέσα από ένα μεγάλο δημόσιο επεν-

δυτικό πρόγραμμα – εκτός Συμφώνου Σταθερότητας –, και
επιπλέον για να δοθεί μια απάντηση στις επείγουσες κοινωνικές ανάγκες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προτείνει ένα νέο
«Ευρωπαϊκό Deal» για μια ανθρώπινη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική μετάβαση. Σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να
σπάσουμε τη λογική που καταστρέφει τις συλλογικές κοινωνικές κατακτήσεις και τροφοδοτεί την άνοδο του εθνικισμού και του δεξιού λαϊκισμού. Χρειαζόμαστε ένα νέο
σχέδιο με βάση την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη συνεργασία και τη Δημοκρατία.
Σε όλη την Ευρώπη, πιστεύουμε ότι μια τέτοια αλλαγή στην
Ελλάδα δεν θα επηρεάσει το μέλλον μόνο του ελληνικού
λαού. Μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα επιτρέψει στην Ελλάδα να
ξεφύγει από τη σημερινή καταστροφική κατάσταση, αλλά
ταυτόχρονα θα αποτελέσει το σπόρο για την αλλαγή και
στην Ευρώπη. Η ρήξη με τις πολιτικές λιτότητας θα ήταν
ένα μήνυμα, μια πηγή ελπίδας για όλους όσους θέλουν να
αντισταθούν. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την εξουσία, η κυβέρνηση του θα χρειαστεί τη στήριξη από τους λαούς της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των πιέσεων από τις
χρηματοπιστωτικές αγορές και τις πολιτικές δυνάμεις που
φοβούνται οποιαδήποτε απόκλιση από το παρωχημένο
πλαίσιο της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης.
Σε όλη την κοινωνία, από τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις έως τις οργανώσεις και τις δομές της καθημερινότητάς μας: Δεν δεχόμαστε την πίεση που ασκείται
για την χειραγώγηση του ελληνικού λαού και την παρεμπόδισή του από το να επιλέξει ελεύθερα. Εκείνοι που
ασκούν σήμερα τις πιέσεις μοιράζονται την ευθύνη για τη
διαιώνιση των επιβλαβών «θεραπειών σοκ» με κάθε κόστος.
Σε όλη την Ευρώπη, εμείς αντιλαμβανόμαστε τις ευθύνες
μας, στηρίζοντας εκείνους που συμμετέχουν σε αγώνες,
αλλάζοντας την ισορροπία της εξουσίας, διεξάγoντας τη
μάχη των ιδεών και ενώνοντας όλους εκείνους που θέλουν
να χτίσουν, μαζί με τον ελληνικό λαό, μια κοινωνική, περιβαλλοντική και δημοκρατική Ευρώπη. Συμπαραστεκόμαστε
στον ελληνικό λαό, γιατί η δική τους μάχη είναι και δική
μας».
Για το κείμενο συγκεντρώνονται υπογραφές
tvxs.gr

Γ. Κύρτσος: Ρίξτε κι άλλο τις συντάξεις, μας λέει η τρόικα
Αποκαλυπτικός του τι πρόκειται να
συμβεί μετά τις εκλογές, αν εκλεγεί η
Νέα Δημοκρατία ήταν ο ευρωβουλευτής της Γιώργος Κύρτσος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, “Πρώτη γραμμή”:
Tον ρωτάει η δημοσιογράφος:
Κι άλλη μείωση κύριε Κύρτσο. Και
απαντά:
― Μην το λέτε έτσι, γιατί οι συντάξεις
τραβάνε 13 , 14 δισεκατομμύρια ευρώ
από τον κρατικό προϋπολογισμό, η
γραμμή της τρόικας είναι “ρίξτε το στα
11 δις €, γιατί δεν θα μπορέσετε να
διατηρήσετε το πρωτογενές πλεόνασμα. Κι αν δεν έχετε πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα μπορέσετε να

2000 ευρώ το μήνα, για να πούμε στη
συνέχεια τί μειώσεις θα πρέπει να γίνουν και προς τα κάτω!
Μάλιστα, μείωση συντάξεων είναι το
ένα. Πάμε παρακάτω, απαντά ο Δημ.
Οικονόμου.
― Αυτό είναι το βασικό.
διαχειριστείτε, δεν θα είναι βιώσιμο το
χρέος.
Και για τί είδους μείωση μιλάμε και για
ποιούς όμως; τον ρωτούν.
― Μα γι’ αυτό σας λέω. Οτι εδώ θα
πρέπει να υπάρχει ένας εθνικός διάλογος. Για παράδειγμα ας βγει κάποιος ο
οποίος έχει τις πλάτες, μπορεί, στέκεται στα πόδια του και ας πεί: “ξεκινάμε
απ’ τα ρετιρέ”. Οτι βάζω ένα πλαφόν

Το βασικό όμως είναι αυτό, έτσι;
― Ναι, το οποίο είναι εκρηκτικό όμως
από πολιτική και κοινωνική άποψη· το
καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
Μα μπορεί να βγει τώρα ένα κόμμα
στην εξουσία και να πει “πάμε για μείωση συντάξεων, σ’ αυτές τις συντάξεις;” ρωτά ο Οικονόμου.

― Μα απ’ τη μια έχουμε τη Ν.Δ. που
λέει ότι δεν θα μειώσει τίποτα κι απ’ την
άλλη έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που λέει “θα
δώσω 13η στους χαμηλοσυνταξιούχους”.

Ακριβώς.
― Λοιπόν θα ήταν ένα καλό ξεκίνημα
να ρίξουν τους τόνους και να αρχίσουν
να συζητάνε τα πραγματικά ζητήματα,
καταλήγει ο Γ. Κύρτσος.
Κατάλαβες τώρα συνταξιούχε τι σε περιμένει αν βγει η Ν.Δ., που την ψηφίζεις
μήπως χάσεις τη σύνταξή σου; Ακριβώς
αυτήν θα χάσεις. Tη σύνταξή σου που θα
φτάσει στα 300 ευρώ, και τελικά στα 180
ευρώ, που έχει ζητήσει η τρόικα.
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Ασφυκτικός έλεγχος & περικοπές ΚΑΠ στους ΟΤΑ
Αυστηρότερες κυρώσεις θεσπίστηκαν για τους «κόκκινους»
δήμους
που
εντάσσονται σε πρόγραμμα
εξυγίανσης, έπειτα από την
τροπολογία του υπουργείου
Εσωτερικών που προστέθηκε στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Υγείας,
το
οποίο δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με το νόμο
«σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ με τις
υποχρεώσεις που περιγράφονται, τα υπαίτια αιρετά
όργανα και οι υπάλληλοι
υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή πα-

ράβαση καθήκοντος».
Με τη διαδικασία αυτή, οι
αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ ή των νομικών
τους
προσώπων
οφείλουν να συντάξουν έκθεση με αναλυτικά οικονομικά στοιχεία (δανεισμός,
υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες και μη, δυνατότητα
εξυπηρέτησης αυτών κλπ).
Ασφυκτικός έλεγχος
& περικοπές ΚΑΠ
Παράλληλα, θεσμοθετείται
ένα πιο «ασφυκτικό» καθεστώς επιτήρησης και ελέγχου των ΟΤΑ μέσω του
«Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των

Εξωραϊστικός Σύλλογος
Πανοράματος “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”
Ευχαριστήριο
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”
ευχαριστεί τους φίλους και συντοπίτες που από το υστέρημα τους με τα τρόφιμα που έδωσαν, βοήθησαν τους
απόρους συνανθρώπους μας να περάσουν ευτυχισμένες
γιορτές.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια 190 10
Τηλ.: 2299320320
Φαξ: 2299320319
Email: evangelia.nanou@kalivia.gr
anna.mourmoudaki@kalivia.gr
Ημερομηνία: 02/01/2015
Αρ. Πρωτ.:09
Αρ. Απόφ.: 01
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
‘Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθ.86 του Ν
3463/06
Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49
του Ν.3584/2007 σύμφωνα με τις
οποίες η καθιέρωση Υπερωριακής
εργασίας γίνεται με απόφαση του
αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου, με τους όρους, περιορισμούς
και την διαδικασία των γενικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για
τους δημοτικούς υπαλλήλους
Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν.
4024/2011
Τις διατάξεις του Ν.3274/04(ΦΕΚ
195/Α/2004)
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.
3731/2008.
Την υπ’ αριθμ. 412/2011 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού «περί 24ωρης λειτουργίας
των υπηρεσιών, Νεκροταφείου, Καθαριότητας και ύδρευσης»
Τις ανάγκες της υπηρεσίας του
Δήμου, για το έτος 2015 που δεν

είναι δυνατό να καλυφθούν κατά τη
διάρκεια του ωραρίου. Αναλυτικότερα οι ανταποδοτικές υπηρεσίες
Καθαριότητας, Ύδρευσης και Νεκροταφείου, επιβάλλεται να εργάζονται υπερωριακά επειδή το
τακτικό προσωπικό δεν είναι
επαρκή για την τόσο μεγάλη
έκταση του Δήμου και καθώς υπάρχουν συνεχώς συνταξιοδοτήσεις
υπαλλήλων, χωρίς ωστόσο να αναπληρώνονται οι θέσεις αυτές. Επίσης το δίκτυο ύδρευσης είναι
μεγάλο και παλαιό, με αποτέλεσμα
να δημιουργούνται συχνά βλάβες
που επιβάλλουν την άμεση αποκατάστασή τους.
Το γεγονός ότι στην υπηρεσία Νεκροταφείου υπάρχει μόνο ένας
υπάλληλος για όλο το Δήμο Σαρωνικού (22.000 Κάτοικοι) και απαιτείται να εργάζεται όποτε αυτό
κρίνεται αναγκαίο σε ένα από τα
ήδη πέντε νεκροταφεία που υπάρχουν στο Δήμο, είτε είναι Κυριακή,
είτε είναι Σάββατο.
Στις Λοιπές υπηρεσίες όπου προσλαμβάνεται προσωπικό Πολιτικής
Προστασίας μπορεί να απαιτηθούν
υπερωρίες καθώς κατά τους θερινούς μήνες υπάρχουν πολλές πυρκαγιές στην περιοχή και ως εκ
τούτου κρίνονται απαραίτητες για
την κάλυψη και την ασφάλεια των
πολιτών.
Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί
στους αντίστοιχους κωδικούς ποσά
για τη συγκεκριμένη δαπάνη στον
Προϋπολογισμό έτους 2015.
Αποφασίζουμε
Την έγκριση συνολικά 1616 ωρών
υπερωριακής απασχόληση από

ΟΤΑ» και ακόμη νομοθετούνται οριζόντιες περικοπές από τους (Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους) ΚΑΠ
για τη χρηματοδότηση του
Λογαριασμού Εξυγίανσης
των ΟΤΑ αλλά και ρυθμίσεις
για τη αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των
δήμων.
Προβλέπονται: μέτρα είσπραξης των χρωστούμενων προς τους ΟΤΑ,
αναστολή ή περιορισμό των
προσλήψεων, εθελοντικές
μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων –
κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης,
πραγματοποίηση
μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών,
αύξηση των ιδίων εσόδων
από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, αύξηση
του ανώτατου συντελεστή
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (σε ποσοστό μέχρι και
3 %ο) και του τέλους επί
των ακαθαρίστων εσόδων
και παρεπιδημούντων (από
0,5% μέχρι και 2%). Επίσης,
μπορεί να διατεθεί μέρος ή
το σύνολο των εσόδων από
1/1/15 έως 31/12/15 σε περίπτωση
ύπαρξης εκτάκτων – απρόβλεπτων
ή κατεπειγουσών αναγκών, οι
οποίες θα διαπιστώνονται και θα
βεβαιώνονται με αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις για τους
υπαλλήλους του Δήμου μας όπως
παρατίθενται παρακάτω:
Α) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Για έναν (1) υπάλληλο υπηρεσίας
ύδρευσης 240 ώρες
― ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Για έναν (1) υπάλληλο υπηρεσίας
νεκροταφείου 240 ώρες
Β) ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ , ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ & ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
―ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Για έναν (1) υπάλληλο υπηρεσίας
ύδρευσης 192 ώρες
―ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Για έναν (1) υπάλληλο υπηρεσίας νεκροταφείου 192 ώρες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Γ) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Για έναν (1) υπάλληλο της Υπηρεσίας Ύδρευσης 240 ώρες
Για είκοσι (20) υπαλλήλους στις
Λοιπές υπηρεσίες 320 ώρες
Δ) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Για έναν (1) υπάλληλο της υπηρεσίας ύδρευσης 192 ώρες
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και θα δημοσιευθεί σε τοπική Εφημερίδα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων
χρεών προς τρίτους.
Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι
ρυθμίσεις που προωθήθηκαν αποσκοπούν στην

άμεση αντιμετώπιση και
«την αποκατάσταση διαπιστωθεισών δημοσιονομικών
δυσλειτουργιών»
στους
ΟΤΑ.
Στην ουσία πρόκειται για
πλήρη απώλεια της αυτοτέ-

λειας του ΟΤΑ και υπαγωγή
του σε σκληρή επιτήρηση,
εφόσον διαπιστωθούν δημοσιονομικές αποκλίσεις
στον προϋπολογισμό του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κορωπί 22-12-2014
Αρ. Πρωτ.: 28115

σιμες ημέρες και ώρες προκειμένου:
1) Να λάβουν γνώση της Πράξης
εφαρμογής που εκπονείται στην πιο
πάνω περιοχή (πίνακα πράξης
εφαρμογής, διάγραμμα πράξης
εφαρμογής) και να υποβάλλουν τις
τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις
τους.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών από την τελευταία κατά το
νόμο ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας στον τύπο.
2) Να υποβάλλουν: α) την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12
του Ν. 1337/83 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 6
του Ν. 2242/94, όσοι εκ των ιδιοκτητών δεν έχουν ήδη υποβάλλει
και
β) τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και
πινάκων, όσον αφορά στο ακίνητό
τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη
στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεωνενστάσεων ορίζεται σε 15 ημέρες
από την κατά το νόμο τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τύπο.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας
και
τα
οποία
οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
μαζί τους σύμφωνα με την
90327/7188/15.11.94
Απόφαση
Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
(ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του
σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών κατά την
ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά
διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας
3. Αντίγραφα μερίδων των σημερινών ιδιοκτητών καθώς και αυτών
της 10 Μαρτίου 1982
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
στον Τύπο.
Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με
υπόδειγμα που θα παραληφθεί από
τον Δήμο Κορωπίου.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη
θα ολοκληρωθεί με φερόμενους
ιδιοκτήτες και μετά την κύρωσή της
θα απαιτηθεί σύνταξη Διορθωτικής
Πράξης Εφαρμογής με δαπάνες
των ενδιαφερομένων.

εφαρμογής που εκπονείται στην πιο
πάνω περιοχή (πίνακα πράξης
εφαρμογής, διάγραμμα πράξης
εφαρμογής) και να υποβάλλουν τις
τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις
τους.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης του παρόντος
2) Να υποβάλλουν: α) την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12
του Ν. 1337/83 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ.
6 του Ν. 2242/94, όσοι εκ των ιδιοκτητών δεν έχουν ήδη υποβάλλει και
β) τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και
πινάκων, όσον αφορά το ακίνητό
τους, ώστε να ληφθούν υπ΄όψη
στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων
ορίζεται σε 15 ημέρες από την υποβολή της παρούσας πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα
με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ
877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του

σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την
ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά
διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής,
βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων
της ιδιοκτησίας
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με
υπόδειγμα που θα παραληφθεί από
τον Δήμο Κορωπίου.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη
θα ολοκληρωθεί με φερόμενους
ιδιοκτήτες και μετά την κύρωσή της
θα απαιτηθεί σύνταξη Διορθωτικής
Πράξης Εφαρμογής με δαπάνες
των ενδιαφερομένων.

Για την υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη
Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας 3 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας για την
οποία έχουν εκδοθεί: α) η από 0504-2012 θετική γνωμοδότηση του
ΚΕΣΥΠΟΘΑ συνεδρίαση 6 Πράξη
43 και β) οι υπ’ αριθμ. 100/2013 και
37/2014 θετικές γνωμοδοτήσεις
του ΣτΕ καθώς επίσης σύμφωνα με
το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ.
13537/2003 Συμπληρωματικής Σύμβασης της Μελέτης, κατά την
ΠΡ+ΤΗ ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη :
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84 Απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν 1337/83 και ειδικότερα την παρ.5, όπως συμπληρώθηκαν με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ
162/Α/3.10.94)
3. Την αριθμ. 93027/7188/1994
(ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση
ΥπουργούΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή νομείς και επικαρπωτές
των ακινήτων των περιοχών Β΄ κατοικίας της πολεοδομικής ενότητας
3 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα» του
Δήμου Κρωπίας να προσέλθουν στο
Δημοτικό κατάστημα κατά τις εργάΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κορωπί 16-12-2014
Αρ. Πρωτ.: 27548
Για την υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη
Εφαρμογής των πολεοδομικών
ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής
«Αγ. Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας
η οποία εντάχθηκε σε ρυμοτομικό
σχέδιο με το από 21-03-2012 Π.Δ.
(ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/05-04-2012) κατά
την ΔΕΥΤΕΡΗ ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84 Απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.)
2. Το άρθρο 12 του Ν 1337/83 και ειδικότερα την παρ.5, όπως συμπληρώθηκαν με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ
162/Α/3.10.94)
3. Την αριθμ. 93027/7188/1994
(ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση
ΥπουργούΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή νομείς και επικαρπωτές
των ακινήτων των περιοχών Β΄ κατοικίας των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής «Αγ.
Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας να
προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες προκειμένου:
1) Να λάβουν γνώση της Πράξης

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Nόμος 4316 - Αρ. Φ. 270/24.12.14

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Τ.Υ.
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Απαγορεύονται οι
διορισμοί και οι
προσλήψεις
κατά την περίοδο
της προεκλογικής
περιόδου
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και τη
ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 2ας Ιανουαρίου 2015, κατά το διάστημα που
μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών
έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά
το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των
υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1
του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω απαγόρευση αφορά όχι
μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή/και αποφάσεις, εφόσον
αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την
έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής
ενέργειας (διορισμού ή πρόσληψης).

ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΑΕΙ, εργασία κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Μηχανολόγου, γνώστης αγγλικής και γαλλικής
γλώσσας.Τηλ. 6975729726
ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.
210 9932687 - κιν. 6987880112
Κυρία Eλληνίδα με πειρα και συστασεις, αριστη
στην εργασια της, εχεμυθη και αξιοπιστη αναλαμβανει καθαρισμα οικιων, σιδερωμα,και λοιπες εργασιες. Ελπιδα τηλ 6974076884.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών
παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. Τηλ.
6938653701.
Κοπέλα μορφωμένη με πείρα, ζητάει εργασία ως
μπέιμπι σίτερ ή δουλειές σπιτιού ή φροντίδα ηλικιωμένων. Μερικές ώρες ή μεροκάματο. Τηλ. 6972
164447

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος
Αναλαμβάνει:
- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων
- Γλωσσική επιμέλεια
- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων
- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,
ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.
τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

Πωλείται πιάνο λόγω κρίσης, ελαφρώς μεταχειρισμένο, 400 ευρώ. Τηλ. 210 8992.156

Δηλαδή δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν
δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή
έκτακτου, δεν υπογράφονται πράξεις διορισμού. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται
προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

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: 09/01/2015
Aρ. Πρωτ.: 602
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την έκπτωση επί τοις
εκατό (%), επί της εκάστοτε μέσης
λιανικής τιμής του Παρατηρητηρίου
τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής.

Πρόκειται για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης που απαιτείται για την κίνηση
των οχημάτων του Δήμου Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα:
Πετρέλαιο κίνησης: 54.400 λίτρα,
Βενζίνη αμόλυβδη: 6.200 λίτρα.
O συνολικός προϋπολογισμός της
προμήθειας
ανέρχεται
σε
73.800,00€, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ.
11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.
2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ),
του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με
α/α 3/2014 και την με αρ. 4/2015
απόφαση Δ.Σ. (σχετική Διακήρυξη.)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή
16/01/2015 και ώρα έναρξης 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 το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.200,00 € .
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από
το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου με
κόστος 5€ καθημερινά από Δευτέρα
12/01/2015 έως Πέμπτη 15/01/2015
και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού προς πληροφόρηση και μόνο
είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση:
http://www.vvv.gov.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004 - 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com
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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
Γιατί ματώνει η μύτη; Τί πρέπει να κάνουμε στη ρινορραγία
Η μύτη είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Το
εσωτερικό της μύτης είναι πλούσιο σε αιμοφόρα αγγεία, τα
οποία για πολλούς λόγους μπορεί να σπάσουν και να ματώσει
η μύτη. Οι ρινικές μεμβράνες είναι ευαίσθητες σε μεταβολές
της υγρασίας και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Η ξηρότητα και η χαμηλή υγρασία, καθιστούν επιρρεπή τη μύτη σε
ρήξεις.
Πρόκειται για μία εξαιρετικά συχνή κατάσταση (υπολογίζεται
ότι το 10 με 12% των ανθρώπων έχουν ένα επεισόδιο επίσταξης στην διάρκεια της ζωής τους), η οποία συνήθως δεν οφείλεται σε σοβαρά αίτια και μπορεί τις περισσότερες φορές
αντιμετωπισθεί, χωρίς τη βοήθεια ιατρού. Ιδιαίτερα στα παιδιά
παρατηρείται η ιδιοπαθής ρινορραγία (χωρίς εμφανή αιτιολογία) που συνήθως υποχωρεί μετά το πέρας της εφηβείας.
Ένα συχνό αίτιο είναι ο τραυματισμός του εσωτερικού της
μύτης από χτύπημα ή από σκάλισμα με το δάχτυλο. Σε αυτές
τις περιπτώσεις το αίτιο είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, υπάρχουν
και άλλες περιπτώσεις στις οποίες η μύτη ματώνει από μόνη
της, αυτόματα. Όταν συμβαίνει αυτόματη αιμορραγία θα πρέπει να γίνεται προσεκτική εξέταση του εσωτερικού της μύτης
με ενδοσκόπηση (βιντεοκάμερα). Τα αίτια μπορεί να είναι
"αθώα", όπως ένα δίκτυο αγγείων πάνω στο ρινικό διάφραγμα
έως όγκοι στο εσωτερικό της μύτης. Επιπλέον, θα πρέπει να
εξετάζεται η αρτηριακή πίεση και ο πηκτικός μηχανισμός του
αίματος (πόσο καλά πήζει το αίμα). Ακτινολογικός έλεγχος γίνεται συνήθως σε περιπτώσεις όγκων. Η αντιμετώπιση μπορεί
να είναι αιτιολογική (αντιμετωπίζουμε το αίτιο που προκαλεί
την αιμορραγία) ή/και καυτηριασμός του αγγείου, που αιμορραγεί.
Τα «ρουφήγματα» και σκαλίσματα της μύτης, η υψηλή θερμοκρασία κατά το καλοκαίρι, η χαμηλή θερμοκρασία κατά τον χειμώνα και τα κακώς ρυθμισμένα κλιματιστικά είναι κοινοί

παράγοντες που προκαλούν μικροαιμορραγίες από τη μύτη, σε
ένα υγιή οργανισμό.

5. Όταν συνυπάρχει πόνος στην περιοχή.
6. Όταν συμβαίνουν αιμορραγίες και σε άλλα σημεία του σώματος.

Υπάρχουν νοσήματα που ευθύνονται για το σύμπτωμα αυτό;
Οι παθολογικοί παράγοντες που προκαλούν ρινορραγίες διαιρούνται σε:
1. Συστηματικούς παράγοντες και νοσήματα (π.χ. αρτηριακή
υπέρταση, παρενέργειες από φάρμακα, διαταραχές της πήξης
του αίματος). Η αρτηριακή υπέρταση δεν φαίνεται να προκαλεί
από μόνη της ρινορραγία, αντίθετα με ότι γενικά πιστεύεται.
Συνήθως όμως συνδυάζεται με αρτηριοσκλήρυνση και γι’ αυτό
πολλοί ηλικιωμένοι που τους ''ανοίγει'' η μύτη έχουν αυξημένη
αρτηριακή πίεση. Επίσης λόγω του πανικού που δημιουργεί

καμμιά φορά η επίσταξη, η πίεση μπορεί να βρεθεί υψηλή (δηλαδή, η αυξημένη αρτηριακή πίεση είναι το αποτέλεσμα και όχι
το αίτιο της ρινορραγίας).
2. Τοπικούς παράγοντες και νοσήματα (π.χ. λοιμώξεις, νεοπλάσματα, τοπικά καρκινώματα, spray, χημικές ουσίες του περιβάλλοντος). Ο μηχανισμός είναι μεικτός σε ορισμένες
περιπτώσεις.
Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια;
Η ιατρική βοήθεια είναι επιβεβλημένη, όταν συμβαίνει ένα
από τα κάτωθι:
1. Όταν το άτομο εμφανίζει αίμα για πρώτη φορά, χωρίς να
έχει προηγηθεί σαφές εκλυτικό αίτιο (π.χ. σκάλισμα μύτης).
2. Όταν η αιμορραγία δεν ελέγχεται με απλή πίεση και διαρκεί
πάνω από δεκαπέντε λεπτά.
3. Όταν επαναλαμβάνεται.
4. Όταν έχει προηγηθεί τραυματισμός της μύτης.

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις ρινορραγίας;
Με τον δείκτη και τον αντίχειρα, συλλαμβάνετε με δύναμη
τα πτερύγια της μύτης και σκύβετε μπροστά για να αποφύγετε
να καταπιείτε αίμα. Εφαρμόζετε σταθερή πίεση για δέκα τουλάχιστον λεπτά, αναπνέοντας από το στόμα.
Ζητάτε από ένα άτομο του φιλικού σας περιβάλλοντος να
σας φέρει πάγο, τον οποίο τοποθετείτε τοπικά. Σε κάποιες περιπτώσεις η πίεση στη ρίζα της μύτης με πάγο (τυλιγμένο σε
πετσέτα) ή κρύα κομπρέσα μπορεί να βοηθήσει μειώνοντας
την αιματική ροή.
Να αποφεύγετε να φυσάτε δυνατά τη μύτη σας, να τη φυσάτε
πάντοτε με ανοικτό το στόμα και να μην την καθαρίζετε με αντικείμενα.
Παραμείνετε σε καθιστή θέση με ίσια πλάτη και σκύψτε λίγο
προς τα εμπρός από τα ισχία σας, για να εμποδίσετε το αίμα
να συσσωρευτεί στο πίσω μέρος του λαιμού σας. Στη συνέχεια, πιάστε με δύο δάχτυλα το πρόσθιο, μαλακό τμήμα της
μύτης (ακριβώς μπροστά από την οστέινη καμπύλη της) και
πιέστε για 10 λεπτά χωρίς διακοπή.
Για να μην ξαναρχίσει η ρινορραγία, δεν πρέπει να φυσήξετε
για λίγες ώρες τη μύτη σας, να σκύψετε, να ασχοληθείτε με
κοπιώδεις δραστηριότητες ή να σηκώσετε βαρειά αντικείμενα.
Αποφύγετε να ξαπλώσετε ανάσκελα.
Μετά το σταμάτημα της αιμορραγίας μπορεί να βοηθήσει
στην αποφυγή επανάληψης η τοποθέτηση μικρής ποσότητας
βαζελίνης ή ρινικής αλοιφής τοπικά (στην βιβλιογραφία αναφέρεται και η χρήση αποσυμφορητικών για βραχύ χρονικό διάστημα, καθώς και αύξηση της υγρασίας στο περιβάλλον
Λεμόνι για τη ρινορραγία
Αν ανοίξει η μύτη σας ξαφνικά, η πρώτη σας αντίδραση πρέπει
να είναι να σταθείτε με το κεφάλι να γέρνει προς τα μπρος,
έτσι ώστε η πίεση στα αγγεία να είναι μικρότερη και το αίμα να
μην κυλά πίσω στον φάρυγγα και να πιέσετε με το δάχτυλο το
ρουθούνι για 10 λεπτά. Αν στη συνέχεια βάλετε μέσα στο ρουθούνι ένα μικρό κομματάκι βαμβάκι εμποτισμένο με μερικές
σταγόνες λεμόνι, η αιμοστατική δράση του λεμονιού θα βοηθήσει να σταματήσει πιο γρήγορα και αποτελεσματικά η αιμορραγία.
Συμπερασματικά, συχνό μάτωμα της μύτης απαιτεί προσεκτική ιατρική εξέταση.
Aλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr
πηγή: medlabgr.blogspot.com

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

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311
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O αγιασμός των υδάτων στο ΝΑΟΒ
Παρά του τσουχτερό κρύο, ο Ναυτικός Ομιλος Βούλας, πραγματοποίησε την καθιερωμένη γιορτή την
ημέρα των Θεοφανείων, με τον αγιασμό των Υδάτων
στις εγκαταστάσεις του, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου. Ενα
έθιμο που ο ΝΑΟΒ τηρεί ευλαβικά εδώ και 63 χρόνια.
Πλήθος κόσμου που αψήφισε τον σκληρό βοριά, παρακολούθησε την τελετή και στη συνέχεια τον κόψιμο της βασιλόπιτας.

Αρκετά παιδιά και ενήλικες - ανάμεσά τους και ο αντιδήμαρχος Παν. Σωτηρόπουλος - έπεσαν για το
σταυρό στη θάλασσα και ο τυχερός που έπιασε τον
σταυρό ήταν ο μικρός Παναγιώτης.
Παρόντες ο δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, θεσμικοι εκπρόσωποι και εκπρόσωποι συλλόγων.

Ο πρόεδρος του ΝΑΟΒ Κώστας Κωνσταντόπουλος,
έκοψε τη βασιλόπιτα, αφού πρώτα την ευλόγησαν οι
ιερείς και προσφέρθηκαν παραδοσιακά εδέσματα.
Mετά το πέρας της εκδήλωσης ο ΝΑOΒ προχώρησε
στην προγραμματισμένη Γενική του Συνέλευση.

Αντίστροφη μέτρηση για το αγωνιστικό
ξεκίνημα, Σκι, του 2015
Σημαντικό άνοιγμα στις μικρές ηλικίες
Όλα είναι έτοιμα για μια σημαντικά καλύτερη αγωνιστική χρονιά για την Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας
(ΕΟΧ). Το χιόνι κάνει εντυπωσιακή την
παρουσία του τα τελευταία 24ωρα σ’
ολόκληρη τη χώρα και όλα δείχνουν
ότι το 2015 θα είναι μια πιο πλούσια
από χιόνια χρονιά.
Μια αγωνιστική χρονιά που θα ξεκινήσει επίσημα αγωνιστικά για την Ε.Ο.Χ.
στο δεύτερο 15νθήμερο του Ιανουαρίου με αγώνες στα Καλάβρυτα, στα
3-5 Πηγάδια και στο Βίτσι και θα ολοκληρωθεί αρχές Απριλίου στον Παρνασσό, πάντα καιρού επιτρέποντος.
«Μετά από δύο χρόνια συγκρατημένης λειτουργίας της Ομοσπονδίας, την
φετινή σεζόν η εικόνα του αγωνιστικού προγράμματος είναι αισθητά διαφορετική. Έγιναν οι απαραίτητες
έρευνες, είδαμε τις πραγματικές
ανάγκες και κάναμε τις αναγκαίες
επεμβάσεις. Κρατήσαμε τα Εθνικά
Πρωταθλήματα ψηλά, για όλα τα
Ολυμπιακά αγωνίσματα και δώσαμε
ιδιαίτερα μεγάλο βάρος στις μικρές
κατηγορίες, τους μικρούς χιονοδρό-

μους που έχουν σίγουρα μεγαλύτερη
την ανάγκη αγώνων», τόνισε ο τεχνικός Διευθυντής της Ε.Ο.Χ. Τιμολέων
Τσουρέκας, μιλώντας για το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας.
Επεσήμανε δε ότι: «Η προσπάθεια της

οικονομικά να μην φορτώσει επιπρόσθετα τα σωματεία, γνωρίζοντας το
πόσο δύσκολα τα καταφέρνουν. Επίσης προσθέσαμε στο πρόγραμμα αγωνίσματα που έλλειπαν και τα οποία
μας ζητούσαν οι αθλητές και τα σωματεία. Παράλληλα διατηρήσαμε τους

Ομοσπονδίας δεν ήταν καθόλου εύκολη. Από την μια πλευρά σχεδιάσαμε
ένα αγωνιστικό πρόγραμμα το οποίο

διεθνείς αγώνες μας, αλλά προσαρμόζοντάς τους με βάση τα στενά οικονομικά δεδομένα».
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Πάρε μέρος στον Διαγωνισμό ημιχρόνου

Πρωτέας Βούλας - Μίλωνας

Πρωτέας Βούλας (Νεάνιδες)
Ελευθερία Μοσχάτου (Γυναίκες) 44-43

(Α' ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών 12/1, 20:00)
Τη Δευτέρα (12/1, 20:00) οι
Άνδρες του ΠΡΩΤΕΑ Βούλας αγωνίζονται με τον ΜΙΛΩΝΑ εντός έδρας για την
11η αγωνιστική ημέρα του

πρωταθλήματος της Α'
ΕΣΚΑΝΑ. Ο ΠΡΩΤΕΑΣ βρίσκεται στην κορυφή της
βαθμολογίας συγκατοικώντας με τον Άρη Νίκαιας και
θέλει να διατηρηθεί εκεί ξε-

περνώντας το εμπόδιο του
Μίλωνα. Γι’ αυτό καλεί τους
φίλαθλους, στο Κλειστό
Γ.Γεννηματάς, για να τον
στηρίξουν.

Κατά την διάρκεια του ημιχρόνου θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός μεταξύ 8
παιδιών, με τον νικητή να
αποχωρεί από το γήπεδο με
ένα δώρο.

Κύπελλο Γυναικών ΕΣΚΑΝΑ

Δηλώστε συμμετοχή και
δείτε από κοντά (στο Κλειστό Γ.Γεννηματάς Βούλας)
τον Πρωτέα, διασκεδάζοντας και παίζοντας.

Οι Νεάνιδες του Πρωτέα
Βούλας έκαναν την
πρώτη εφετινή τους
υπέρβαση.
Επικράτησαν με 44-43 στο Κλειστό της Βούλας των γυναικών της Ελευθερίας
Μοσχάτου και πήραν την
πρόκριση στο F4 του κυ-

σκορ, με όπλο την θέληση και το πάθος για τη
νίκη πήρε το ροζ φύλο
αγώνως με 44-43.
Το νικητήριο καλάθι λίγο
πριν την λήξη του αγώνα
σημείωσε η Μαριέλλα
Φασούλα, η οποία με 18
πόντους οδήγησε την

πέλλου γυναικών της
ΕΣΚΑΝΑ, καθώς και την
άτυπη ρεβάνς για τον περυσινό τελικό του ίδιου
θεσμού, όπου είχαν ηττηθεί από την Ελευθερία!
Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι όπου η
ομάδα το Πρωτέα ήταν
σχεδόν καθόλη την διάρκεια του ματς πίσω στο

ομάδα του Πρωτέα στη
νίκη.
Πλέον στα ημιτελικά οι
Νεάνιδες του Πρωτέα θα
αντιμετωπίσουν τις γυναίκες του Προφήτη Ηλία
στις 19/2 στο κλειστό του
Μοσχάτου και εφόσον περάσουν στον τελικό στις
21/2 στο ίδιο γήπεδο θα
κοντραριστούν με τον νι-

κητή του ζευγαριού γυναικών Φάρος Κερατσινίου Φοίνικας Πειραιά.
Πρωτέας Βούλας – Ελευθερία Μοσχάτου 44-43
Δεκάλεπτα: 13-11, 21-23,
28-36, 44-43
Πρωτέας Βούλας (Σόφτσης –
Αλεξοπούλου): Φασούλα 18,
Θεοδώρου 6, Τσιχλάκη 5(1),

Εφόσον ο αριθμός συμμετοχών στο διαγωνισμό, είναι
μεγαλύτερος των 8 ατόμων,
θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΩΡΑ
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓΩΝΑΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10.00
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ-ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ
10.00

ΒΟΥΛΑΣ

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

11.00

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΚΥΑΝΟΥΣ Α.ΒΑΡΗΣ

10.00

ΓΛ.ΝΕΡΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ-ΓΕΡΑΚΑΣ

10.00

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

11.00

ΔΡΟΣΙΑΣ

ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

10.00

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΑΘΕΝ ΜΑΚΡΗΣ

10.00

Ν.ΜΑΚΡΗΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΟΣ

10.00

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

10.00

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

10.0

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ

ΚΟΡΩΠΙ-ΠΑΙΑΝΙΑ

10.00

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΩΡΩΠΟΣ

10.00

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

10.00

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ

ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

10.00

ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ

Μαντά 2, Κολλάτου 8(1), Αναστασοπούλου 5, Μπιτζανάκη
Α., Παπαδημητρίου, Μπιτζανάκη Ε., Βασιλειάδη, ΛαγούΜεϊμάρογλου, Αμπντέλ Φατάχ.
Ελευθερία Μοσχάτου (Τσαπρατσάνης – Παπαναστασίου): Σιδηροπούλου 7(1), Ξεπαπαδέα
8, Κωνσταντίνου 16(3), Μούλτση 4, Δημέλη 2, Τζέμη 4, Μάνουρα
2,
Πασχοπούλου,
Οικονομάκη, Καλαγιά, Μαυρίδου, Μάνου.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΟΜΑΔΕΣ
ΑΓΩΝΕΣ
Ν
Ι
Η
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1
Θύελλα Ραφήνας
6
5
1
0
15 - 4
16
2

Λουτράκι

6

3

2

1

9-7

11

3

Φοίβος Κρεμαστής

6

2

0

4

8-9

6

4

Άτταλος N. Περάμου

6

0

1

5

4 - 17

1

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΩΡΑ
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓΩΝΑΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
12.30
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
12.30
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΘΕΝ ΜΑΚΡΗΣ-ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ
12.30
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜEΝΙΔΙΟΥ
12.30
ΒΟΥΛΑΣ
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
12.30
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΑΝΟΙΞΗ
12.30
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΑΛΥΒΙΑ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
12.30
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
13.00
ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ
ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ
12.30
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ
12.30
Ν.ΠΑΛΑΤΙΩΝ
ΩΡΩΠΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.
12.30
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ
12.30
Π.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
12.30
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ-ΠΑΙΑΝΙΑ
12.30
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΑΘΕΝ ΜΑΚΡΗΣ
12.30
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
17.30
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
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