
«Η ψήφος μας,

ο φόβος τους» 
Θ. Γκοτσόπουλος

Σελίδα 14

Είτε επειδή κάτι “διέρρευσε”, είτε επειδή κάποιοι το

θεωρούσαν αυτονόητο, “έπεσαν” κάποια τηλεφω-

νήματα, είτε επί τούτου, είτε επ’ ευ-

καιρία των εορταστικών ευχών:

― Κατεβαίνεις υποψήφιος;
― Με ποιον θα βάλεις υποψήφιος;
― Δεν σου πρότειναν να είσαι υπο-
ψήφιος;

Να σας κρατήσω λίγο σε αγωνία!...

Ξέρετε, για να συμπεριληφθείς σ’

ένα ψηφοδέλτιο ως υποψήφιος, ιδιαίτερα “στην

τούρλα του Σαββάτου”, όπως στις παρούσες εκλο-

γές, πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις -

εκτός και είσαι η... Γκερέκου ή κάποιος ...αρχολίπα-

ρος1 ή σπουδαρχίδης2, κατά την ευφυή διατύπωση,

νομίζω, του Καρατζαφέρη.

Υπάρχουν κι άλλες εκλεκτές περιπτώσεις, όπως να

Συνέχεια στη σελ. 2

Οχι, δεν είμαι
υποψήφιος

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΥΡΙΖΑ
Γιατί είναι η μόνη αξιόπιστη πολιτική

δύναμη ανατροπής του καθεστώτος 

“επιτροπείας” και “υποτέλειας δανείου”, 

ο ΣΥΡΙΖΑ ενέπνευσε βάσιμη ΕΛΠΙΔΑ 

στο μεγαλύτερο τμήμα του Λαού

του Κώστα
Βενετσάνου

Αντώναρος Λουκάς 
Υποψήφιος βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην κεντρική πολιτική εκδήλωση
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στη Βούλα, όπου θα μι-
λήσουν, ο υποψήφιος βουλευτής εκλογικής περιφέ-
ρειας Αττικής, Δημοσθένης Δόγκας και ο
συνυποψήφιός του Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ια-
νουαρίου, στις 18:00, στην αίθουσα «Ιωνία» (Λ. Κ.
Καραμανλή 18, Βούλα παραπλεύρως Δημαρχείου).
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Απομακρύνεται(;) η Ψυττάλεια
για την αποχέτευση Παλλήνης

EKTAKTO ΦΥΛΛΟ “7ης”

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ

Mε ενδιαφέρουσα ύλη Σελίδα 7

«Ωρα για νέο αέρα στη Βουλή»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΣΤΟ Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Διεκδικούμε από όποια
Κυβέρνηση προκύψει

στις επερχόμενες 
Εθνικές εκλογές, 

την ανεπιφύλακτη και
αποτελεσματική 

συνεργασία της για την
ταχύτατη ολοκλήρωση

του έργου της αποχέτευ-
σης ακαθάρτων του

Δήμου μας.

Σελίδα 11

Δημοσθένης ΔόγκαςΣελίδα 3
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Συνέχεια από τη σελ. 1

είσαι πρύτανης ενός Πανεπιστημίου με συγκρουσια-

κές ή υποστηρικτικές περγαμηνές. Ή να είσαι “λαμ-

περό” (εύφεγγο) πρόσωπο του τηλεοπτικού life style,

ή διακεκριμένος αθλητής δημοφιλούς αθλήματος, ή

τουλάχιστον μια καλλιτεχνική φίρμα κατά προτίμηση

του ελαφρολαϊκού άσματος ή της επιθεώρησης. Επι-

πλέον πρέπει να έχεις καλλιεργήσει καλές σχέσεις

με την ηγεσία (ηγεσία, δεν είναι μόνον ο πρόεδρος)

και με τ’ αρμόδια κομματικά όργανα (Νομαρχιακές,

τοπικές). Βεβαιότατα διακεκριμένη περίπτωση είναι

να είσαι “γόνος” πολιτικού: Γιός, κόρη ή τουλάχιστον

ανηψιός ή γαμπρός πολιτικού, οπότε αποκτάς “κλη-

ρονομικά” δικαιώματα και υποθήκες. Ή να είσαι γιος ή

κόρη εφοπλιστή...

Επιπρόσθετα, ποιανού κόμματος θα είσαι υποψήφιος.

Αντε, «όποιος μας πάρει;»... Υπάρχει μεγάλη ευχέ-

ρεια να προταθείς, να σε προτείνουν ή να ζητήσεις ο

ίδιος να είσαι υποψήφιος βουλευτής σ’ ένα μικρό

κόμμα, όπου συνήθως υπάρχει μεγάλη ζήτηση και

μικρή προσφορά υποψηφίων. Αντίθετα, στα μεγάλα

κόμματα ο κανόνας είναι να υπάρχει μεγάλη, μέχρι

και αθρόα προσφορά υποψηφίων και κατά συνέπεια

μικρή ζήτηση.

Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, συμβουλεύω τους νέους

που ορέγονται την πολιτική εξουσία, να επιλέξουν

ένα κόμμα, που «να τους πάει» ιδεολογικά - αν έχουν

αποσαφηνισμένη ιδεολογία - να βάλουν στόχο μερι-

κές τετραετίες, να γίνουν κομματικά μέλη, με δια-

κριτή ενεργητικότητα και εργατικότητα

(αφισοκολητές, θερμή συμμετοχή σε συγκεκτρώσεις

- εκδηλώσεις κλπ.). Να μη διαφωνούν, ποτέ με την το-

πική και με την κεντρική, βεβαίως, εξουσία, αλλά να

εκφράζουν δική τους άποψη, πού, “συμπτωματικά”, θα

συμπίπτει με την άποψη και της τοπικής ηγεσίας,

αλλά και του κόμματος γενικότερα.

Ν’ αναπτύσσεις προσβάσεις, ν’ αποφεύγεις “έξυπνα”

τα δύσκολα μονοπάτια και να είσαι ιδιαίτερα μαχητι-

κός (ακόλουθος, ως επί το πλείστον) στα εύκολα και

“πιασάρικα”.

Να μάθεις «να λες, χωρίς να λες» και να παίρνεις

(κομματική) θέση επί παντός επιστητού.

Και να κάνεις φίλους· πολλούς φίλους, όπως στο

Facebook. Να “μορφώνεσαι” και να παίρνεις γραμμή

και πληροφόρηση απ’ τα κομματικά όργανα.

Κι αν όλ’ αυτά τα τελευταία δεν τα είδες “με καλό

μάτι”, τότε ή είσαι αιθεροβάμων ή είσαι πλασμένος

ηγέτης, οπότε δεν κάνεις για κανένα κόμμα...

Αυτό όμως, σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι

όλοι οι προβεβλημένοι, στελέχη και βουλευτές έχουν

ακολουθήσει αυτές τις “συνταγές” ή συνέπεσαν σε

κάποιες από τις προαναφερθείσες συγκυρίες.

Υπάρχουν αρκετά στελέχη και βουλευτές που έχουν

δείξει ιδεολογική συνέπεια, σταθερή κομματική

πίστη, συλλογική αγωνιστική συνείδηση, γνώσεις,

ικανότητες και κομματική προσήλωση και άρα αξιο-

σύνη!

Σ’ αυτούς τους υποψηφίους, “βγάζω το καπέλο” και

εκφράζω το θαυμασμό μου, την υποστήριξη και τη συ-

νειδητή προτροπή μου, για την επιλογή τους και την

προτίμηση των ψηφοφόρων, ώστε να ευοδοθεί η

εκλογή τους.

Και τώρα η απάντηση στα αρχικά ερωτήματα: Ναι,

μου έγιναν κάποιες ανεπίσημες προτάσεις - υπήρξε

ακόμη και γραπτή πρόταση - προτροπή, υποψηφίου

βουλευτή των “δύσκολων εκλογών” του 2009, προς

συμπράττοων στέλεχος με βαρύνουσα γνώμη και

τέλος, για να μην παριστάνουμε τους “σεμνούς” και

“δύσκολους”, επειδή πιστεύω ότι μπορούσα να προ-

σφέρω ουσιωδέστερα και αποτελεσματικότερα, ως

υποψήφιος βουλευτής,  αυτοπροτάθηκα, χωρίς μάλι-

στα να είμαι κομματικό μέλος. Και, βέβαια, αυτό έγινε

προς συγκεκριμένο κόμμα, την υποστήριξη του

οποίου προκρίνω με την αρθρογραφία μου της τε-

λευταίας τριετίας, για λόγους ιδεολογικής συγγέ-

νειας, δημοκρατικής ακολουθίας, στρατηγικής

συγκυρίας.

Για τους αναγνώστες μου είναι καταφανές ότι ομιλώ

για τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΕΚΜ. Αυτός χειρίστηκε σωστότερα

την παρούσα κατάσταση, αυτός αφουγκράστηκε κα-

λύτερα το Λαό, αυτός τον ενέπνευσε ν’ ακολουθήσει

τον ΣΥΡΙΖΑ κι εγώ ακολουθώ το Λαό.

Μου έκαναν την τιμή, στα πλαίσια της κομματικής

τους συνέπειας, να θέσουν στη διαδικασία συζήτη-

σης στα αρμόδια όργανα και την δική μου αυτοπρό-

ταση. Το ότι δεν προκρίθηκε η υποψηφιότητά μου,

είναι αυτονόητο για πολλούς λόγους, αν μάλιστα λά-

βουμε υπ’ όψιν μας, ότι υπήρξαν πολλές δεκάδες εν-

διαφερομένων προ-υποψηφίων, για μια δεκάδα, κατ’

ουσίαν, θέσεις υποψηφίων βουλευτών στο τελικό ψη-

φοδέλτιο του κόμματος.

Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε κατά τη γνώμη μου να

κάνω: Εθεσα τις προθέσεις μου στη διάθεση του κόμ-

ματος,  διατέθηκα:  Δεν επεζήτησα διακρίσεις, προ-

σωπικά οφέλη ή την ικανοποίηση, έστω, ευγενών

φιλοδοξιών.

Με τον ίδιο ψύχραιμο και λογικό συνειρμό και ακο-

λουθία υποστηρίζω και σ’ αυτές τις εκλογές τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ, ως μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη

ανατροπής της παρούσας δυσμενούς και καταστρε-

πτικής κατάστασης που έχει περιέλθει η πατρίδα μας

και ο λαός μας, με τη μνημονιακή και εθελόδουλη πο-

λιτική της λιτότητας και της εξάρτησης, που ακολού-

θησαν οι πρόθυμες κυβερνήσεις και οι

κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες της τελευταίας δυ-

σοίωνης πενταετίας.

“Εν αρχή ην ο λόγος...” και ο “λόγος”, ο ορθός λόγος,

είναι εδώ και οι πράξεις, το έργο είναι στην κυβέρ-

νηση και στο κοινοβούλιο. Στηρίζουμε και θα στηρί-

ξουμε την ανατροπή θα παρακολουθούμε καλόπιστα

και θα κρίνουμε την εξουσία!

Ετσι θα της υποδεικνύουμε δρόμους, έτσι θα μετα-

φέρουμε το λαϊκό αίσθημα, έτσι θα την προφυλάσ-

σουμε από λάθη και την αλαζονεία της εξουσίας.

Εμείς, έτσι εκλαμβάνουμε το ρόλο της «4ης εξου-

σίας”, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται “η ψυχή της

δικαιοσύνης” και της δημοκρατίας, ο Τύπος!

________
1. Αρχολίπαρος: εκείνος που μετ’ επιμονής ικετεύει να καταλάβει

δημόσια αρχή, εξουσία (Αρχή + λιπαρέω = εκλιπαρώ).

2. Σπουδαρχίδης: κωμ. παρωνυμ. του σπουδάρχη. Μικρός θεσιθή-

ρας· εκείνος που κυνηγά, που πασχίζει να καταλάβει δημόσιο

αξίωμα, αρχή.

O Απ. Σταύρου δεν συμμετέχει

στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. Σελ. 6

Πολεοδομικές αναρτήσεις στην
Αγία Μαρίνα Κρωπίας Σελ. 6

Δυνατή η κατάργηση του ΤΑΙ-

ΠΕΔ και νομικά Σελ. 7

Επανιδρύεται η Δημοτική
Αστυνομία Σελ. 7

Οταν θυμόμαστε, δεν παραμυ-
θιαζόμαστε Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

SALSA Competition - Party
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Συνεντεύξεις υποψηφίων βου-

λευτών Σελ. 11, 13, 24

Απένταξαν 31 έργα από Δή-
μους Σελ. 16 

Υποψήφιοι βουλευτές στην Ανα-

τολική Αττική Σελ. 16

Δικαστικό μπλόκο στον μη έλεγχο

δημοσίων δαπανών Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Δεν θα είμαι υποψήφιος
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Κύριε Δόγκα, πώς αποφασίσατε να πολιτευτείτε; Η

απόφασή σας δηλώνει εγκατάλειψη των δημοτικών

καθηκόντων σας ή του ενδιαφέροντός σας για την

Αυτοδιοίκηση;

Ασφαλώς όχι. Είναι ιερή η εντολή που μου έδωσαν

οι συνδημότες μου να τους εκπροσωπώ στο Δημοτικό

Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σας θυμίζω

ότι οι συνάδελφοί μου στο Δημοτικό Συμβούλιο με

εξέλεξαν στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, με

ανέδειξαν σε Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής και σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του

Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής. Όπως γνωρίζετε καλά, δεν απουσιάζω ποτέ

από συνεδρίαση και δεν σκοπεύω επ’ ουδενί να

αφήσω τα καθήκοντά μου αυτά.

Στην απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα για το

υπόλοιπο Αττικής με το ψηφοδέλτιο των

Ανεξαρτήτων Ελλήνων συντέλεσε αποκλειστικά η

αγάπη μου για τον τόπο μας αλλά και η πολιτική και

οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι

Έλληνες. Θεώρησα πατριωτικό καθήκον μου να

αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει, στην εκχώρηση

της εθνικής μας ανεξαρτησίας σε ξένους δανειστές,

στην κατάλυση του Συντάγματος, στην περιφρόνηση

της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Στις

καθημερινές αυτοκτονίες των συμπολιτών μας, στη

δήμευση των περιουσιών των Ελλήνων. Ήρθε η ώρα

να φέρουμε έναν νέο αέρα στη Βουλή, που δεν θα

έχει τη δυσωδία του Μνημονίου. Ήρθε η ώρα της

νέας γενιάς να αφήσει το στίγμα της στον πολιτικό

στίβο, που τόσο έχει απαξιωθεί στα μάτια όλων των

Ελλήνων. 

Η απόφασή μου να δηλώσω “παρών” στο ψηφοδέλτιο

των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην εκλογική

περιφέρεια του υπολοίπου Αττικής είναι λοιπόν μια

πρόκληση· μια πρόκληση και πρόσκληση να

προσφέρω στους συνανθρώπους μου, να δώσω

δύναμη στη φωνή τους, να αναδείξω και να επιλύσω

τα προβλήματά τους. 

Για ποιο λόγο επιλέξατε τους Ανεξάρτητους

Έλληνες; 

Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι τα κόμματα που

συγκυβερνούν σήμερα, αλλά και όσα κόμματα

ανέχθηκαν χωρίς να καταγγείλουν το Μνημόνιο,

επέφεραν μια εθνική καταστροφή στη χώρα μας. Δεν

θα σφίξω χέρι που έχει υπογράψει Μνημόνιο!

Αντιθέτως, θα δώσω χείρα βοηθείας στους πολιτικούς

αυτούς, που πήγαν κόντρα με μεγάλο προσωπικό

κόστος και τήρησαν μια συνεπή και πατριωτική

στάση, όπως ο Πάνος Καμμένος. 

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και τα συνεργαζόμενα

κινήματα στάθηκαν αρωγοί σε όσους Έλληνες

κινδύνευσαν να χάσουν το σπίτι τους στα

Ειρηνοδικεία. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν

κόκκινες γραμμές στα εθνικά θέματα. Οι Ανεξάρτητοι

Έλληνες τολμούν και μιλούν για την παράνομη

μετανάστευση και την ανάγκη ελέγχου των

μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας. Οι

Ανεξάρτητοι Έλληνες επιθυμούν η Εκκλησία να

παραμείνει κομμάτι της ζωντανής παράδοσης του

Έθνους μας. Γι’ αυτούς τους λόγους με εκφράζει το

κίνημα αυτό. 

Πώς απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι το κόμμα

θα μείνει εκτός Βουλής;

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το κλίμα μιας

στιγμής. Μην ξεχνάτε ότι το περιθώριο λάθους είναι

έως και 2% για τις σοβαρές επιστημονικές έρευνες,

σημείο που σημαίνει ότι ακόμη κι αν γίνει ένα

κορυφαίο λάθος εκτίμησης, για παράδειγμα το αν

εισέρχεται ένα κόμμα στη Βουλή ή όχι, οι δημοσκόποι

ενδέχεται πάλι να δηλώσουν ότι έπεσαν μέσα. Σας

υπενθυμίζω επίσης ότι και το 2012 οι δημοσκοπήσεις

έδειχναν ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα έμεναν

εκτός Βουλής. Όταν όμως ο ελληνικός λαός “μίλησε”

στην κάλπη τον Μάιο, έδωσε στο κόμμα 10,6%. Όταν

ακολούθησε το κλίμα ακραίας πόλωσης τον Ιούνιο, με

τις απειλές για έξοδο από το ευρώ και για

κατάρρευση των τραπεζών, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες

και πάλι “κράτησαν” ποσοστό ένα 7,5%.  Φυσικά, δεν

θα αναφερθώ στις διάφορες δημοσκοπήσεις που δεν

έχουν επιστημονική σοβαρότητα και εξυπηρετούν

άλλους σκοπούς. Η καλύτερη λοιπόν “δημοσκόπηση”

είναι η κάλπη. 

Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας προσηλωμένοι στο

στόχο μας, που δεν είναι άλλος από το να

εκφράσουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων στη

Βουλή και στην επόμενη κυβέρνηση. Πιστεύουμε στο

πρόγραμμά μας, το οποίο είναι ένας οδικός χάρτης

για έξοδο από την κρίση, χωρίς ταλαντεύσεις και

χωρίς εθνικές μειοδοσίες. 

Ας πάμε λοιπόν στο ζήτημα της οικονομίας. Ποια

πολιτική προκρίνετε για την έξοδο της χώρας από

την κρίση;

Προϋπόθεση για να βγει η χώρα από την κρίση είναι

να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία και να

αποδεσμευτεί από το βραχνά του χρέους. Μόνο κατ’

αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσει η εθνική

αναδημιουργία. 

Να σας αναφέρω τα κυριότερα μέτρα που οφείλει να

λάβει μια κυβέρνηση. Λογιστικός και νομικός έλεγχος

του δημόσιου χρέους, για να δούμε ποιο μέρος του

είναι νόμιμο και ποιο επαχθές. Καταγγελία των

δανειακών συμβάσεων που υποδούλωσαν την

πατρίδα μας. Διεκδίκηση των πολεμικών

αποζημιώσεων από τη Γερμανία. Διευκόλυνση της

επιχειρηματικότητας με απλοποίηση των διαδικασιών

και μείωση των φόρων για τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις και πολλά άλλα. 

Πείτε μας τέσσερις λέξεις ή έννοιες που

χαρακτηρίζουν τη δική σας πολιτική πρόταση.

Πατρίδα, κοινωνική προσφορά, εθελοντισμός,

συμμετοχή. 

Δημοσθένης Δόγκας
Υποψήφιος Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής (Υπόλοιπο)

Ώρα για νέο αέρα στη Βουλή, χωρίς τη δυσωδία των μνημονίων

Πολιτικό Γραφείο: 

Βασ. Παύλου 84, ΤΚ 166 73 Βούλα. Τηλέφωνο: 210 8952454. FAX: 210 8951418 - email: dogkasd@gmail.com

“Εθνική αναδημιουργία και έξοδος από την κρίση απαιτούν αποδέσμευση από το βραχνά
του χρέους”
“Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν πρόγραμμα χωρίς ταλαντεύσεις και εθνικές μειοδοσίες”
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Εκθεση φωτογραφίας:
“Παλιά Βούλα”

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας ορ-

γανώνει 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

Παράλληλα την Κυριακή στις 12.30 ο Σύλλογος θα

κόψει βασιλόπιτα.

Εκδηλώσεις στον Αττικό Πνευματικό

Ομιλο Γλυφάδας

O Αττικός Πνευματικός Σύλλογος Γλυφάδας, οργανώνει

κάθε Πέμπτη στις 7μ.μ., εκδηλώσεις με ομιλιες και συζη-

τήσεις, στο ξενοδοχείο   Congo Palace  (Ποσειδώνος  81

Γλυφάδα  210 8946715).

Την Πέμπτη  29.1.2015 έχει θέμα:  Οι τρείς Ιεράρχες και

τιμητική εκδήλωση για τον Γιατίλη Τριαντάφυλλο,

Επίτιμο Λυκειάρχη, Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου.   

Β α σ ι λ ό π ι τ ε ς

H “Απολλωνία”
O Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, την Κυ-

ριακή 18/1 ώρα 7μ.μ. θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα,  στο ξενοδοχείο DIVANI apollon, στο

Καβούρι.

H Oμοσπονδία Συλλόγων

Πόρτο Ράφτη Αττικής
H Ομοσπονδία Συλλόγων Πόρτο Ράφτη θα κόψει

την βασιλόπιτα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις

10.30π.μ. στην καφετέρια “Πυξίδα” στο λιμάνι του

Πόρρτο Ράφτη.

H Δημοτική Χορωδία Κερατέας
Η Δημοτική Χορωδία Κερατέας προσκαλεί στην

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στις 18 Ια-

νουρίου 2015, ώρα 6.30 μ.μ., στην αίθουσα εκδη-

λώσεων “Κ.Πρίφτης” του ΚΑΠΗ Κερατέας. Και ως

χορωδία θα ακολουθήσει και μουσική πανδαισία...

Οι Ρόταρυ Κορωπίου
O Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου, θα κόψει την πρω-

τοχρονιάτικη βασιλόπιτα, την Τετάρτη 28 Ιανουα-

ρίου 2015, στο "Αρχοντικό των Μεσογείων”, στο

Μαρκόπουλο.

Ομιλητής της βραδιάς θα είναι ο λαογράφος Γιάν-

νης Πρόφης, με θέμα τα “Ηθη και έθιμα της Απο-
κριάς στα Μεσόγεια”.

Νύχτες Τρόμου 
στο Cinemarian

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015 

Στον νέο, ανεξάρτητο χώρο προβολής ταινιών Cinemarian

θα προβληθούν 3 ταινίες  Πραγματικού Τρόμου!! από την

δεκαετία του 1970 και του 1980, το Σάββατο 18 Ιανουα-

ρίου στις 10μ.μ. Είσοδος: 3 ευρώ την ημέρα

Cinemarian Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, 11741, Κουκάκι

www.cinemarian.gr 

τηλ.: 211 400 2640  -  e-mail: info@cinemarian.gr 

Πρόσβαση:  
Από Σύνταγμα: τρόλεϊ 15 (στάση Άγιος Νικόλαος) 

Από Ηλεκτρικό «Πετράλωνα»: τρόλεϊ 15 (στάση Φιλοπάππου)

Ο ανεξάρτητος χώρος προβολής ταινιών «Cinemarian» δημιουργήθηκε

πρόσφατα στην Αθήνα από αγάπη για την έβδομη τέχνη και τον πολιτισμό
εν γένει. Διαθέτει αίθουσα προβολής 50 ατόμων και φουαγιέ. Όλοι οι χώροι
κλιματίζονται. 

"Θα τα καταφέρω μόνος μου;"

To Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ώρα 12.00, θα γίνει η

παρουσίαση του παι-

δικού βιβλίου  "Θα τα
καταφέρω μόνος
μου;"  της νηπιαγω-

γού - συγγραφέως

Κάτιας Πινό, των εκ-

δόσεων “Κόκκινη

Κλωστή Δεμένη”.

Η εκδήλωση θα γίνει

στο  Βιβλιοχαρτοπω-

λείο Πρόφη, Βασ.

Κων/νου 128 Κορωπί.
Wild Duck

H Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης προσκαλεί την Τε-

τάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 21:00 στην προβολή

της ταινίας Wild Duck.

Είσοδος ελεύθερη.

Ελληνικό κοινωνικό δράμα του 2013 που διαρκεί 100

λεπτά.

Ο Δημήτρης, ένας μηχανικός τηλεπικοινωνιών, κλείνει την
επιχείρησή του στριμωγμένος από τα χρέη. Μαζί με τον
φίλο του Νίκο, αναλαμβάνουν να διαλευκάνουν μια υπό-
θεση τηλεφωνικών υποκλοπών. Η έρευνα τούς οδηγεί στο
ύποπτο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας. 
Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου -

Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

(Είσοδος Ελεύθερη)

Αφιέρωμα στον Τσιτσάνη
Ο Β’ Διαλεκτικός Ομιλος Κορωπίου, οργανώνει αφιέ-

ρωμα στο μεγάλο λαϊκό συνθέτη, στιχουργό και

τραγουδιστή Βασίλη Τσιτσάνη, την Κυριακή 18 Ια-

νουαρίου στις 6μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κο-

ρωπίου (Βασ. Κων/νου).

Παράλληλα θα κόψουν και βασιλόπιτα του Ομίλου.

«Ένας Σκιούρος Σούπερ-Ήρωας» 

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου "Άρτε-

μις", παρουσιάζει τη μεταγλωττισμένη ταινία κινου-

μένων σχεδίων «Ένας Σκιούρος Σούπερ-Ήρωας»
(The Nut Job), στις 7μ.μ.

Ανεπανάληπτες καταδιώξεις, απίστευτα ζώα του… πάρκου

και λαχταριστά καρύδια,
σε μια   κωμική περιπέ-
τεια που δε δυσκολεύ-
τηκε καθόλου να
μαγέψει...

Μία ξεκαρδιστική κωμω-
δία κινουμένων σχεδίων,
που ακολουθεί τον
Σούρλι, έναν σκανδα-
λιάρη σκίουρο.

«Ένα Ταξίδι 30,5 Μέτρα Μακριά»

Επίσης παρουσιάζει την πεντανόστιμη γαστριμαρ-

γική κομεντί «Ένα Ταξίδι 30,5 Μέτρα Μακριά»,  (The
Hundred-Foot Journey), στις 9μ.μ.
Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας Ινδών, οι οποίοι, κυνηγη-
μένοι από την πατρίδα τους, αναγκάζονται να μετακομίσουν στη Νότια Γαλ-
λία. Εκεί θα κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, θα ξεκινήσουν ένα
υπέροχο Ινδικό εστιατόριο, το οποίο και θα εξοπλίσουν με όλη την αγάπη
και το πάθος που έχουν για τη μαγειρική. Μόνο που δεν έχουν υπολογίσει
μια σημαντική λεπτομέρεια… Τον ανταγωνισμό! 

Και  τα δύο έργα θα προβάλονται μέχρι και την Τε-

τάρτη 21 Ιανουαρίου 2015,

Κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγοράζουν δυο εισιτήρια,

στην τιμή του ενός, μόνο με 7 ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΑΡΤΕΜΙΣ”
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Πολιτικές, Κοινωνικές και Επαγγελματικές του Δραστηριότητες

• Νομάρχης Δ. Αττικής (1990-1993) και Νομάρχης Ευβοίας (1989-1990)

• Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ, ενεργό πολιτικό στέλεχός της από το

1974, υπεύθυνος κινητοποίησης, αναπληρωτής Γραμματέας του Οργανωτικού 

της ΝΔ, από τα πρώτα μέλη της ΟΚΕ

Παιδείας

• Μέλος Δ.Ε.Π. (1973-1979) Πανεπι-

στημίου Αθηνών, τακτικός καθηγητής

του Τ.Ε.Ι. Αθηνών μέχρι το 1989 και

Αντιπρόεδρος επί δύο θητείες. Κατά

τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του κα-

ριέρας έχει να επιδείξει πλούσιο συγ-

γραφικό και ερευνητικό έργο
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1η Ανάρτηση 3ης ενότητας 

Από τις 12 Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει η δυνατότητα

γνώσης των ενδιαφερομένων για το σχέδιο της πρά-

ξης εφαρμογής στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.  Εχει

γίνει η 1η ανάρτηση της πολεοδομικής ενότητας 3

της περιοχής Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, στο Δημο-

τικό Κατάστημα και έχει δυνατότητα κάθε ενδιαφε-

ρόμενος να ενημερωθεί και να καταθέσει τυχόν

ενστάσεις μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας, καθημερινά, ώρες

09:00-13:00.

2η Ανάρτηση των ενοτήτων 1 & 2

Επίσης έχει γίνει η 2η Ανάρτηση των πολεοδομικών

ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής Αγίας Μαρίνας, στο

Δημοτικό Κατάστημα, από 12-01-2015 και έχει κατα-

ληκτική ημερομηνία  26-01-2015, για ενημέρωση των

ενδιαφερομένων και τυχόν υποβολή ενστάσεων και

δηλώσεων ιδιοκτησίας (Αποφ. ΔΣ 341/2014).

Πολεοδομικές Αναρτήσεις 

στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου

• Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015:

Το Ποτάμι, ώρα 19:00. Θα μιλή-

σουν υποψήφιοι βουλευτές του

κόμματος.

• Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 :

ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ώρα 19:00. Θα μιλή-

σουν υποψήφιοι βουλευτές του

κόμματος.

• Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 Χρυσή

Αυγή, ώρα 18:00. Θα μιλήσουν

υποψήφιοι βουλευτές του κόμμα-

τος.

Προεκλογικές ομιλίες  στο Κορωπί

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
“Δεν είμαι υποψήφιος 
βουλευτής στη Ν.Δ.”

Ο επί σειρά τετραετιών βουλευτής της Νέας Δημο-

κρατίας στο Υπόλοιπο Αττικής Απόστολος Σταύ-

ρου, που συμπεριλαμβάνεται στα ψηφοδέλτιο της

Ν.Δ., δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.

ΔΗΛΩΣΗ

"Η συγκεχυμένη πολιτική, η επιλογή προσώπων που
λίγη σχέση έχουν με την παράταξη της Νέας Δη-
μοκρατίας και, στον αντίποδα, η απαράδεκτη, απα-

ξιωτική και
προσβλητική συμπε-
ριφορά του κ. Σαμάρα
προς ιστορικά στε-
λέχη της φιλελεύθε-
ρης κεντροδεξιάς
παράταξης με οδή-
γησε στην αποχώ-
ρησή μου από τη
σημερινή Νέα Δημο-
κρατία, παρά το ότι
είχα ήδη συμπεριλη-
φθεί στο ψηφοδέλτιο
για την Περιφέρεια
Αττικής.
Παραμένω πάντα πι-

στός στις αξίες και τις αρχές της παράταξης, που
ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, τις
οποίες τίμησαν ο Γ. Ράλλης, ο Ευάγγελος Αβέρωφ,
ο Κ. Μητσοτάκης, ο Μίλτ. Έβερτ και ο Κώστας Κα-
ραμανλής, και τις οποίες με ήθος, θάρρος, πίστη και
συνέπεια υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια.
Για τους λόγους αυτούς δεν θα συμμετάσχω στις
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου και καλώ τους πολί-
τες της Περιφέρειας Αττικής να πράξουν κατά συ-
νείδηση.
Ευχαριστώ θερμά όλες και όλους σας για την
αγάπη και την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου
και για τους σκληρούς αγώνες που δώσαμε μαζί για
τη Νέα Δημοκρατία."Ευχαριστώ.

Με εκτίμηση

Απόστολος Σταύρου

Εκδήλωση διαμαρτυρίας

Συλλ. Φωτοβολταϊκών Στέγης 

Εκδήλωση οργανώνει ο Πανελλήνιος  Σύλλογος  Φωτο-

βολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ)  την Κυριακή 18/01/2015,

ώρα 10.30 πμ, στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel

(πρώην Park, απέναντι από Πεδίο Αρεως), Λεωφόρος

Αλεξάνδρας 10 ( πλησίον στάσης Μετρό, πλατείας Βι-

κτωρίας), αίθουσα Silver Forest (Master Class).

Το θέμα της εκδήλωσης είναι η  αδικία που έγινε στα ΦΒ

Στέγης καθώς και τρόποι πλήρους και άμεσης αποκατά-

στασής  της. Το θέμα αφορά 170.000 πολίτες στα σπιτια

των οποίων έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταικα για 25 ετη.
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Κεντρικές προεκλογικές ομιλίες

ΣΤΗ ΒΑΡΗ , ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ην Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 11 π.μ θα θα γίνει προεκλογική ομιλία στην αίθουσα

“Ιωνία” στη Βούλα. Ομιλητές θα είναι οι: Αλέκος Καλύβης, Θοδωρής Γκοτσόπουλος

και Γιώργος Βήχας.

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Tη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 7μ,μ. θα γίνει η κεντρική ομιλία. Ομιλητές: Αλέκος

Καλύβης, Κώστας Καλογράνης, Καίτη Θεοχάρη.

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 6.30μ.μ. θα γίνει συζήτηση για το πρόγραμμά του ,

στο ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας.

ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 11 π.μ θα θα γίνει συγκέντρωση στο CINE AΛΙΚΗ.

Ομιλητής ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου,

Δημήτρης Παπαδημούλης.

Στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Το Σάββατο (17-1-2015, στις 12:00 στο καφενείο "ΟΑΣΙΣ" στο Πόρτο Ράφτη

Την Κυριακή (18-1-2015 στις 12:00 στο Καφέ "VIENNA" στην κεντρική πλατεία Μαρ-

κοπούλου.

Aσκηση οικονομικής πολιτικής για τις ΜΜΕ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει  ειδική εκδήλωση στην οποία

θα παρουσιασθούν οι προτάσεις των κομμάτων για την άσκηση της οικονομικής πο-

λιτικής για τις ΜΜΕ, τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, ώρα 17:30, στο ξενοδοχείο

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους :

Από τη Νέα Δημοκρατία  η Ντόρα Μπακογιάννη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ  ο Γεώργιος Στα-

θάκης. Από το ΠΑΣΟΚ ο Γεώργιος Φλωρίδης. Από το Κ.Κ.Ε. ο Βασίλειος Μαμάης.

Από τους ΑΝ.ΕΛ. ο Δημήτριος Καμμένος. Από το ΠΟΤΑΜΙ ο Αθανάσιος Σκόκος. Από

το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών  ο Ηλίας Κικίλιας

Οι  φορείς “Επιμελητήριο Περιβάλλοντος

και Βιωσιμότητας”, το Ελληνικό Δίκτυο

“Φίλοι της Φύσης” και η “Πρωτοβουλία Πο-

λιτών για την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ”, κα-

λούν σε Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

19/1/2015 και ώρα 12.00 στην αίθουσα του

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδη-

μίας 60, 3ος όροφος) με θέμα την επιθυ-

μητή και δυνατή νομικά κατάργηση του

ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Πε-

ριουσίας του Δημοσίου Α.Ε.). 

Ομιλητές: 

Κασιμάτης Γεώργιος, συνταγματολόγος,

ομ. καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπι-

στημίου Αθηνών

Χριστοφορίδης Γιώργος, νομικός, σύμβου-

λος στο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος &

Βιωσιμότητας 

Πορτάλιου Ελένη,  Πρωτοβουλία Πολιτών

για την Κατάργηση  του ΤΑΙΠΕΔ                            

Φωτεινάκης Κώστας, Ελληνικό Δίκτυο

Φίλοι της Φύσης 

Θα παρευρεθούν και θα πάρουν τον λόγο

εκπρόσωποι κινημάτων που έλαβαν μέρος

στον αγώνα κατά της υφαρπαγής της δη-

μόσιας περιουσίας και νομικοί που στήρι-

ξαν τις προσφυγές των πολιτών στο ΣτΕ

EKTAKTO ΦΥΛΛΟ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ

Μια εβδομάδα, στον συμπιεσμένο προεκλογικό χρόνο τωντριών εβδομάδων είναι μεγάλο χρονικό διάστημα επικοινωνίας.Απόμακρο!

Ετσι,  την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) θα τα ξαναπούμε με έκτα-κτο, πολύ ενδιαφέρον  προεκλογικό φύλλο, σε πολλές χιλιά-δες αντίτυπα, με εξασφαλισμένες συνεντεύξεις διακεκριμένωνυποψηφίων και στελεχών.

Αρθρογραφία του Κώστα Βενετσάνου, και ότι σημαντικό προ-κύψει...

Δυνατή, νομικά, η κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ

Με απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθηκε νό-

μιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

για την επανίδρυση και λειτουργία των

υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας.

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος

για τη Δημοτική Αστυνομία είχε κατατεθεί

για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία,

ωστόσο θα  γίνουν οι αναγκαίες τροπο-

ποιήσεις που επέφερε ο νόμος 4249/2014

για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής

Αστυνομίας, στην οποία θα ενσωματωθεί

και η Δημοτική Αστυνομία.

Η επανίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας,

θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογι-

σμό για το 2014 με 192.000 ευρώ περίπου

και με 241.000 ευρώ τα επόμενα έτη.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί θα φέρουν

στολή με το έμβλημα της ΕΛΑΣ και θα λει-

τουργούν σε 24ωρη βάση. Θα στελεχω-

θούν δε και από αστυνομικούς της ΕΛΑΣ.

Ιδρύονται πέντε Τμήματα Δημοτικής

Αστυνομίας στην Αστυνομική Διεύθυνση

Αθηνών και  θα συσταθούν 17 Γραφεία

Δημοτικής Αστυνομίας σε Αστυνομικά

Τμήματα όπως: Δημοτικού Θεάτρου Πει-

ραιά, Αιγάλεω, Αμαρουσίου, Κηφισιάς,

Βούλας, Ευόσμου Θεσσαλονίκης, Δρά-

μας, Καβάλας, Κατερίνης, Έδεσσας, Κο-

ζάνης, Πτολεμαΐδας, Λάρισας, Πατρών,

Κω, Χανίων και Ηρακλείου.

Προϊστάμενοι των Τμημάτων Δημοτικής

Αστυνομίας θα τοποθετηθούν Αστυνόμοι

Α΄ ή κατώτεροι αξιωματικοί και θα έχουν

τον τίτλο διοικητή, ενώ υποδιοικητές θα

τοποθετηθούν κατώτεροι αξιωματικοί της

ΕΛΑΣ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Στις αρμοδιότητες των Δημοτικών Αστυ-

νομικών είναι η αφαίρεση πινακίδων των

αυτοκινήτων και δικύκλων, η αφαίρεση

άδειας οδηγού και άδειας κυκλοφορίας

αυτοκινήτου και η επιβολή προστίμων για

όσους σταθμεύουν παράνομα, ενώ πρό-

στιμα θα μπορούν να επιβάλλουν και για

άλλες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας.

Θα μπορούν να ρυθμίζουν την κυκλοφο-

ρία των οχημάτων με υποδείξεις των τρο-

χονόμων στο δημοτικό δίκτυο, σε

τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δι-

κτύου που διέρχεται μέσα από τις κατοι-

κημένες περιοχές.

Θα μπορούν να ελέγχουν την λειτουργία

των καταστημάτων, θεάτρων, κινηματο-

γράφων, κ.λπ.

Επανιδρύεται 

η Δημοτική Αστυνομία
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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Πολλοί από εσάς μού κάνατε την τιμή να με στεί-

λετε στις τελευταίες εκλογές στα έδρανα του Δη-

μοτικού Συμβουλίου της Βάρης – Βούλας

-Βουλιαγμένης. Από την θέση αυτή προσπαθώ να

βοηθήσω για την καλύτερη λειτουργία των υπηρε-

σιών της πόλης μας για μια ποιοτικότερη διαβίωση.

Η προσπάθεια είναι διαρκής, πάντα βέβαια στα πλαί-

σια των δυνατοτήτων μου, διότι βρίσκομαι στην αν-

τιπολίτευση. 

Με τον ίδιο γνώμονα αποφάσισα να συμβάλω στην

προσπάθεια ανασυγκρότησης της πολύπαθης χώρας

μας, κυρίως λόγω των ιδιαίτερων τεχνικών γνώσεων

που έχω στα οικονομικά.  

Όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν ότι είμαι φιλελεύθερων

αντιλήψεων και η ένταξή μου στο “Ποτάμι” αποτελεί

τον χώρο που πιστεύω ότι μπορώ να εκφραστώ κα-

λύτερα. 

Είμαστε άνθρωποι της δουλειάς και όχι επαγγελμα-

τίες πολιτικοί. Είμαστε άνθρωποι απλοί, με αγωνίες

για το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας.

Πιστεύουμε ότι λαός δεν σώζεται, ο λαός σώζει. Κα-

νείς όμως δεν μπορεί να σώσει την χώρα, αν δεν

μπουν νέοι άνθρωποι στα πράγματα. 

Θα δημιουργήσουμε τις λύσεις με την Ελλάδα που

δουλεύει, σχεδιάζει και παράγει. Το Ποτάμι έρχεται

να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά του πολιτικού συ-

στήματος. Δεν θέλουμε ανθρώπους που παίρνουν

ιδέες από αραχνιασμένα βιβλία, αλλά από την πραγ-

ματική ζωή. Από ανθρώπους που έχουν κερδίσει,

που έχουν χάσει, που έχουν ξενυχτήσει, που έχουν

προσπαθήσει, με δυο λόγια με ανθρώπους που

έχουν κολλήσει ένσημα. 

Το Ποτάμι πολιτικά είναι ανάμεσα στην δεξιά που πολ-

λές φορές γίνεται ακροδεξιά, και στην αριστερά που

λαϊκίζει και υπόσχεται σε όλους τα πάντα χωρίς να

μπορεί να τα κοστολογήσει. Το Ποτάμι είναι το κίνημα

για την Δικαιοσύνη, την Εργασία και την Παιδεία. 

Για εμάς το Ευρώ είναι αδιαπραγμάτευτο, καθώς και η

συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Θέλουμε

να κάνουμε την επανάσταση την κοινής λογικής.

Ζητώ την ψήφο σας, ώστε να μπορέσω να συμβάλω

με όλες μου τις δυνάμεις ώστε το όραμα μας για ένα

καλύτερο αύριο να γίνει πραγματικότητα.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Θα χαρώ να σας δω την Κυριακη 18 Ιανουαρίου 2015

στις 11 π.μ. στο Vive Mar (Λεωφ. Κ.Καραμανλη 18

Βουλα), δίπλα στο Δημαρχείο.

svalatas@yahoo.gr  l κιν. 6942 226046

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΛΑΤΑΣ
Υποψήφιος Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Με Ήθος
Εντιμότητα
και Ανθρωπιά

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ
Υποψήφιος Βουλευτής 

Περιφέρειας Αττικής
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Λύκος στα πρόβατα!!!

«Δεσμεύομαι προσωπικά ότι δεν θα υπάρξουν άλλες
μειώσεις σε συντάξεις και εισοδήματα. Τώρα μπαί-
νουμε στην ανάπτυξη και είναι ώρα για αυξήσεις. Λο-
γικές, σταδιακές, νοικοκυρεμένες. Αλλά αυξήσεις. Και
εξάλειψη αδικιών», φωνάζει από τα μπαλκόνια και τα

σαλόνια ο πρωθυπουργός, αλλά ποιος να τον πιστέ-

ψει.

Ξεχνάμε τις “κόκκινες γραμμές” του, τις “μη υπογρα-
φές του”, τις αντιμνημονιακές του καμπάνες; Είχε δε-

σμευθεί και γι’ αυτά “προσωπικά”.

Μου θυμίζει το μύθο “Λύκος στα πρόβατα” που φώναζε

ο τσοπάνης κάθε τόσο, άλλοτε για να πειραματιστεί

και άλλοτε για πλάκα· και έτρεχαν οι χωριανοί.

Οταν λοιπόν μπήκε πράγματι λύκος στα πρόβατα και

άρχισε να φωναζει ο τσοπάνης, δεν έτρεξε κανείς!

Θα τους πάρει το ποτάμι...

Επικεφαλής του Ψηφοδελτίου Επικρατείας στο “Πο-

τάμι” είναι ο Αντώνης Καρκατσούλης, συνεργάτης και

της Ν.Δ. και του Παπαδήμου, του παράνομου πρωθυ-

πουργού. 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διοίκησης της Γενικής

Γραμματείας Συντονισμού της Κυβέρνησης, εργά-

σθηκε υπό τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού

Δ. Βαρτζόπουλο, ο πρώτος στο ψηφοδέλτιο Επικρα-

τείας στο Ποτάμι!!!

Ο Π. Καρκατσούλης λοιπόν αποσπάσθηκε από το

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπου ανήκε

στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ειδικής Υπη-

ρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προ-

γραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ) και εργαζόταν με σχέση

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Οι “Ποταμίσιοι” να τα διαβάζουν για να καταλάβουν

πού πάει το ποτάμι.

Και μην ξεχνάμε ότι ο Στ. Θεοδωράκης είχε δηλώσει

ότι  «οσοι ασκούν εξουσία σε γενικές γραμματείες και
δημόσιους οργανισμούς δεν θα είναι υποψήφιοι αν δεν
περάσουν 4 χρόνια από τη λήξη της θητείας».
Υποσχόταν κι αυτός “προσωπικά”.

Φέρτε τα λεφτά σας μέσα!

Πολύ κουβέντα γίνεται για τα εκατομμύρια ευρώ που

βγάζουν οι Ελληνες σε τράπεζες του εξωτερικού.

Οι πολίτες απορούν, οι μισοί πολιτικοί “εξάγουν” και οι

άλλοι μισοί κατηγορούν.

Αυτοί που βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό

έχουν επιχειρήματα: Eίναι νόμιμα. Είναι φορολογη-

μένα. Προστατεύονται από  διεθνείς συμβάσειςœ και

έχουν δίκηο.

Για έναν ιδιώτη ή επιχειρηματία που βγάζει τα ευρώ

του σε άλλες χώρες, μπορεί να είναι νόμιμο και θεμιτό. 

Ομως για έναν βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου

ή για έναν πολιτευτή που διεκδικεί τη βουλευτική

έδρα; Μπορεί ο εκπρόσωπος της χώρας και του λαού

να στέλνει τα λεφτά του έξω; Και τι παράδειγμα δίνει

στον πολίτη; Δεν θα έπρεπε να είναι ο ίδιος παρά-

δειγμα, ότι σέβεται και αγαπά τη χώρα του και συμπά-

σχει με το λαό της;

Θα έπρεπε λοιπόν οι εκλεγμένοι βουλευτές να μην

έχουν δικαίωμα να βγάζουν τα ευρώ τους έξω. 

Και θα έπρεπε επίσης οι υποψήφιοι βουλευτές να μην

έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδι-

κασίες, αν έχουν καταθέσεις στην αλλοδαπή.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Κρυφός καημός του Σαμαρά και της παλιοπαρέας

του, να ψηφίσουν κάποιοι αγανακτισμένοι πολίτες το

«ποτάμι» των καναλαρχών και μεγκαλο-εργολάβων.

Ακόμα και απλοί οπαδοί της Νουδούλας εκπέμπουν

αυτή την λαχτάρα σε καθημερινές συζητήσεις τους:

«Δεν θέλετε εμάς; Εντάξει, κατανοητό. Ψηφίστε του-
λάχιστον το «ποτάμι», όχι τον ΣΥΡΙΖΑ». Λογικότατο.

Διότι γνωρίζουν ότι το τηλεκόμμα θα συνεργαστεί

μαζί τους στον σχηματισμό μιάς κάποιας γερμανοκυ-

βέρνησης …«εθνικής ανάγκης» (πως λέμε, πάω για

την ανάγκη μου). Οι μεγκάλοι εργολάβοι το ‘χουν

δέσει ότι στις διερευνητικές ο Σαμαράς θα τους χτυ-

πήσει ικετευτικά την πόρτα, οπότε θα του πούνε χαι-

ρέκακα: «Θέλεις μικρέ τις έδρες του δικού μας για να
φτιάξεις κυβέρνηση; Κανένα πρόβλημα. Κι εμείς θέ-
λουμε αυτά τα δημόσια έργα». Και θα του κοτσάρουν

τον σχετικό, μακροσκελέστατο κατάλογο. Πάρε-

δώσε, δίκαια πράγματα.

Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων –αυτά τα εται-

ρεία- παραπέμπουν σε κάτι άλλα «σπίτια» που λέ-

γονται οίκοι αξιολόγησης. Περί αξιοπιστίας, ούνα

φάτσα, ούνα ράτσα. Μία δημοσκόπηση αληθινή για

τον πελάτη, π.χ. την Ν.Δ, και μία «μαϊμού» για να πα-

ραμυθιάζονται οι πολίτες από τα Μέσα Μαζικής Εξα-

πάτησης ότι στην πρόθεση ψήφου «κλείνει η ψαλίδα»

ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στη δεύτερη Ν.Δ, που τάχα

τον πλησίασε στις τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Οι

αληθινές δημοσκοπήσεις, που κρύφτηκαν δακρύβρε-

χτες στα συρτάρια του Αντωνάκη, πλήθουσες κλαυθ-

μών, οδυρμών και κοπετών, μιλούν για 7 μονάδες

προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ και για αυξητική τάση της

διαφοράς όσο πλησιάζουμε στις κάλπες.

Εξ ου και ο δικαιολογημένος πανικός των σύγχρονων

Εφιαλτών,  Πηλιογούσηδων και Τσολάκογλου. Όταν

μεγάλης αναγνωσιμότητας ευρωπαϊκές εφημερίδες

–και γερμανικές- τονίζουν καθημερινά ότι η Ε.Ε. θα

συνεργαστεί χωρίς κανένα πρόβλημα με όποια κυ-

βέρνηση αναδειχθεί από τις ελληνικές κάλπες, ο κάλ-

πικος που πριν τρία χρόνια (28-6-2011) παρίστανε σε

ομιλία του στη Βουλή τον σφόδρα αντιμνημονιακό

για να εξαπατήσει τους Έλληνες, εξακολουθεί να επι-

σείει μπαμπούλες, λοιμούς και καταποντισμούς. Το

γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνην (και τρι-

κυμία εν κρανίω). Δείτε το σχετικό βίντεο στην ιστο-

σελίδα μας  και σε πλείστες άλλες ιστοσελίδες.

Οφείλει κάθε σκεπτόμενος Έλληνας να προβληματι-

στεί για την τρομακτική άνεση του Αντώνη Σαμαρά

στο θέατρο, το ψεύδος και την εξαπάτηση. Ο Γιωρ-

γάκης ωχριά εμπρός του. Και σήμερα, ο ορισμός της

δημαγωγικής αγυρτείας εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ για δη-

μαγωγία. Μ’ άλλα λόγια «βγήκε η πομπή στις στράτες
να πομπέψει τους διαβάτες». Δείτε το βιντεάκι, αξί-

ζει. Μόνο που δεν κλαίει από τον αντιμνημονιακό

συγκλονισμό του.

Τα παίζουν όλα για όλα, προκειμένου να παραμείνουν

χρήσιμοι στ’ αφεντικά τους. Θα χρησιμοποιήσουν

αφειδώς το ψεύδος, την εξαπάτηση, τον τρόμο, την

σπίλωση. Είναι μεγάλο το διακύβευμα, «είναι πολλά
τα λεφτά Άρη», όπως έλεγε ο συχωρεμένος Σπύρος

Καλογήρου. Δεν φημιζόμαστε ως λαός για την ψυ-

χραιμία μας. Πρέπει όμως να υπερβούμε εαυτούς και

να συλλογιστούμε με κλειστή την τηλεόραση όλα

αυτά που βιώσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Να δούμε ποιοι –εκ των πραγμάτων και με αριθμούς-

ωφελήθηκαν και ωφελούνται από την επίθεση της αυ-

τοκρατορίας των banksters-gangsters κατά της Ελλά-

δος και των υπολοίπων κρατών-στόχων. Να

αναζητήσουμε την εναλλακτική ενημέρωση στον έν-

τυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. 

Να αναρωτηθούμε για το εφικτόν της «σωτηρίας»

μας από τους ίδιους ακριβώς που προετοίμασαν επί

δεκαετίες την σημερινή δυστυχία μας, ψευδόμενοι

και αργυρώνητοι. Να θυμηθούμε ποιοί και πως υπέ-

σκαψαν μεθοδικά και στοχευμένα την ελληνική οικο-

νομία στα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια,

χρηματοδοτώντας την μετεγκατάσταση ελληνικών

βιομηχανιών στις άλλες βαλκανικές χώρες κι έπλη-

ξαν θανάσιμα με κίνητρα και αντικίνητρα την ελλη-

νική πρωτογενή και μεταποιητική παραγωγή. Έτσι,

έδρασαν, ως πέμπτη φάλαγγα του εχθρού εντός των

τειχων και δεν ωφελεί τώρα να θυμηθούμε τον αξέ-

χαστο λαϊκό μας βάρδο, Νίκο Ξυλούρη, …«μπήκαν
στην πόλη οι οχτροί». Στην πραγματικότητα εμείς

τους μπάσαμε, με τις αυτοκαταστροφικές κι ασυλλό-

γιστες –έως πανηλίθιες- επιλογές μας.

«Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο –δηλαδή,

μετά την ρίψη του φακέλου στην κάλπη- ουδέν λάθος

αναγνωρίζεται» και ουδείς ιδανικός αυτόχειρ θα δι-

καιούται να μεμψιμοιρεί, επειδή για πολλοστή φορά

θα έχει βγάλει τα μάτια του κι όλων ημών των υπο-

λοίπων.

Ακόμα προλαβαίνουμε να πατήσουμε φρένο στον κα-

τήφορο. 

Oταν θυμόμαστε (1974 - 2014) δεν παραμυθιαζόμαστε

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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O  δήμαρχος Αθ. Ζούτσος στην τοποθέτησή

του μίλησε ξεκάθαρα για “πολιτικές παρεμ-

βάσεις” και κατέθεσε ένα ουσιαστικό ιστορικό

της “πολύπαθης” αποχέτευσης των Μεσο-

γείων. Παραθέτουμε σημεία της.

Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να συζητήσουμε,

και με λυπεί που το λέω αυτό, τα αυτονόητα. 

...Σε καμία ευνομούμενη χώρα, μετά από 30

χρόνια διεργασιών δεν θα συζητάγαμε για το

πρόβλημα της αποχέτευσης. Σε καμία χώρα

που σέβεται τους κατοίκους της δεν θα αντι-

μετωπίζαμε τέτοια ολιγωρία από τους αρμό-

διους κρατικούς φορείς για την επίλυση ενός

καίριου ζητήματος που αφορά όλους τους κα-

τοίκους. Και σε καμία Δημοκρατία που σέβε-

ται τους πολίτες της δεν θα αντιμετωπίζαμε

τη διγλωσσία, τον φαρισαϊσμό, την μικροπο-

λιτική εκμετάλλευση από τα πολιτικά κόμ-

ματα σε όλα τα επίπεδα εκπροσώπησής

τους, αλλά και την ιταμότητα και μικροψυχία

που επιδεικνύουν κάποιοι τοπικοί παράγον-

τες με την ελπίδα μιας πιθανής αποτυχίας. 

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, για να τους απο-

δείξουμε ότι αφού μας αναγκάζουν να αγω-

νιστούμε για το αυτονόητο, θα το κάνουμε

ενωμένοι και δεν θα αποτύχουμε. 

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, και καλούμε όλους

να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και

να δηλώσουν ανοιχτά και καθαρά τις θέσεις

τους. Η αποφυγή ή η υπεκφυγή δεν έχει πια

θέση. Η προεκλογική διπροσωπία για να τα

έχουμε καλά με όλους δεν έχει θέση ανά-

μεσά μας. 

...

Στο Δήμο Παλλήνης, (πρώην ΟΤΑ Παλλήνης,

Γέρακα και Ανθούσας), κατοικούν σήμερα πε-

ρίπου 80.000 κάτοικοι, προερχόμενοι στο

συντριπτικό ποσοστό τους από περιοχές του

Λεκανοπεδίου Αττικής σε αναζήτηση καλύτε-

ρων συνθηκών διαβίωσης. 

...Με δεδομένο ότι ο Δήμος Παλλήνης είναι

ένας μεσόγειος δήμος, με καθαρά αστικό χα-

ρακτήρα, ο οποίος στερείται της δυνατότητας

διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων σε δικό

του υδάτινο αποδέκτη, αντιλαμβάνεται κα-

νείς το μέγεθος της δυσκολίας επίλυσης του

προβλήματος, καθώς κάθε σχετική προσπά-

θεια πρέπει να εξαρτάται από την εξασφά-

λιση της συναίνεσης γειτονικών παράκτιων

δήμων, συναίνεση η οποία ως σήμερα στά-

θηκε πρακτικά αδύνατη. 

... Το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, με την υπ’ αρ.

17511/16.01.2012 απόφασή του, ενέκρινε την

τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού και την

αποχέτευση του συνόλου του Δήμου Παλλή-

νης προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων

της Ψυττάλειας. Με τον τρόπο αυτό, επιλύε-

ται άμεσα το σημαντικότερο πρόβλημα της

περιοχής που ταλανίζει τους 80.000 κατοί-

κους του επί δεκαετίες και μας εκθέτει διε-

θνώς και ως χώρα. 

Παράλληλα ο Δήμος Παλλήνης εξασφάλισε

χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ. 

Στο πλαίσιο που προαναφέραμε ο Δήμος

Παλλήνης σε εντατική συνεργασία με την

ΕΥΔΑΠ φρόντισε να συνταχθούν όλες οι

απαραίτητες προπαρασκευαστικές και ορι-

στικές μελέτες για την κατασκευή του κεν-

τρικού αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων

υδάτων προς την Ψυττάλεια αλλά και να επι-

λυθούν τα όποια διαδικαστικά προβλήματα

ανακύπτουν. Με απόφαση δε του Δημοτικού

Συμβουλίου προχώρησε στη χωροθέτηση του

κεντρικού αγωγού και των απαιτούμενων

αντλιοστασίων (24 Απριλίου 2012 και 5 Μαρ-

τίου 2013) και υπέβαλλε στην Περιφέρεια Ατ-

τικής πρόταση χρηματοδότησης ποσού

14.500.000 € (19 Απριλίου του 2013) που

αφορά στην κατασκευή του κεντρικού συλ-

λεκτήριου αγωγού όλου του Δήμου μας. 

Ήδη από τον Απρίλιο του 2013 η ΕΥΔΑΠ κα-

τέθεσε την απαιτούμενη περιβαλλοντική με-

λέτη στο ΥΠΕΚΑ και αναμένεται η έγκρισή

της ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότηση

του Κεντρικού Συλλεκτήριου Αγωγού από το

ΠΕΠ Αττικής. Τον Νοέμβριο του 2013 το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Παλλήνης ενέκρινε την

επέκταση της δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ

για την αποχέτευση στο σύνολο της περιο-

χής ευθύνης του Δήμου. 

ΤΟΝΙΖΩ ότι από τον Απρίλιο του 2013 έως

και τον Σεπτέμβριο του 2014, παρακολουθή-

σαμε στενά όλη την γραφειοκρατική εξέλιξη

της πορείας έγκρισης της περιβαλλοντικής

μελέτης τόσο στο ΥΠΟΜΕΔΙ όσο και στο

ΥΠΕΚΑ και πάντοτε με επισπεύδοντα τον

Δήμο Παλλήνης, δόθηκαν διευκρινίσεις,

συμπληρώθηκαν οι τεχνικές μελέτες και ελή-

φθησαν οι απαραίτητες τεχνικές εγκρίσεις

από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουρ-

γείων. 

Στο διάστημα αυτό υπήρξαν αντιδράσεις από

πολιτευτές του Πειραιά καθώς και τον πρώην

Αντιπεριφερειάρχη κ. Στ. Χρήστου σχετικά με

την αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης στη

Ψυττάλεια, επικαλούμενοι όχι τεχνικούς λό-

γους, αφού οι όποιες ανησυχίες εκφράστη-

καν αντιμετωπίζονταν από τις τεχνικές

μελέτες, αλλά την αρχή της «εγγύτητας» και

της «χωροταξικής δημοκρατίας». 

...Σήμερα, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Πει-

ραιά κ. Γ. Γαβρίλης, όσο και βουλευτές του

Πειραιά όπως ο κ. Θ. Δρίτσας αλλά και πολι-

τευτές όπως ο κ. Δ. Καρύδης, εξακολουθούν

να προβάλλουν τις ίδιες αντιρρήσεις, παρά

τις πλήρεις και εμπεριστατωμένες απαντή-

σεις που έχουν λάβει τόσο από τις αρμόδιες

Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ όσο και από αυτές του

ΥΠΕΚΑ, ασκώντας πιέσεις προς κάθε κατεύ-

θυνση για να μην υπογραφεί η έγκριση της

περιβαλλοντικής μελέτης. 

Να σημειώσουμε ότι τόσο ο πρώην όσο και η

νυν Περιφερειάρχες Αττικής, κ. Ι. Σγουρός

και κα. Ρ. Δούρου, αντίστοιχα, έχουν αποφύ-

γει να τοποθετηθούν επισήμως επί του θέμα-

τος. Ελπίζουμε να το πράξουν, έστω και

σήμερα. 

Εν κατακλείδι, για πρώτη φορά μετά από 30

χρόνια υπάρχει συγκεκριμένη και τεχνικά

ώριμη λύση, η οποία δεν εφαρμόζεται άμεσα

γιατί κάποιοι έχουν επενδύσει στην πολιτική

τους επιβίωση δημιουργώντας τεχνητά δι-

λήμματα και κάποιοι άλλοι δεν έχουν το πο-

λιτικό σθένος να πάρουν ξεκάθαρη θέση και

να πράξουν τα επιβαλλόμενα από το δίκαιο

και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου

καθώς η κρίση τους επηρεάζεται από το ζύ-

γισμα των ψήφων που μπορεί να κερδίσουν ή

να χάσουν. 

Και για να είμαι απόλυτα σαφής:

Είναι τεχνητό το δίλημμα της υποβάθμισης

του Πειραιά, από όποιον πολιτικό χώρο και αν

τίθεται, καθώς δεν συζητούμε για τα λύματα

της Ανατολικής Αττικής αλλά ΜΟΝΟ για τον

μισό Δήμο Παλλήνης, αφού ο άλλος μισός

ήδη αποχετεύεται δικαιωματικά προς Ψυττά-

λεια!

...Μήπως θα έπρεπε να ξεσηκωθούμε όλοι οι

κάτοικοι των Μεσογείων και να απαγορεύ-

σουμε στους υπόλοιπους πολίτες να χρησι-

μοποιούν το αεροδρόμιο γιατί η λειτουργία

του επιβαρύνει μόνο εμάς; 

...

Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε στον κατή-

φορο αυτούς που θέτουν τέτοια ψεύτικα δι-

λήμματα, ούτε να σχολιάσουμε παχιά, ξύλινα

λόγια χωρίς αντίκρισμα στην πραγματικό-

τητα. 

...

Σ’ αυτή την περίοδο μάλιστα, όπου οι πολίτες

καλούνται να κρίνουν θέσεις και πολιτικές και

να αποφασίσουν για την επόμενη κυβέρνηση

της χώρας, όλοι οι πολιτικοί χώροι οφείλουν

να καταθέσουν τις θέσεις τους και να αφή-

σουν τους πολίτες να τους κρίνουν όχι μόνο

για τα γενικά και αόριστα αλλά και για τα κα-

θημερινά και συγκεκριμένα. 

...Ζητούμε από όλους τους υποψηφίους βου-

λευτές και εκπροσώπους όλων των πολιτι-

κών χώρων να τοποθετηθούν ξεκάθαρα και

δεσμευτικά ώστε σε περίπτωση που η απερ-

χόμενη Κυβέρνηση δεν πράξει το αυτονόητο,

να γνωρίζουν οι πολίτες τι σκοπεύουν να

πράξουν αυτοί που θα μας κυβερνήσουν

αύριο. 8 

... Και κατέληξε ο δήμαρχος: Δεσμεύομαι ότι

οι θέσεις που θα κατατεθούν σήμερα, ακόμη

και οι απουσίες αυτών που προσκλήθηκαν,

θα επικοινωνηθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο

σε όλους τους κατοίκους της περιοχής μας,

ώστε να σχηματίσουν ιδία αντίληψη για τον

τρόπο που οι εκπρόσωποι τους αντιμετωπί-

ζουν τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.

Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των κομμάτων:

ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝ.ΕΛ., ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜ.ΑΡ, ΠΟ-

ΤΑΜΙ, ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ,

και μεμονωμένοι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ.

Στο τέλος της συνεδρίασης βγήκε ομόφωνο

ψήφισμα στο οποίο τονίζουν εν κατακλείδι:

Διεκδικούμε από όποια Κυβέρνηση προκύψει
στις επερχόμενες Εθνικές εκλογές, την ανε-
πιφύλακτη και αποτελεσματική συνεργασία
της για την ταχύτατη ολοκλήρωση του έργου
της αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου
μας.

Θύελλα αντιδράσεων για την άρνηση της σύνδεσης αποχέτευσης

του Δήμου Παλλήνης με την Ψυττάλεια
Πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι καταγγέλουν το δήμαρχο, ο δήμαρχος απ’ την άλλη

καταγγέλει παρεμβάσεις πολιτευτών,  ενώ το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, είχε εγκρίνει την

τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού και την αποχέτευση του συνόλου του

Δήμου Παλλήνης προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας.

Επειδή παραμονές εκλογών άρχισαν να ακούγονται “ότι αποκλείστηκε η Παλλήνη

από τη σύνδεσή της με Ψυτάλλεια”, ότι να ετοιμάζεται και ο Σαρωνικός και άλλα

τέτοια, ο Δήμος Παλλήνης συγκάλεσε Εκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη

15/1, και είχε καλεσμένους εκπροσώπους από όλα τα κόμματα. H αίθουσα κατά-

μεστη από πολίτες. 

Παράλληλα απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και όλους τους αρμόδι-

ους: Περιφέρεια, Υπουργούς και βουλευτές, όπου επισημαίνει ότι «η λύση είναι
έτοιμη, τεχνικά ώριμη και άρτια τεκμηριωμένη και με διασφαλισμένη χρηματο-
δότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια εδώ και ένα χρόνο!»

Φαντάζει τραγικό να αρνείται ο Πειραιάς να μην αποχετευθεί η Παλλήνη. Τί υποβάθ-

μιση μπορεί να υποστεί; Κατά την ίδια λογική, όλες οι πόλεις που διαπερνούνται σω-

ληνώσεις αποχέτευσης δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στην προηγούμενη να

αποχετευθεί. Να είμαστε σοβαροί.
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Ιωάννα μου, θα ξεκινήσω, από το ερώτημα που

γίνεται σε όλους και από όλους. Πώς θα διαχει-

ριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα του χρέους; 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προβεί σε ενεργητική διαπραγμά-

τευση  στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών με

στόχο τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους

του χρέους, με «ρήτρα ανάπτυξης» στην απο-

πληρωμή του και «moratorium» πληρωμής τόκων.

Αυτό θα έχει αποτέλεσμα την  αποδέσμευση πο-

λύτιμων πόρων για την επανεκκίνηση της οικο-

νομίας και την ανάπτυξη. 

Η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους εμπεριέ-

χει και το σενάριο σύγκρουσης με τους δανει-

στές; 

Η μόνη διαπραγμάτευση, που  εμείς πιστεύουμε,

είναι αυτή της ενεργητικής διεκδίκησης. Του αυ-

τονόητου δηλαδή των συμφερόντων του λαού

και του τόπου που εδώ και 5 χρόνια έχουν κα-

ταρρακωθεί. Στόχος μας η ρήξη με το παράλογο

και το λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σήμερα εγγυητής

των συμφερόντων της χώρας. 

Το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που πα-

ρουσιάστηκε στη ΔΕΘ πώς μπορεί να εφαρμο-

στεί. Από πού θα βρεθούν  τα λεφτά χωρίς να

αυξηθεί η φορολογία; 

Όπως πολύ αναλυτικά είχε αναφερθεί στη ΔΕΘ

από τον σ. Αλέξη Τσίπρα, το πρόγραμμα αυτό,

είναι τα πρώτα άμεσα μέτρα της  κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άκρως ρεαλιστικό και κοστολογη-

μένο. Π.χ. τα 5 δις κόστος για την ανάκτηση της

εργασίας, τον πρώτο χρόνο θα χρηματοδοτηθεί

κατά 1 δις από τη γέφυρα του ΕΣΠΑ 2007- 2013,

κατά 1,5 δις από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και κατά

500 εκ. από εξειδικευμένα ευρωπαϊκά εργαλεία

για την αύξηση της απασχόλησης. 

Οσον αφορά τη φορολογία, θα γίνει ανακατα-

νομή των φορολογικών βαρών προς όφελος των

χαμηλών και των μεσαίων εισοδημάτων, αυξά-

νοντας τον αριθμό των φορολογικών κλιμάκων

και επαναφέροντας το αφορολόγητο όριο στα

€12.000 για όλους. 

Ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί

από τον Φόρο Μεγάλης Περιουσίας. Οι «απώ-

λειες» εσόδων απ’ τον τερματισμό της σημερι-

νής υπερφορολόγησης θα αντισταθμιστούν απ’

την φορολογία του μεγάλου πλούτου, απ’ την

ρύθμιση χρεών  και απ’ την επανεκκίνηση της οι-

κονομίας. 

Η ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο και τα

ασφαλιστικά ταμεία με τρόπο που να μπορούν

ιδιαίτερα οι επαγγελματίες να ανταπεξέλθουν

θα γίνει, με δραστική μείωση των προσαυξή-

σεων και δόσεις σύμφωνα με τα πραγματικά ει-

σοδήματά τους και σε ύψος 30% για όλες

συνολικά τις υποχρεώσεις. 

Τι απαντάτε  στις ανησυχίες πολιτών που φο-

βούνται για τις συντάξεις, τις καταθέσεις κ.ά.; 

Εμείς απαντάμε, ότι ο μόνος πραγματικός φόβος

που πρέπει να νιώθει κανείς, είναι η συνέχιση

της μνημονιακής πολιτικής, γιατί από αυτή κιν-

δυνεύουν. 

Γιατί πρέπει να σας ψηφίσουν

Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει σημείο αναφοράς σε

όλη την Ευρώπη για μια μεγάλη και αναγκαία αλ-

λαγή στρατηγικής. Επειδή φέραμε το θέμα του

χρέους στο ευρωπαϊκό επίκεντρο και επειδή

μαζί μας ο πολίτης μπορεί να ξανασηκώσει το

κεφάλι του και να δει με αισιοδοξία τη ζωή του,

σε μια πατρίδα, που θα μπορεί ξανά να στέκεται

με αξιοπρέπεια στο διεθνές περιβάλλον. 

Γιατί ζητάτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία;

Στόχος μας είναι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Eίναι απαραίτητη για να μπορέσει να εφαρμο-

στεί το πρόγραμμά μας.

Η στρατηγική πολιτικών συμμαχιών του ΣΥΡΙΖΑ,

όμως απαιτεί να καλέσουμε να συστρατευθούν

για να δουλέψουμε μαζί, όλες τις δυνάμεις που

επιδιώκουν μια πολιτική απεμπλοκής από τα μνη-

μόνια, για την οικονομική και κοινωνική ανόρ-

θωση της χώρας. 

Κυρία Στεργίου, σου εύχομαι καλή επιτυχία.

Σας ευχαριστώ.

Tη συνέντευξη πήρε η Αννα Μπουζιάνη

Ιωάννα, γνωριζόμαστε τουλάχιστον μία εικοσαετία. Εγώ από τα δημοσιογρα-
φικά έδρανα και εσύ από τα Αυτοδιοικητικά. Πολλά χρόνια νομαρχιακή σύμ-
βουλος στη Νομαρχία Ανατ. Αττικής, μπροστά σε όλους τους αγώνες για
καλύτερη ποιότητα ζωής.

Γνωρίζω ότι είσαι ένας άνθρωπος, παρ’ ότι χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα δυναμικός
και σου εύχομαι να συνεχίσεις έτσι πάντα.
Μια που “εκτίθεσαι” στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνω λίγο το “συνήγορο του
διαβόλου” και θα σε ρωτήσω, πάνω σ’ αυτές τις αγωνίες που έχει ο κάθε πολίτης.

Η ρύθμιση των χρεών προς δημόσιο  θα γίνει με δραστική 
μείωση των προσαυξήσεων ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Mέριμνα Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax:  210 899 6543
www.merimna-ygeias.gr

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

 Triplex αγγείων
        αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
        καρωτίδων και σπονδυλικών
        κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών

 Θυρεοειδούς 
 Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
 Μαλακών μορίων
 Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 

        θήλεως
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Κύριε Βήχα, πολλοί σας γνωρίζουμε από το
πολύ σημαντικό έργο που προσφέρετε εθε-
λοντικά στο Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικό.
Επίσης όμως πολλοί δεν σας γνωρίζουν. Μι-
λήστε μας λίγο για σας.

Δεν έχω πολλά να πω. Γεννήθηκα στην Αθήνα

το 1961. Σπούδασα στην Ιατρική σχολή του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εργάζομαι σαν γιατρός καρδιολόγος στο δη-

μόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας, στο

ΠΕΔΥ Αγίου Δημητρίου (πρώην ΙΚΑ και

ΕΟΠΥΥ) από το 1995. Από τον Νοέμβριο του

2014 είμαι μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλό-

γου Αθηνών. Είμαι παντρεμένος και μένω στη

Βάρη. Το 2011, όταν άρχισαν να εμφανίζονται

οι πρώτοι ανασφάλιστοι ασθενείς γεννήθηκε

η ιδέα ενός κοινωνικού ιατρείου με σκοπό την

παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής βοή-

θειας σε άπορους και ανασφάλιστους και τον

Δεκέμβριο του 2011 μαζί με άλλους πολίτες

δημιουργήσαμε το πρώτο κοινωνικό ιατρείο

στην Αθήνα, το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ια-

τρείο Ελληνικού (ΜΚΙΕ).

Γιατί κατεβαίνετε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ;

Κατ’ αρχήν γιατί – παρόλο που δεν είμαι

μέλος του κόμματος – με πρότεινε σαν υπο-

ψήφιο η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προφανώς θέ-

λοντας να προβάλει μέσα από την υποψηφιό-

τητα μου το σημαντικό συλλογικό έργο αλλη-

λεγγύης που επιτελείται στο ΜΚΙΕ από όλους

τους εθελοντές. Και δεύτερον γιατί πιστεύω

πως ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από το πρόγραμμα που

έχει εξαγγείλει θα ξαναδώσει στο Δημόσιο

Σύστημα Υγείας, στο οποίο έχω εντάξει τις

επαγγελματικές μου προσπάθειες, τον κεν-

τρικό ρόλο που αυτό πρέπει να παίζει μέσα

στην κοινωνία μας.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας αν εκλε-
γείτε βουλευτής;

Όπως προανέφερα η αναδόμηση του Δημό-

σιου Συστήματος Υγείας έχει προτεραιότητα.

Αυτή τη στιγμή τα δημόσια νοσοκομεία δεν

μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό τους

όπως πρέπει λόγω έλλειψης υλικών και προ-

σωπικού. Οργανικές θέσεις γιατρών και νοση-

λευτικού προσωπικού που κενώνονται μένουν

κενές εν ονόματι της «οικονομίας». Πλήρως

εξοπλισμένα νοσοκομεία (π.χ. το Αντικαρκι-

νικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων) είναι κλειστά

ή υπολειτουργούν ελλείψει προσωπικού. Πε-

ριφερειακά κέντρα υγείας αδυνατούν να πα-

ράσχουν στοιχειώδη περίθαλψη. Το πάρτι με

φάρμακα και νοσοκομειακό υλικό συνεχίζε-

ται. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θέλει αφενός να εξυγιάνει

το  δημόσιο σύστημα υγείας από τους επιτή-

δειους που το λυμαίνονται και αφ’ ετέρου να

το χρηματοδοτήσει ώστε τα νοσοκομεία και

τα κέντρα υγείας να στελεχωθούν και εφο-

διαστούν έτσι που να μπορούν να προσφέ-

ρουν τις υπηρεσίες που πρέπει σε όλους τους

πολίτες ανεξάρτητα των οικονομικών δυνατο-

τήτων τους. Σ’ αυτήν την προσπάθεια θέλω να

συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις αν εκλεγώ

βουλευτής. Και σε τοπικό επίπεδο θα προ-

σπαθήσω να ξαναδώσω στο Ασκληπιείο της

Βούλας τα υλικά μέσα και το ανθρώπινο δυ-

ναμικό που χρειάζεται για να παίξει το ρόλο

του ως Γενικό Νοσοκομείο, που θα καλύπτει

όλες τις ανάγκες των κατοίκων των Νοτίων

Προαστίων.

Μιλήστε μας λίγο για τα Κοινωνικά Ιατρεία

Τα κοινωνικά ιατρεία αποτελούν εθελοντικές

δομές αλληλεγγύης, που προσφέρουν πρω-

τοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε

άπορους, ανασφάλιστους και άνεργους συμ-

πολίτες μας. Σκοπός των κοινωνικών ιατρείων

είναι να προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες

στους πολίτες που τις έχουν ανάγκη και να

αναδείξουν τους λόγους για τους οποίους

αυτοί οι πολίτες ζητάνε την βοήθεια μας. Τα

κοινωνικά ιατρεία διεκδικούν το αναφαίρετο

δικαίωμα που έχουν όλοι οι άνθρωποι στην

υγεία. Με αυτό το σκεπτικό διεκδικούμε την

ελεύθερη, ανεμπόδιστη και χωρίς διακρίσεις

πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων πολιτών

στο Δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας.

Επίσης τα κοινωνικά ιατρεία σε αυτή την πε-

ρίοδο της κρίσης απέδειξαν ότι η κοινωνία μας

διαθέτει ακόμα το αίσθημα της αλληλεγγύης

και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Χωρίς την

προσωπική συμβολή σε χρόνο των εθελον-

τών, αλλά και τις προσφορές σε είδος (φάρ-

μακα, βρεφικές τροφές, νοσηλευτικά υλικά)

αναρίθμητων συμπολιτών μας τα κοινωνικά ια-

τρεία δεν θα μπορούσαν να επιτελέσουν τον

ρόλο τους. Ελπίζω ωστόσο πως η κυβέρνηση

Εθνικής Σωτηρίας του ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργή-

σει τις προϋποθέσεις ώστε σε μερικούς μήνες

η ανάγκη των κοινωνικών ιατρείων να πάψει

να υπάρχει.

Κ. Βήχα σας ευχαριστούμε και σας ευχόμα-
στε καλή επιτυχία!

Τη συνέντευξη πήρε ο Κώστας Φώσκολος

“Η αναδόμηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας έχει προτεραιότητα”

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΗΧΑΣ
Υποψήφιος  Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια Αττικής (Υπόλοιπο)

4 Πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να ξανακερδίσει το

κύρος της και να παίξει το ρόλο της. Και ο ρόλος

της είναι πέρα και πάνω από τις αγορές. Είναι δύ-

ναμη αλλαγής. Με αυτό το πνεύμα, συμμετέχω σ'

αυτήν.

4 Πιστεύω, ότι δημόσιο χρέος δεν σημαίνει κατοχή.

Το γεγονός ότι πολλές χώρες έχουν χρέη, δεν τις

οδηγεί υποχρεωτικά σε απώλεια της εθνικής τους

κυριαρχίας.

4 Πιστεύω ότι, μόνο μια πολιτική κυρίαρχου κρά-

τους, με δικό της σχέδιο και προτεραιότητες μπο-

ρεί να "επιβάλλει" στους Ευρωπαίους εταίρους να

τη σέβονται.

4 Πιστεύω ότι, δεν είναι η διαφθορά που κάνει αδιέ-

ξοδη την πολιτική αλλά  οι αδιέξοδες πολιτικές

που γεννούν σήψη και διαφθορά.

4 Πιστεύω ότι, όταν οι άνθρωποι δυστυχούν και η

κοινωνία καταστρέφεται, η χώρα δεν είναι δυνα-

τόν να "σωθεί"! 

4 Πιστεύω ότι, εργασία σημαίνει δικαίωμα στη ζωή.

Ότι είναι αδιαπραγμάτευτη ανάγκη, η επαναφορά

των εργασιακών δικαιωμάτων, που κατήργησαν οι

μνημονιακές κυβερνήσεις. Η επαναφορά της με-

τενέργειας, των συλλογικών συμβάσεων και της

διαιτησίας. Η κατάργηση των ρυθμίσεων για τις

μαζικές και αδικαιολόγητες απολύσεις και την

ενοικίαση εργαζομένων.

4 Πιστεύω ότι, δεν είναι οι άνθρωποι που πρέπει να

υπηρετούν τις ανάγκες της αγοράς, αλλά η

αγορά που οφείλει πρώτα, να υπηρετεί τις ανάγ-

κες των ανθρώπων.

4 Πιστεύω ότι, η επιχειρηματικότητα οφείλει να

συνδυάζει το κέρδος με την κοινωνική υπευθυνό-

τητα.

4 Πιστεύω ότι, είσπραξη φόρων δεν σημαίνει επι-

δρομή.

4 Πιστεύω ότι, δεν φτάνει απλά να παράγουμε

πλούτο αλλά  να μοιραζόμαστε δίκαια τον πλούτο

που παράγουμε.

4 Πιστεύω ότι, με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν έρ-

χεται το τέλος της Ελλάδας, αλλά το τέλος της

Ελλάδας των μνημονίων, της λιτότητας και της

ανθρωπιστικής κρίσης.

4 Πιστεύω στη δυναμική των πραγμάτων, ότι η νίκη

του ΣΥΡΙΖΑ, θα βάλει σε κίνηση γενικότερες αλ-

λαγές στην Ευρώπη, θα γίνει η αρχή του τέλους

της λιτότητας.

* Ο Αλέκος Καλύβης είναι μέλος της Πολιτικής Γραμ-

ματείας ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού

και μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 

Έχει διατελέσει Γ.Γ. της   Ομοσπονδίας Τραπεζοϋ-

παλλήλων και Αν. Πρόεδρος της ΓΣΕΕ

BOYΛEYTIKEΣ	EKΛOΓEΣ	2015

12 "ΠΙΣΤΕΥΩ" ΕΝΟΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Καλύβης Αλέξανδρος (Αλέκος) 
Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Περιφέρειας Αττικής 
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O εκφοβισμός, στην πολιτική, χρησι-

μοποιείται από εκείνους που επιδιώ-

κουν να ασκήσουν πλήρη έλεγχο στην

συλλογιστική μας και στις αποφάσεις

μας, προκειμένου να διατηρήσουν

προνόμια και εξουσία. Αρχικά δημι-

ουργούν αισθήματα ενοχής στην κοι-

νωνία. Στη συνέχεια επιχειρούν να

καταστείλουν κάθε αίσθημα κοινωνι-

κής αυτοπεποίθησης. Και στο τέλος

παρουσιάζουν ως μονόδρομο την

πλήρη υποταγή. Όλοι όσοι διαλαλούν

πως «η κρίση είναι μέσα μας» βλέπουν

μόνο έναν ένοχο: εμάς τους Πολίτες,

οι οποίοι, ως «ένοχοι», πρέπει να αι-

σθανόμαστε ηθικά και πολιτικά δε-

σμευμένοι, υπάκουοι στις

μνημονιακές τους επιταγές. Με τη μέ-

θοδο αυτή, επιχειρούν να κρύψουν

τους πραγματικούς ενόχους: μία δια-

πλεκόμενη πολιτική και οικονομική

κάστα, σε Ελλάδα και Ευρώπη, που

επιχειρεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει

και να διευρύνει τα προνόμιά της, που

πλουτίζει από την φτώχεια μας, που

κερδίζει από την λεηλασία της χώρας,

που απαιτεί μεταρρυθμίσεις και συνέ-

χεια του κράτους, εννοώντας τη συ-

νέχεια εκείνων των πολιτικών που μας

έφεραν στην κρίση. Αυτούς τους ενό-

χους υπηρετεί η κυβερνητική σιαμαία

συμφυΐα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, εφαρμόζον-

τας μια πολιτική που έφερε πρωτό-

γνωρη ανθρωπιστική κρίση,

πρωτοφανή ύφεση, ανεργία και διά-

λυση του κοινωνικού κράτους. 

Σήμερα οι πραγματικοί ένοχοι και οι

υποτακτικοί τους επιχειρούν να θέ-

σουν στο στόχαστρό τους και την ελ-

πίδα που έρχεται για καλύτερες

μέρες. Αφού διασκέδασαν το πανελ-

λήνιο με το δήθεν τερματισμό των

μνημονίων έπαψαν να προφασίζονται

ότι θα διαπραγματευτούν. Απλώς

ισχυρίζονται πως η Ελλάδα, που οι

ίδιοι κατέστρεψαν, δεν έχει το ανά-

στημα να διαπραγματευτεί για το

χρέος της και πώς η μόνη επιλογή μας

είναι να διαπραγματευόμαστε με την

τρόικα για τις ποινές που θα μας επι-

βάλλονται. Είτε αυτές είναι περαιτέρω

μειώσεις συντάξεων, νέες απολύσεις

και κατάργηση εργασιακών δικαιωμά-

των, είτε είναι πρόσθετοι φόροι, νέα

χαράτσια, πλειστηριασμοί κατοικιών

κ.τλ. 

Απειλούν πως σε αντίθετη περίπτωση

μάς περιμένει η χρεωκοπία, μεγαλύ-

τερη φτώχεια, μεγαλύτερη δυστυ-

χία… ως και έξοδος από το ευρώ!

Δείχνουν, έτσι, από τη μια την ανησυ-

χία τους μήπως και γεννηθεί σε αυτή

τη γωνιά της Ευρώπης η ελπίδα και

από την άλλη μια αγωνιώδη προσπά-

θεια να κάμψουν το φρόνημα του ελ-

ληνικού λαού να νοθεύσουν τις

επιλογές του. Αν το μόνο τους επιχεί-

ρημα είναι ο φόβος, το δικό μας επι-

χείρημα είναι η θέληση για την

σωτηρία της κοινωνίας και την ανόρ-

θωση της χώρας. Ό,τι και αν κάνουν,

η δίψα και ανάγκη για ζωή, για αξιο-

πρέπεια, για δημιουργία, για δικαιο-

σύνη δεν μπορεί να σβηστεί, δεν

μπορεί να καταπνιγεί, δεν μπορεί να

νικηθεί από ένα πολιτικό σύστημα που

έχει μετατρέψει τις ελπίδες και τα

όνειρα του λαού και, ιδιαίτερα, των

νέων ανθρώπων σε πεδίο βολής δα-

νειστών και διαπλοκής.  

Στις 25 του Γενάρη, ο λαός μας μπο-

ρεί, από πειραματόζωο, να γίνει πρω-

ταγωνιστής. Μπορεί να φέρει την ελ-

πίδα. Να αποδείξει με την ψήφο του

ότι δεν συμφωνεί με τις επιβαλλόμε-

νες πολιτικές λιτότητας. Να δώσει εν-

τολή για αυτοδύναμη κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ. 

Στις 25 του Γενάρη είναι ανάγκη για

την κοινωνία, για όλους μας, να νική-

σουμε!

Είναι στο χέρι μας. Μπορούμε. 

Θεόδωρος Γκοτσόπουλος
Email: tgkotsopoulos@yahoo.gr

Facebook: Γκοτσόπουλος Θεόδωρος

Ο
Θεόδωρος Γκοτσόπουλος είναι πολιτι-

κός επιστήμονας με μεταπτυχιακές

σπουδές στο Παρίσι. Γεννήθηκε στην

Πάτρα και από το 1987 κατοικεί μόνιμα με

την οικογένειά του στην Παλλήνη Αττικής. 

Συμμετέχει ενεργά στους κοινωνικούς, αυ-

τοδιοικητικούς και πολιτικούς αγώνες ως

μέλος, διαδοχικά, του Ρήγα, του ΚΚΕ Εσω-

τερικού, του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ.

Έχει διατελέσει: Δήμαρχος Παλλήνης, Δη-

μοτικός Σύμβουλος Παλλήνης, Νομαρχια-

κός Σύμβουλος Αν. Αττικής, Μέλος του ΔΣ

της ΚΕΔΚΕ και της ΤΕΔΚΝΑ. 

Συμμετέχει, ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,

στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέλος της Γραμ-

ματείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του

ΣΥΡΙΖΑ στο Συντονιστικό των Επιτροπών

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, για τρίτη συ-

νεχή χρονιά, εξακολουθεί να προσφέ-

ρει ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα γενικής

εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πλαίσιο

λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου

Μάθησης Μαρκοπούλου.  

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί σή-

μερα  ένα πλατύ πεδίο, που περιλαμ-

βάνει όλες τις δραστηριότητες μέσα

από τις οποίες οι ενήλικες εκπαι-

δεύονται με τρόπο συστηματικό και

οργανωμένο, γι’ αυτό συμβουλεύουν

και καλούν τους πολίτες να «εκμε-

ταλλευτούν» την ευκαιρία και να πα-

ρακολουθήσουν το τμήμα της

επιλογής τους, διευρύνοντας έτσι το

πεδίο γνώσης τους.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του

Δήμου,  υλοποιεί ήδη για την περίοδο

2014-2015, τα εξής εκπαιδευτικά προ-

γράμματα  σε Μαρκόπουλο και Πόρτο

Ράφτη:

• 2 τμήματα Ηλεκτρονικών Υπολογι-

στών στο Μαρκόπουλο και το Πόρτο

Ράφτη 

• 2 τμήματα Ισπανικών στο Μαρκό-

πουλο και το Πόρτο Ράφτη

• 1 τμήμα Ιταλικών στο Μαρκόπουλο

• 1 τμήμα Αγωγή Υγείας – Πρώτες

Βοήθειες  στο Μαρκόπουλο

Η καθυστέρηση έναρξης κάποιων τμη-

μάτων, όπως σημειώνει ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου, οφείλεται στο γεγονός, ότι

η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα

προγράμματα, γίνεται από το Υπουρ-

γείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, σύμ-

φωνα με την προβλεπόμενη διαδικα-

σία

Οι αιτήσεις συνεχίζονται!

Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να

γίνεται είτε στο Δημαρχιακό Υποκα-

τάστημα Πόρτο Ράφτη (Διασταύρωση

Λιμάνι – Αυλάκι), είτε ηλεκτρονικά

στο email: kdvm60@gmail.com.

Πληροφορίες:

Ελένη Μεθενίτη, Δημαρχιακό Υπ/μα

Πόρτο Ράφτη, τηλ: 22990-71706

Μαρία Κιμπιζή, Αντιδήμαρχος:

kimpizi@markopoulo.gr

Ασημίνα Μερτζάνη, Υπεύθυνη Εκπαί-

δευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης

Ποιότητας: kdvm60@gmail.com

Ιωάννης Γιαντσίδης, Υπεύθυνος Ορ-

γάνωσης: kdvm60@gmail.com

Μαθήματα δια βίου 

μάθησης για ενήλικες

στην Παλλήνη

O Δήμος Παλλήνης και το Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά

Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά

Βίου Μάθησης) συνεχίζουν τη λειτουργία του

Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκ-

παιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης

Ενηλίκων..

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Παλλήνης μπορούν να δη-

μιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμ-

ματα:

Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας

Oικονομία - Επιχειρηματικότητα (κάθε κατηγορία

έχει μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων)

Νέες Τεχνολογίες

Γλώσα και επικοινωνία (εκμάθηση των περισσοτέ-

ρων γλωσσών)

Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις

Πολιτισμός και Τέχνη

Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας

Εθελοντισμός: 

- Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγ-

κών στην τοπική κοινωνία

- Πυρκαγιές-Πλημμύρες

- Οικιακή μελισσοκομία

- Οικιακή Παραγωγή Οίνου, ποτών και ηδύποτων

- Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά

- Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1

- Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α2

- Εθελοντισμός και κοινωνική δράση

Τοπική κοινότητα μάθησης: 

- Λέσχη κινηματογράφου

- Λέσχη λογοτεχνίας

- Λέσχη θεάτρου

Ανακύκλωση και κομποστοποίηση

Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και

δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας

- Κοπτική ραπτική

- Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου

- Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη

φορολογική μου δήλωση

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να πα-

ρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευ-

σης, ηλικίας και μόρφωσης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα

απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η

υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση

και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με

τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμ-

βέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου

Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής

Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Η ψήφος μας, ο φόβος τους
Θεόδωρος Γκοτσόπουλος

Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Περιφέρειας Αττικής
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Πρωτοχρονιάτικη βασι-

λόπιτα έκοψε την Κυ-

ριακή 11 Ιανουαρίου

2015 ο Σύλλογος Εργατι-

κών Κατοικιών “1η Μάη”

στα γραφεία του.

Η αίθουσα φάνηκε πολύ

μικρή για να φιλοξενήσει

τον κόσμο που ανταπο-

κρίθηκε στο κάλεσμα του

Συλλόγου.

Εντύπωση προκάλεσε,

για ακόμα μία φορά, το

νεαρό της ηλικίας των

μελών του Δ.Σ του Συλ-

λόγου που  απέσπασε τα

θετικά σχόλια των πα-

ρευρισκομένων μιας και

είχαν φροντίσει την κάθε

λεπτομέρεια της εκδή-

λωσης και αποδείχθηκαν

άριστοι οικοδεσπότες.

Ο πρόεδρος του Συλλό-

γου Δημήτρης Λουλάκης

πήρε τον λόγο εκ μέρους

όλου του Δ.Σ και αφού

ευχαρίστησε τους πάν-

τες για την παρουσία

τους στη κοπή της πίτας

ευχήθηκε να έχουμε

καλή χρονιά με υγεία δύ-

ναμη και ελπίδα.

Παρών στην εκδήλωση σχε-

δόν όλο το Δημοτικό Συμ-

βούλιο: δήμαρχος Ζούτσος

Αθανάσιος, ο επικεφαλής

της μείζονος αντιπολίτευ-

σης Μερτύρης Παναγιώτης,

ο περιφερειακός σύμβουλος

Σμέρος Γιάννης, ο πρό-

εδρος του δημοτικού συμ-

βουλίου Λιακόπουλος

Άγγελος η αντιδήμαρχος

Κουνενάκη Ειρήνη, οι δημο-

τικοί σύμβουλοι Ζινέλη

Πόπη, Παναγιώτης Κάλαν-

δρος, Γιώργος Καρατζάς,

Δημήτρης Μπαξεβάνης, Κω-

στής Σμέρος, οι πρώην δή-

μαρχοι Παλλήνης, Σπύρος

Κωνσταντάς, Θοδωρής Γκο-

τσόπουλος, ο πρόεδρος του

τοπικού συμβουλίου Παλλή-

νης Νίκος Παπανικολάου,

και ο τοπικός σύμβουλος

Διογένης Μπριλάκης.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν και οι πρώην δημοτικοί

σύμβουλοι, Λεβαντή Μαρία,

Λάκκος Παναγιώτης

Μπουντουβάς Αναστάσιος

και ο πρόεδρος του Συλλό-

γου Κρητών Ανθούσας Γέ-

ρακα Παλλήνης “Η

Μεγαλόνησος” Κατσιδονιώ-

της Γιώργος

πηγή: pallinipress.blogspot.gr

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

O Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών 

“1η Μάη” έκοψε βασιλόπιτα
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«Να κάνουμε κάτι!»... «Πού πας να μπλέξεις;»... «Γιατί με
Το Ποτάμι;»... Αυτές τις τρεις φράσεις άκουσα από τους

φίλους που τους εκμυστηρεύθηκα τις σκέψεις μου να

αφήσω την κριτική σε όσα συμβαίνουν και να μπω στο ριγκ

της πολιτικής. Καιρός να απαντήσω, λοιπόν!

«Να κάνουμε κάτι!»

Δεν μας αρέσει αυτό που ζούμε. Πολλοί προεξοφλούν ότι

και οι εποχές που έρχονται θα είναι δύσκολες, ταραγμέ-

νες, ίσως και επικίνδυνες. Τι κάνουμε, λοιπόν; Τις περιμέ-

νουμε σχολιάζοντας, για να πούμε μετά ότι δικαιωθήκαμε

στις προβλέψεις μας ή θα κάνουμε κάτι για να αλλάξουν

τα πράγματα; Το να αρθρογραφείς, να μιλάς, να ασκείς κρι-

τική στους πολιτικούς της μιας ή της άλλης πλευράς, είναι

σήμερα αρκετό;  Για μένα, η απάντηση είναι αυτονόητη:

Συμμετοχή! Το έκανα ήδη από τα μαθητικά μου χρόνια. Αρ-

γότερα, ως φοιτητής εκλέχθηκα πρόεδρος του Συλλόγου

της σχολής μου. Και το 1992, δεν δίστασα με άλλους 363

να υπογράψω κείμενο υπέρ της σύνθετης ονομασίας της

ΠΓΔΜ, κόντρα στο εθνικιστικό παραλήρημα της εποχής κι

εν μέσω καταγγελιών με τους γνωστούς χαρακτηρι-

σμούς... Σε όλη την πορεία μου προσπαθούσα να συμβάλω,

στην προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν

τη χώρα και βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων.

«Πού πας να μπλέξεις;»

Οι περισσότεροι κοντινοί μου άνθρωποι όταν τους ρώτησα

πώς βλέπουν το ενδεχόμενο να ασχοληθώ ενεργά με την

πολιτική, μου απάντησαν αβίαστα: «Γιατί δεν κάθεσαι στην
ησυχία σου; Πού πας να μπλέξεις; Βρισιές θα ακούς, καλό
λόγο δεν θα ακούσεις». Ίσως να  έχουν δίκιο. Για μένα

όμως, μετράει ο τελικός απολογισμός. Αν, όταν τον κάνω,

η ζυγαριά μού δείξει ότι συνέβαλα κι εγώ για να αλλάξουν

κάποια πράγματα, θα είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Οπως

είμαι και για τη θητεία μου στην κυβέρνηση συνεργασίας

του Λ. Παπαδήμου (δίχως να με έχει υποδείξει κάποιο

κόμμα) όταν ανέλαβα επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του

πρωθυπουργού και στην υπηρεσιακή  κυβέρνηση του Π. Πι-

κραμμένου, στην οποία  υπηρέτησα ως κυβερνητικός εκ-

πρόσωπος. Σ’ εκείνη την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα,

έζησα κι έμαθα «εκ των έσω» για το πολιτικό σύστημα, το

κράτος, τη λειτουργία και τις παθογένειές τους. Συνεργά-

στηκα δημιουργικά με όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυ-

νάμεις. Και απέκτησα μια εμπειρία εξαιρετικά χρήσιμη. Που

με βεβαίωσε ότι είναι πολλά αυτά που μπορεί και πρέπει

να αλλάξουν.

«Γιατί με το Ποτάμι και τον Σταύρο Θεοδωράκη»

Η συμπόρευσή μου με Το Ποτάμι, είναι η φυσική συνέχεια

της μέχρι σήμερα πορείας μου. Στα φοιτητικά μου χρόνια

πίστευα ότι κατέχω την απόλυτη αλήθεια κι ότι οι λύσεις

δεν έρχονται με βελτιώσεις σήμερα αλλά σε μια κοινωνία-

Παράδεισο αύριο. Η πραγματικότητα μου έδειξε ότι αυτό

δεν ισχύει. Πιστεύω βαθιά ότι αυτό που βελτιώνει τη ζωή

των ανθρώπων και τη θέση μιας χώρας, δεν είναι τα με-

γάλα λόγια και οι υποσχέσεις για Παραδείσους που δεν θα

έρθουν, αλλά οι λύσεις  των πραγματικών προβλημάτων

«εδώ και τώρα». Το Πο-

τάμι είναι ένας χώρος συ-

νάντησης δημιουργικών

ανθρώπων, από όλες τις

ηλικίες και από μεγάλο

μέρος του πολιτικού φά-

σματος. Που συμφωνούν

όμως  σε χειροπιαστές

λύσεις που στις σύγχρονες κοινωνίες θεωρούνται περίπου

αυτονόητες. Αυτονόητες, όχι για τα  επιτελεία των παλιών

κομμάτων που υπηρετούν το πελατειακό σύστημα που τα

ίδια δημιούργησαν. Ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι ένας άν-

θρωπος, που ό,τι έχει φτιάξει στη ζωή του, κόλλησε έν-

σημα για να το αποκτήσει όπως κι εγώ. Διακρίθηκε στην

επαγγελματική του διαδρομή, ήταν πάντα υπερ της σύνθε-

σης και κατά του λαϊκισμού  και σε μια ταραγμένη εποχή

πήρε το ρίσκο να βγει μπροστά. 

Στη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα, με τον  νέο δι-

κομματισμό να οδηγεί στην ακραία πόλωση, μία και μόνη

λύση υπάρχει: Να ενισχυθούν οι φωνές εκείνων που ση-

κώνουν ανάστημα στη λαίλαπα του λαϊκισμού. Εκείνων

που μπορούν να εγγυηθούν την ευρωπαϊκή πορεία της

χώρας. Εκείνων που το πρόγραμμά τους «πατάει στη γη»

και δεν πλειοδοτεί σε ανέξοδες ονειροβασίες. 

Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν θα είμαι υποψήφιος

με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ στην εκλογική Περιφέρεια Αττικής.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ
Υποψήφιος βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Γιατί  «Ναι στην πολιτική», γιατί με το Ποτάμι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της

ΚΕΔΕ, με ομόφωνη απόφασή του,

καταγγέλλει την απένταξη

τριάντα εννέα έργων των Δήμων

από το Πρόγραμμα «Εξοικο-

νομώ», παρά τις αντίθετες πρό-

σφατες διαβεβαιώσεις του

Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνι-

στικότητας, Κώστα Σκρέκα. 

Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, ο Υπουρ-

γός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικό-

τητας, Κώστας Σκρέκας, είχε

δεσμευτεί σε πρόσφατη συνάν-

τησή τους, ότι τα συγκεκριμένα

έργα των Δήμων δεν θα απενταχ-

θούν, ότι θα εξασφαλίσει την

ομαλή συνέχισή τους, καθώς επί-

σης, ότι σε συμφωνία με το Κέν-

τρο Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), που είναι και

ο αρμόδιος Φορέας υλοποίησης

του Προγράμματος, θα επιταχύνει

την υλοποίηση των έργων που βρί-

σκονται σε φάση συμβασιοποί-

ησης, διαθέτοντας για το σκοπό

αυτό πιστώσεις ύψους 52 εκ.

ευρώ. 

Η ΚΕΔΕ κάνει λόγο για «εμ-

παιγμό» προς την Αυτοδιοίκηση

και μεγάλη απώλεια εξασφαλισμέ-

νων έργων, φιλικών προς το περι-

βάλλον.

Τονίζει δε, ότι για τους αργούς

ρυθμούς υλοποίησης του Προ-

γράμματος δεν ευθύνονται οι

Δήμοι, αλλά οι σύνθετες και γρα-

φειοκρατικές διαδικασίες προέγ-

κρισης δημοπράτησης των

υποέργων, η αδυναμία, αρχικά,

πολλών Δήμων να διασφαλίσουν

την απαιτούμενη ιδία συμμετοχή

(δόθηκε λύση με το Ν. 4203/2013)

και οι αδυναμίες που εμφάνισε ο

ΕΦΔ ΚΑΠΕ σε σχέση με τις τελι-

κές εγκρίσεις τευχών που υπέβα-

λαν οι Δήμοι.

Η ΚΕΔΕ ζητά την άμεση επανέν-

ταξη των έργων και να διασφαλι-

στεί η χρηματοδότησή τους από

το νέο ΕΣΠΑ.

Επίσης στη νέα Προγραμματική

Περίοδο η διαχείριση του Προ-

γράμματος να γίνει εξ ολοκλήρου

από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και όχι

από το Κ.Α.Π.Ε.

Aπένταξη τριάντα εννέα

έργων των Δήμων
Kαταγγέλλει η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος

Εργασιακή άδεια ψηφοφόρων

Έως και τρεις ημέρες θα μπορούν να απουσιάσουν, με αποδο-

χές, από την εργασία τους, όσοι ασκήσουν το εκλογικό τους δι-

καίωμα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. 

Oι ημέρες πoυ δικαιούται ο εργαζόμενος - ψηφοφόρος εξαρ-

τώνται από την απόσταση που θα κληθεί να διανύσει, αν θα τα-

ξιδέψει οδικώς ή με πλοίο και από το καθεστώς απασχόλησής

του.

Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης προβλέπονται:

Α. Μισθωτοί  εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε απόσταση 100-200 χλμ, χορηγείται άδεια, μίας εργάσιμης

ημέρας.

β) Σε απόσταση 201-400 χλμ., χορηγείται άδεια δύο ημερών.

γ) Σε απόσταση 401 χλμ. και άνω άδεια τριών εργασίμων ημε-

ρών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη

δήλωσή τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει

οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται

θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις

ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περι-

πτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Β. Για τους μισθωτούς  πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους

δικαιώματος, σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται

άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και

άνω, χορηγείται άδεια δύο εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν

εξ’ ολοκλήρου, οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, παρ’ ότι ο αριθμός των ημε-

ρών αδείας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, δεν θα υπερβαίνει
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
ΒΗΧΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΑΓΓΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ
ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΔΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (Ο Απ. Σταύρου
κατά δήλωσή του δεν είναι υποψήφιος!)
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΜΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΛΙΛΑ
ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΒΙΚΥ
ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΣΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΗΣΤΗΣ 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΚΑ) 
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΟΥΣΙΑ ΟΛΓΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
(ΤΑΣΟΥΛΑ)
ΠΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΥΜΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (EYH)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΥ ΔΕΒΟΡΑ
ΔΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΖΙΟΥ ΗΡΩ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝ ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ
ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΡΙΓΑΖΗ ΡΟΥΛΑ
ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΧΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΣΟΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αλεξανδράκης  Κωνσταντίνος
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Βαγιωνάκης  Απόστολος
Βοργιάς Σωτήρης
Βενιέρης Αντώνης
Γερμενή - Χρήστου Ευγενία
Δήμου Δήμητρα
Κατάτση Μαρία
Κασιδιάρης Ηλίας
Κατοίκου Αλεξάνδρα   
Κελεπούρης Παναγιώτης   

Κωνσταντινίδης Ιωάννης   
Μουλάς Χρήστος   
Μπόκου Βεργενία   
Μπούρας Ιωάννης   
Ρεμπάπης Λάμπρος   
Σπυρόπουλος Γεώργιος   
Τσολιάκου Ιουλία 

ΒΕΛΙΩΤΗ ΕΥΕΡΓΕΤΑ
ΖΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΑΝΤΡΑ)
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΜΑΛΑΛΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΝΑΒΕΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΡΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ 
ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΑΒΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΟΥΚΑΝΕΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΕΒΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΛΕΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ)
ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ)
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Τον παραλογισμό του να προωθείται

μέσω νομοθετημάτων και εξαγγελιών η

διαφάνεια και η περιστολή δαπανών, από

τη μια, κι από την άλλη να ζητείται με σχέ-

διο προεδρικού διατάγματος ουσιαστικά

ο περιορισμός των προληπτικών ελέγχων

νομιμότητας των δημοσίων δαπανών,

έργων και παροχής υπηρεσιών, σε όλα τα

υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, κ.λπ.,

επισημαίνει με ομόφωνη απόφαση – κα-

ταπέλτη η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου.

Το Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικό

σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του

αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρή-

στου Σταϊκούρα και του υπουργού Δι-

καιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου, που

κατ΄ επιταγήν της Τρόικας προέβλεπε

στο ένα και μοναδικό του άρθρο ότι ο

προληπτικός έλεγχος των δαπανών της

«κεντρικής διοίκησης» (υπουργεία, κ.λπ.)

θα γίνεται από κλιμάκιο του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, εφόσον το ποσό της δαπάνης

είναι πάνω από 45.000 ευρώ (πλέον του

ΦΠΑ).

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθε-

στώς (Προεδρικό Διάταγμα 87/2014), ο

προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου για τις δαπάνες των υπουργείων

κ.λπ. ξεκινάει σήμερα από το ποσό των

30.000 ευρώ και άνω (συν ΦΠΑ).

To πλαφόν του 2011 ήταν 10.000€!!

Χαρακτηριστικό δε είναι, πως και με το

Προεδρικό Διάταγμα 87/2014 είχε γίνει

αναπροσαρμογή του «πλαφόν» του προ-

ληπτικού ελέγχου που ίσχυε από το 2011,

το οποίο ήταν στα 10.000 ευρώ και αυξή-

θηκε στα 30.000 ευρώ.

Δοκιμασία του κοινωνικού κράτους

Με εισηγητή τον ίδιο τον πρόεδρο του

Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου

Νικ. Αγγελάρα, το δικαστήριο έκρινε για

τρεις βασικούς λόγους αντισυνταγματικό

το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγμα-

τος γιατί θα τεθεί σε «δοκιμασία το κοινω-

νικό κράτους δικαίου»:

1. «Δεν έχει προηγηθεί μελέτη με την

οποία να αιτιολογείται η αναγκαιότητα και

η προσφορότητα της επέμβασης, κατά

τρόπο ώστε να μην αναιρείται η πρακτική

αποτελεσματικότητα του προληπτικού

ελέγχου βάσει του άρθρου 98 του Συντάγ-

ματος».

2.Δεν έχει γίνει ανάλυση των κινδύνων

στον εξαιρούμενο του προληπτικού ελέγ-

χου διαχειριστικό φάσμα, ούτε όμως «έχει
γίνει εκτίμηση των εξαιρουμένων του ελέγ-
χου δαπανών σύμφωνα με τα στατιστικά
δεδομένα».
3. Δεν έχει παρέλθει εύλογος χρόνος –

όπως απαιτεί ο νόμος- από την προηγού-

μενη αύξηση του «πλαφόν» που έγινε με

το Π.Δ. 87/2014.

Αναφέρουν χαρακτηριστικά:

Ενώ την μία στιγμή «το ευρύτερο δημοσιο-
νομικό περιβάλλον και οι υψηλοί δείκτες
διακινδύνευσης της εθνικής οικονομίας
οδήγησαν σε λήψη δημοσιονομικών μέ-
τρων περιστολής των δημοσίων δαπανών,
θέτοντας έτσι σε δοκιμασία το κοινωνικό

κράτος δικαίου, επιφέροντας επαχθείς συ-
νέπειες στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώ-
ματα», την άλλη στιγμή επιδιώκεται η

μείωση των ελέγχων των δημοσίων δαπα-

νών.

Οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν

στην χώρα μας, σημειώνει η Ολομέλεια,

υπαγορεύουν «την θεσμική αφύπνιση και
χειραφέτηση των ελεγκτικών μηχανισμών,
με την λήψη θετικών μέτρων για τη διε-
ρεύνηση της εμβέλειας τους…

Προέχουσα θέση έχει ο προληπτικός έλεγ-
χος των δημοσίων δαπανών και κυρίως της
κεντρικής διοίκησης, που διαδραματίζει
κομβικό ρόλο στην διανομή των δημοσίων
πόρων, ο οποίος όχι μόνο πρέπει να διατη-
ρήσει την έκτασή του, αλλά επιβάλλεται
και αν ενδυναμώσει με την ένταξή του σε
ένα ευρύτερο προγραμματικό σχεδιασμό
στοχευόμενων ελέγχων σε τομείς υψηλού
δημοσιονομικού ενδιαφέροντος».
eea.gr

www.capital.gr

Δικαστικό μπλόκο στον περιορισμό των ελέγχων δημοσίων δαπανών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας 16/1/2015
Αρ. Μελ.: 04/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με
σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο κατακύρωσης την χαμηλό-
τερη τιμή, για την “Μίσθωση
Τουριστικών Λεωφορείων για την
μεταφορά δημοτών σε απομακρυ-
σμένες περιοχές”, αρ. μελ.
04/2015, σύμφωνα με την υπ΄
αριθμ. 16/2015 απόφαση Διοικητι-
κού Συμβουλίου. Ο ενδεικτικός προ-
ϋπολογισμός της υπηρεσίας

ανέρχεται στο ποσό των 59.800,00
+ 7.774,00 (13% Φ.Π.Α.) = 67.
574,00€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώ-
πιον της αρμόδιας επιτροπής, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Παλλήνης, επί
της οδού Κλειτάρχου & Αριστείδου,
30η του μηνός Ιανουαρίου 2015
ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών 10:00π.μ
και ώρα λήξης την 10:30π.μ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που είναι αναγνωρισμένοι
προμηθευτές του δημοπρατούμε-
νου αντικειμένου και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμ-
βασης.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που διαθέτουν την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμ-
πειρία και παρέχουν εχέγγυα άρ-

τιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
2% επί της προϋπολογισθείσης δα-
πάνης, δηλαδή 1.351,48€ και κατα-
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης
θα είναι δυνατή από την Τρίτη   20
Ιανουαρίου    2015, ώρες 10:00 –
13:00. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γρα-
φεία της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος
τηλ: 210.6619937.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας    16/1/2014
Αρ. Μελ.: 5/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές, για
την παροχή υπηρεσιών «ΥΛΟΠΟΙ-
ΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΟΣ ΆΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥ-
ΣΜΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης
την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ, για το σύνολο της παροχής

υπηρεσιών, προϋπολογισμού
47.300,00€ +  10.879,00 (Φ.Π.Α.
13%) = 58.179,00€, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφαση και
την υπ’ αριθμ. 5/2015 μελέτη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
30η του μηνός Ιανουαρίου  2015
ημέρα Παρασκευή  και με ώρα
έναρξης παραλαβής των προσφο-
ρών την 11:00π.μ και ώρα λήξης
την 11:30π.μ, στα γραφεία της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Αθλητι-
σμού- Πολιτισμού- Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης, οδός Κλειτάρ-
χου& Αριστείδου, ενώπιον της αρ-
μόδιας  Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμε-
τέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που είναι αναγνωρισμένοι προμη-
θευτές του δημοπρατούμενου αντι-
κειμένου και παρέχουν εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
2% επί της προϋπολογισθείσης δα-
πάνης, δηλαδή 1.163,58€ και κατα-
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης
θα είναι δυνατή από την Δευτέρα
26 Ιανουαρίου     2015, ώρες 10:00
– 13:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γρα-
φεία της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος
τηλ: 210.6619937.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα  περίπτερα 

ή διαβάστε τη  στο www.ebdomi.com

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΑΕΙ,  εργασία κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Μηχα-
νολόγου, γνώστης αγγλικής και γαλλικής
γλώσσας.Τηλ. 6975729726

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.

210 9932687 - κιν. 6987880112 

Κυρία Eλληνίδα με πειρα και συστασεις, αριστη

στην εργασια της, εχεμυθη και αξιοπιστη αναλαμ-

βανει καθαρισμα οικιων, σιδερωμα,και λοιπες ερ-

γασιες. 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 ηλι-

κιωμένων. Μερικές ώρες ή μεροκάματο. Τηλ.  6972

164447

ΑΓΓΕΛΙΕΣ -  ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Τμήμα Προστασ. Δασών

Ταχ. Δ/ση Γούναρη 60, 153 43                               

Τηλ. 210 6396581

Πληρ.: Δασάρχης

Αγία Παρασκευή, 5/12/1991

Αρ. πρωτ. 6013

Προς την ACCLAIM - SHIPPING I.N.C

(Εκπρόσωπος Δημ. Κούστας)

Κοιν.: 1) Κτηματική Υπηρεσία Αν.

Αττικής, Χίου 7-9 Χολαργός

2) Δασονομείο Μαρκοπούλου,

Μαρκόπουλο

3) Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής, Με-

σογείων 427 ενταύθα

Θέμα: Επανεξέταση αιτήματος

Απαντώντας στην από 15/11/1991

αίτησή σας, σας πληροφορούμε

ότι, όπως διαπιστώθηκε από αυτο-

ψία αρμοδίου δασικού υπαλλήλου,

από την έκταση που βρίσκεται στη

θέση Ερωτοσπηλιά, περιοχής Μαρ-

κοπούλου, εμβαδού κατά το υπ΄αρ.

14967/18.3.82 Συμβόλαιο του Συμ-

βολαιογράφου Αθανασίου Καββάθη

επτά χιλιάδων τεσσαράκοντα δύο

(7.042,00) τ.μ. και κατά το από Ιού-

νιο 1990 σχεδιάγραμμα του Μηχα-

νικού κ. Γιώργου Αρώνη επτά χι-

λιάδων τεσσαράκοντα δύο

(7.042,00) τ.μ. το οποίο θεωρημένο

συνοδεύει το παρόν, μόνο η έκταση

με στοιχεία οριογραμμής

ΑΒΓΔΔ’Ε’Ζ’01.2.3...20Α εμβαδού

πέντε χιλιάδων εκατόν εννενή-

κοντα επτά (5.197,00) τ.μ. δεν είναι

δασική έκταση και ως εκ τούτου

δεν διέπεται από τις ισχύουσες δια-

τάξεις του Ν.Δ. 86/69 και του Ν.

998/79 και επομένως δεν έχουμε

αρμοδιότητα να αποφανθούμε ως

προς την κυριότητα αυτής.

Ο οικονομικός Έφορος στον οποίον

κοινοποιείται το παρόν, παρακαλεί-

ται να διερευνήσει τα δικαιώματα

του Δημοσίου, επί της ανωτέρω

εκτάσεως.

Η υπόλοιπη έκταση του ανωτέρω

διαγράμματος διέπεται από τις

ισχύουσες διατάξεις των Ν.Δ.

86/69 και Ν. 998/79 διότι στον κτη-

ματολογικό χάρτη και πίνακα της

περιοχής χαρακτηρίζεται Δημόσια

δασική έκταση με κωδικό αριθμό _.

Με το παρόν παύει να ισχύει το

5576/2.11.90 πληροφ. έγγραφό

μας, το οποίο θεωρείται ως μηδέ-

ποτε εκδοθέν.

Ε.Ν. 

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ

Τ.Σ.Υ.

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αρ. Πρ. 27675

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι ο Μπελέρη

Σπύρο του Βάδη και της Αρτεμι-

σίας, κάτοικος Κορωπίου, οδός

Γράμμου αρ. 18, που γεννήθηκε

στα Τίρανα Αλβανίας το έτος 1956

και είναι γραμμένος στα Δημοτο-

λόγια του Δήμου Κρωπίας Ν. Αττι-

κής με οικ. μερ. α/α 12154/1 - με

αίτησή του ζήτησε τον εξελληνι-

σμό του ονοματεπωνύμου του από

«Σπύρο Μπελέρη» σε «Σπύρος

Μπελέρης».

Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε

κάθε έναν που δεν συμφωνεί με

αυτή την αλλαγή, να στείλει εγ-

γράφως τις αντιρρήσεις του μέσα

σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη

δημοσίευση στο Τμήμα Δημοτολο-

γίου του Δήμου Κρωπίας (Βασ.

Κων/νου 47) 19400 Κορωπί.

Αθήνα 17.12.2014

Η αρμ. υπάλληλος

Παπαχρήστου Χριστίνα

Την τελευταία πενταετία

τόσο η παραγωγή, όσο και

εγχώρια κατανάλωση

οίνου κατέγραψαν πτώση,

συγκριτικά με την προ-

ηγούμενη πενταετία.

Οι εξαγωγές ελληνικών

κρασιών κατέγραψαν

πτώση μετά το 2010.

Η οινοποιία αποτελεί έναν

από τους πλέον παραδο-

σιακούς τομείς της εγχώ-

ριας παραγωγής, με

σημαντική συμμετοχή

στον πρωτογενή τομέα,

κατέχει δε εξέχουσα θέση

στην εγχώρια αγορά

ποτών γενικά. Οι επενδύ-

σεις πολλών επιχειρή-

σεων τα προηγούμενα έτη

με στόχο τον εκσυγχρονι-

σμό και τη βελτίωση της

παραγωγικής διαδικασίας,

είχαν σαν αποτέλεσμα

την ποιοτική αναβάθμιση

και τον εμπλουτισμό της

εγχώριας παραγωγής και

την προσφορά μεγάλης

ποικιλίας προϊόντων κρα-

σιού, που έχουν αποσπά-

σει διεθνείς διακρίσεις.

Ωστόσο, η παρατεταμένη

οικονομική κρίση που

έπληξε την ελληνική οικο-

νομία, δημιούργησε σο-

βαρά εμπόδια στην

αναπτυξιακή πορεία του

κλάδου. Οι τελευταίες με-

ταβολές και προοπτικές

εξέλιξης του συγκεκριμέ-

νου κλάδου παρουσιάζον-

ται στην δέκατη τέταρτη

έκδοση της κλαδικής με-

λέτης που κυκλοφόρησε

πρόσφατα από τη Διεύ-

θυνση Οικονομικών Μελε-

τών της ICAP Group.

ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ (TτΕ)

«Υπό απόλυτο έλεγχο 

η κατάσταση» 

Ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι η κατά-

σταση βρίσκεται υπό απόλυτο έλεγχο, εξέδωσε η

Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), με αφορμή δημοσιεύ-

ματα που έκαναν λόγο για εκροές καταθέσεων.

«Δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται στην ημε-
ρομηνία των εκλογών ως ορόσημο για την παροχή
πιστωτικών διευκολύνσεων από την ΕΚΤ, δεν αν-
ταποκρίνονται στην πραγματικότητα», επισημαί-

νεται στην ανακοίνωση.  

Ακόμη: «Η Τράπεζα της Ελλάδος, μαζί με την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρακολουθούν στενά
τις εξελίξεις και παρεμβαίνουν όποτε αυτό είναι
αναγκαίο. Η ΕΚΤ έχει πάγια πολιτική πιστωτικών δι-
ευκολύνσεων από το 2010 για τις χώρες που βρί-
σκονται σε πρόγραμμα, η οποία δεν επηρεάζεται
από πολιτικές εξελίξεις".

Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, "ταυτό-
χρονα, η ΤτΕ διαψεύδει όλους όσοι μίλαγαν για
παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων από την ΕΚΤ
μέχρι τις εκλογές. Μετά και από αυτή τη διάψευση
των σεναρίων κινδυνολογίας από τους καθ' ύλην
θεσμικά αρμόδιους, περιμένουμε ότι η προεκλο-
γική αντιπαράθεση θα επικεντρωθεί στα πραγμα-
τικά πολιτικά ζητήματα και όχι σε σενάρια
τρομοκρατικής φαντασίας".

BusinessNews Daily 

Σε πτωτική τροχιά η εγχώρια αγορά οίνου
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α. 

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη 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

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

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

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

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), 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

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

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

Μαιευτικό Γυναικολογικό Ιατρείο 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ειδικευθείς στην εξωσωματική γονιμοποίηση 

& ενδοσκοπική χειρουργική

Τ.Επιμελητής St Marys Hospital Manchester

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128
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. . . γ ια την υγειά μας

Ο πονοκέφαλος αποτελεί μία από τα πιο συχνά ενοχλήματα

και από τους κύριους λόγους που οι άνθρωποι ζητούν ιατρική

βοήθεια. Μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα μιας πολύ σοβαρής

κατάστασης και να είναι έκφραση κάποιας πάθησης. 

Η κεφαλαλγία - μόνη της - σπάνια αποτελεί εκδήλωση μιας

βαριάς οργανικής νόσου και προπαντός όταν αυτή χρονίζει.

Ο φόβος των ασθενών για όγκο του εγκεφάλου οδηγεί μερι-

κές φορές σε υπερβολές όπως στην απερίσκεπτη εφαρμογή

ορισμένων διαγνωστικών εξετάσεων συμπεριλαμβανομένης

της Αξονικής Τομογραφίας.

Αντίστροφα η κεφαλαλγία δεν πρέπει να αποδίδεται πάντα

σε ψυχογενή αίτια ή ημικρανία χωρίς να γίνεται λεπτομερής

κλινική εξέταση.

Η Διεθνής Ένωση Κεφαλαλγίας διαχωρίζει τους πονοκεφά-

λους σε κατηγορίες με βάση τη συμπτωματολογία τους. Οι 2

κατηγορίες πονοκεφάλων είναι: ο πονοκέφαλος τάσεως και

ο αυχενογενης πονοκέφαλος (πονοκεφαλος αυχενικής αι-

τιολογίας).

O πονοκέφαλος που οφείλεται σε προβλήματα του αυχένα

λέγεται «αυχενογενής κεφαλαλγία» και οφείλεται σε κακώ-

σεις του αυχένα ή της σπονδυλικής στήλης, αλλά και στο

έντονο στρες. 

Στον αυχενογενή πονοκέφαλο ο πόνος ξεκινάει από τον αυ-

χένα ή/και την ινιακή χώρα και μπορεί να εξαπλώνεται προς

την κροταφική και τη μετωπιαία χώρα. Eίναι μονόπλευρος και

η έντασή του επηρεάζεται από κινήσεις και παρατεταμένες

θέσεις του αυχένα. Μπορεί να συνοδεύεται από συμπτώματα

στον αυχένα και στο σύστοιχο άνω άκρο. Από κλινική έρευνα,

η οποία διενεργήθηκε σε μεγάλο πληθυσμό, διαπιστώθηκε

ότι ο πονοκέφαλος αυχενικής αιτιολογίας αποτελεί το 16%

των πονοκεφάλων, είναι πιο συχνός στις γυναίκες και προ-

καλεί κατά μέσο όρο 18 επεισόδια το μήνα. Ο αυχενογενής

πονοκέφαλος είναι πόνος, που γίνεται αισθητός στο κεφάλι

αν και έχει την πηγή του στον αυχένα (referred pain). Η νευ-

ροανατομική βάση του αυχενογενούς πονοκεφάλου, σύμ-

φωνα με το N. Bogduk, είναι η σύγκλιση κεντρομόλων

νευρικών ινών από το τρίδυμο νεύρο και τα τρία πρώτα αυ-

χενικά νεύρα στον τρίδυμο-αυχενικό πυρήνα μέσα στο εγκε-

φαλικό στέλεχος και στον ανώτερο νωτιαίο μυελό. Δηλαδή

τα νεύρα, που είναι υπεύθυνα για να ενημερώνουν τον εγκέ-

φαλο για το αίσθημα του πόνου από 2 διαφορετικές περιο-

χές (τον αυχένα και το κεφάλι), γίνονται ένα καθώς

εισέρχονται στον εγκέφαλο. Το αποτέλεσμα είναι: ερεθί-

σματα πόνου προερχόμενα από τα άνω επίπεδα του αυχένος

να παρερμηνεύονται από τον εγκέφαλο ως προερχόμενα από

το τρίδυμο νεύρο και να γίνονται αντιληπτά ως πονοκέφα-

λος. Οπότε κάθε δομή, που νευρώνεται από τα τρία πρώτα

αυχενικά νεύρα, αποτελεί εν δυνάμει πηγή του αυχενογε-

νούς πονοκεφάλου. Αυτές οι δομές είναι: οι άνω αυχενικοί

μύες, οι άνω αυχενικές αρθρώσεις και οι σύνδεσμοί τους, ο

Α2-Α3 μεσοσπονδύλιος δίσκος, η σκληρά μήνιγγα του νωτι-

αίου μυελού, ο οπίσθιος κρανιακός βόθρος και η σπονδυλική

αρτηρία.

Αίτια αυχενογενούς πονοκεφάλου

Ο αυχενογενής πονοκέφαλος τις περισσότερες φορές οφεί-

λετε στο υπέρμετρο φορτίο στο οποίο εκτίθενται οι ανώτερες

αρθρώσεις του αυχένα. Αυτό μπορεί να συμβεί από την μα-

κροχρόνια λάθος στάση (στο διάβασμα ή στον υπολογιστή),

την υπέρμετρη κίνηση του αυχένα ή την άρση μεγάλων φορ-

τίων. Επίσης  άλλη μια αιτία είναι o τραυματισμός σε τροχαίο

ατύχημα.

Τα αίτια που οδηγούν στις δυσλειτουργίες αυτές είναι:

- σφιγμένοι μύες στον αυχένα και το κεφάλι

- μυϊκή ανισορροπία

- λανθασμένη στάση

- μυϊκή αδυναμία

- λάθος στάση στον ύπνο (π.χ. μπρούμυτα)

- άγχος

- έλλειψη άσκησης

Συμπτώματα

Ο αυχενογενής πονοκέφαλος  παρουσιάζετε σαν ένας σταθε-

ρός αμβλύς πόνος στην οπίσθια επιφάνεια του αυχένα και με-

ρικές φορές πίσω από τα μάτια ή τους κροτάφους. Πιο σπάνια

στην κορυφή του κεφαλιού, στο μέτωπο ή πίσω από το αυτί.

Συνήθως ο πόνος υπάρχει στην μια πλευρά, αλλά περιστα-

σιακά και στις δυο πλευρές του κεφαλιού και του προσώπου.

Συχνό φαινόμενο είναι να υπάρχει πόνος στην περιοχή του αυ-

χένα, δυσκινησία και δυσκολία στο να γυρίσουμε το κεφάλι

μας αριστερά δεξιά.

Πονος μουδιάσματα, βελονισμοί μπορεί να υπάρχουν πίσω

στην πλάτη, τους βραχίονες και τα χέρια (λιγότερο συνηθι-

σμένο). Περιστασιακά οι ασθενείς με αυχενογενή πονοκέφαλο

έχουν και άλλα συμπτώματα όπως: ναυτία, ζαλάδα, εμβοή, μει-

ωμένη συγκέντρωση, ανικανότητα να λειτουργήσουν και κα-

τάθλιψη. Τα συμπτώματα αυξάνουν κατά την κίνηση του

αυχένα και κατά την πολύωρη στάση (π.χ. εργασία γραφείου)

. Ευαισθησία στην ψηλάφηση των μυών στη βάση της κεφα-

λής υπάρχει λόγο των σφιχτών μυών της περιοχής.

Tι μπορείτε να κάνετε:

•Σε αυτής της μορφής τους πονοκεφάλους μπορεί να βοηθή-

σει σημαντικά η φυσιοθεραπεία και οι μαλάξεις από ειδικό. 

•Tα παυσίπονα και τα μυοχαλαρωτικά μπορούν να προσφέρουν

ανακούφιση από την αυχεναλγία. Eπίσης, συχνά χορηγούνται

αντιφλεγμονώδη φάρμακα και ηρεμιστικά. 

•Aποφύγετε όσο μπορείτε το στρες, που επιδεινώνει την κα-

τάσταση. 

•Aν υποφέρετε από αυχενικό σύνδρομο, αποφύγετε τα σπορ

που απαιτούν μυϊκή ένταση, όπως το μπάσκετ ή το ποδό-

σφαιρο. 

•Για να προλάβετε τον πόνο, είναι σημαντικό να προσέχετε

τον τρόπο που κάθεστε. Φροντίστε να κάθεστε έτσι ώστε η

πλάτη και ο αυχένας να υποστηρίζονται από την καρέκλα. 

Φορέστε κολάρο αν ο πόνος είναι έντονος. Tο κολάρο κρατάει

σταθερό και ζεστό τον αυχένα, με αποτέλεσμα συχνά να προ-

σφέρει σημαντική ανακούφιση από τον πόνο.

Ξενοφών Τσούκαλης, M.D., medlabnews.gr

medlabgr.blogspot.com

Αυχενογενής πονοκέφαλος. Αιτίες, Συμπτώματα και αντιμετώπιση

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951
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Οι γυναίκες του Πρωτέα σε Ντέρμπι κορυφής

1ο Κύπελλο Ελλάδος 2015 Παίδων - Κορασίδων
«Το Χιονοδρομικό Καλαβρύτων είναι πανέτοιμο για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς»

Εκκίνηση για το εσωτερικό αγωνιστικό

πρόγραμμα της χιονοδρομίας για το

2015,  από το Χιονοδρομικό Κέντρο

Καλαβρύτων, εκεί όπου το ερχόμενο

Σαββατοκύριακο (17-18 Ιανουαρίου)

θα διεξαχθεί το 1ο Κύπελλο Ελλάδος

της χρονιάς, στα αλπικά αγωνίσματα,

για τις κατηγορίες Παίδων και Κορασί-

δων (Π1-Κ1 & Π2-Κ2).  

Διοργανωτές είναι ο ΕΟΣ Πατρών, ο

ΕΟΣ Τρίπολης και ΑΧΟΑ. Tην πρώτη

ημέρα των αγώνων θα γίνει η τεχνική

κατάβαση και τη δεύτερη η γιγαντιαία

τεχνική κατάβαση. 

«Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση για
τους πρώτους αγώνες της χρονιάς.
Έχουμε δουλέψει έτσι το χιόνι, ώστε
να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη ποι-
ότητα του χιονιού και των πατημάτων.
Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα
στο άθλημα μας είναι αυτό. Το πάτημα
του χιονοδρομικού κέντρου αυτή τη
στιγμή είναι επιπέδου Αυστρίας, “αε-
ροδρόμιο”», σημείωσε ο Γενικός Διευ-

θυντής των Καλαβρύτων Λεωνίδας

Σπυρόπουλος, και κατέληξε:

«Η προσέλευση του κόσμου είναι σε
καλό επίπεδο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν
μας ότι δεν μας βοήθησε ο καιρός. Ας
μην ξεχνάμε ότι η  σεζόν ξεκίνησε ου-
σιαστικά πριν από λίγες μέρες. Οι
ακραίες θερμοκρασίες στα αστικά κέν-
τρα και η υπερβολική εκφόβιση του κό-
σμου από τα ΜΜΕ κράτησαν ελαφρώς

μακριά τον κόσμο μέχρι τώρα, κάτι
που άλλαξε τις τελευταίες ημέρες».
Τεχνικός Εκπρόσωπος των αγώνων

του Σαββατοκύριακου στα Καλάβρυτα

είναι η Μαρία Μαγγιώρη, Έφορος

αγώνα ο Νίκος Γιαννούλης και Έφοροι

πίστας ο Νίκος Άρμπης και ο Πανα-

γιώτης Τζούδας. 

Οι γυναίκες του Πρωτέα αντιμετωπίζουν την Κυριακή

18 Ιανουαρίου, στις 12π.μ., στο Κλειστό Γ.Γεννημα-

τάς στη Βούλα, την ΑΕΣ Ελληνικού στο ντέρμπι κο-

ρυφής της 13ης αγωνιστικής της Α1.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων στο Κλειστό

Γ.Γεννηματάς και της μεγάλης προσέλευσης που

αναμένεται ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας ανακοινώνει:

Την Κυριακή (18/1, 12:00) στο κλειστό Γ.Γεννηματάς

θα εισέλθουν μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρ-

κείας, καθώς και όσοι έχουν προμηθευτεί προσκλή-

σεις, τόσο από τον Πρωτέα Βούλας όσο και την ΑΕΣ

Ελληνικού.

Eπικοινωνείτε με τη γραμματεία του Πρωτέα στο

2108953823 καθημερινά από 17:00-20:00

Οι γυναίκες του Πρωτέα πραγματοποίησαν εξαιρε-

τική εμφάνιση στην Πυλαία νικώντας με 84-64 τον

ΠΑΟΚ, αλλά την παράσταση έκλεψε η Σιέρα Μπρα-

βάρντ η οποία έσπασε στην κυριολεξία το σύστημα

αξιολόγησης της Galanis Sports Data με συντελεστή

2.2, καθώς είχε 36 πόντους με σχεδόν απόλυτη στα-

τιστική (9/11διπ., 2/2 τριπ., 12/12 βολ., 12 ριμπ.), απο-

τέλεσμα να σημειώσει ρεκόρ στην ιστορία της Α1.

Ευχαριστίες από ΠΡΩΤΕΑ

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας θέλει να ευχαριστήσει θερμά τον

ΚΥΑΝΑ ΠΑΟΚ για την φιλοξενία που παρείχε στην γυναικεία

ομάδα του συλλόγου κατά την αναμέτρηση των δύο ομάδων

στην Πυλαία την Κυριακή (11/1), το μεσημέρι.

Ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας μας Ηλίας Κουτσοδά-

σκαλος δήλωσε: "Ευχαριστούμε τον Γενικό Αρχηγό του

ΚΥΑΝΑ ΠΑΟΚ κύριο Βασίλη Αγγελίδη για την άψογη φι-

λοξενία που παρείχε στον σύλλογο μας κατά την διαμονή

και αναμέτρηση των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα της

Α1 μπάσκετ των γυναικών".

BAΣΙΛΟΠΙΤΑ

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας θα κόψει βασιλόπιτα, το Σάβ-

βατο 17 Ιανουαρίου 2015 στις 11:00 π.μ. στις αθλητικές

του εγκαταστάσεις.

Ηττα για τις νεάνιδες 

του Α.Ο. Παλλήνης

Την ήττα με 3-0, εκτός έδρας, γνώρισε η ομάδα των νεα-

νίδων στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Β φάσης του

πρωταθλήματος με αντίπαλο την ομάδα των Νέων Βύρω-

νος. Τα ελαφρυντικά πολλά και η προσπάθειες που κατα-

βάλονται από όλες τις αθλήτριες και ιδιαίτερα απο αυτές

της Γ’ λυκείου είναι άξιες συγχαρητηρίων. Επόμενος αγώ-

νας εντός έδρας την επόμενη Κυριακή 18 Ιανουαρίου 16:00

στο κλειστό της Κάντζας με αντίπαλο την ομάδα της «Ένω-

σης Βύρωνα». 

Α.Ο.Παλλήνη: Λαϊου Χριστιάννα, Κιούρκου Δέσποινα,Πα-

παστεφάνου Γεωργία. Πατσιλίβα Μαρία (λ). Παλαμάρη

Μαρία. Παλαμάρη Ειρήνη, Χουδάλη Αναστασία. Αγγελή

Σωτια . Κόκκινου Φωτεινή, Μαντοπούλου Αντιγόνη, Καρυ-

δάκη Κωνσταντίνα. και Οικονόμου Βίκυ.

Προπονητής Γιαμαλής Δημήτρης. 

pallinipress.blogspot.gr
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Δύο εξαιρετικά κρίσιμα παιχνίδια εντός

έδρας θα πραγματοποιηθούν στο Κλειστό

της Ανοιξης, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Κρίσιμα τόσο για τις παγκορασίδες όσο και

για τους παμπαίδες του Α.Ο. Ανοιξης Χάν-

τμπολ.

Κατηγορία Παγκορασίδων Β

2ος Ομιλος - Α’ Φάση

3η Αγωνιστική, Κυριακή 18/1, 13.15

Α.Ο. ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Κατηγορία Παμπαίδων Β’ 

3ος Ομιλος - Α’ Φάση

5η Αγωνιστική, Κυριακή 18/1, 14.15

Κλειστό Ανοιξης

Α.Ο. ΑΝΟΙΞΗΣ - ΤΕΛΑΜΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Σε απάντηση διαφόρων αναρτήσεων που

με αφορούν προσωπικά και έχουν να κά-

νουν με το γήπεδο της ΑΕΚ, δηλώνω ότι σε

καμία περίπτωση δεν είπα σε τηλεοπτική

εκπομπή να μη γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ.

Το αντίθετο! Τόνισα την άποψή μου και την

άποψη του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει οπωσδήποτε το

γήπεδο, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον,

κάτι για το οποίο δεν είναι δυνατό κανείς

φίλαθλος και κανένας οπαδός της ΑΕΚ να

είναι αντίθετος.

Από την άλλη είναι αδιανόητο εκπρόσωποι

της κυβέρνησης που επί τόσα χρόνια κώ-

φευαν για το θέμα του γηπέδου να γίνον-

ται τιμητές εκμεταλλευόμενοι την

προεκλογική περίοδο.

Το γήπεδο της ΑΕΚ δεν καταστράφηκε από

το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ θα χτιστεί

και μάλιστα με σεβασμό στο περιβάλλον,

όπως απαιτεί ο λαός της Νέας Φιλαδέλ-

φειας.

Προσωπικά σέβομαι την ευαισθησία των

φιλάθλων και ιδιαίτερα αυτών της ΑΕΚ,

όταν η ευρύτερη οικογένειά μου έχει δώσει

με τα χρώματα της ΑΕΚ αθλητές και Βαλ-

κανιονίκες.

Εξαιρετικό αγώνα πραγμα-

τοποίησαν oι νεαροί αθλη-

τές του ΓΑΣ Παιανίας, στην

προπονητική ημερίδα, που

φιλοξενήθηκε 15 Ιανουα-

ρίου 2015 στον Άγιο Κοσμά. 

Παρουσία  συλλόγων απ’

όλη την Αττική αλλά και από

γειτονικούς νομούς, οι

αθλητές  του ΓΑΣ Παιανίας

(πάνω από 30) διακρίθηκαν

παρ’ όλο το έντονο συνα-

γωνισμό! 

Αναλυτικά: 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1ος ΞΥΔΗΣ ΘΩΔΟΡΗΣ 

2ος ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ

3ος ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1η ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

150Μ  ΠΑΙΔΩΝ

2ος ΑΞΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ  Α

2ος ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕ-

ΛΟΣ

5ος ΑΞΑΡΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

2η ΠΑΣΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

3η ΞΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

60 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α

3ος ΚΑΜΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΗΣ

60Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄

3ος ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ

1ος ΠΕΠΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

3ος ΓΚΙΡΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ

ΑΛΜΑ ΜΗΚ.  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

5η  ΑΞΑΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Αξιόλογες επιδόσεις είχαν

και οι άλλοι  αθλητές, που

βεβαιώνουν την καλή πρό-

οδο που έχουν και την προ-

σπάθεια που  καταβάλουν.

Ένα ξεχωριστό αγώνα δρόμου συναποφάσισαν να διοργα-

νώσουν πέντε Δήμοι, ο καθένας στο Δήμο του. 

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι 5 Δήμαρχοι,

Πειραιά, Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου, Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης (παρευρέθη ο Αντιδήμαρχος) και Αλίμου,

στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, γνωστοποίησαν τη σειρά

των αγώνων δρόμου.

Οι αγώνες θα γίνουν στις παρακάτω ημερομηνίες:

Πειραιάς – 1η Μαρτίου

Γλυφάδα – 15 Μαρτίου

Παλαιό Φάληρο – 5 Απριλίου

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – 10 Μαΐου

Άλιμος – 24 Μαΐου

Οι αγώνες θα είναι 5 και 10 χιλιομέτρων, ενώ θα υπάρχει

και μια ειδική διαδρομή ενός χιλιομέτρου για μικρά παιδιά.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, υπογράμ-

μισε τη σημασία που έχει κάθε πρωτοβουλία που επιτρέπει

σε όλους τους πολίτες να αθληθούν, ενώ τόνισε πως οι

Δήμοι του παραλιακού μετώπου της Αττικής πρέπει να συ-

νεχίσουν και να διευρύνουν τη συνεργασία τους σε μια

σειρά από ζητήματα.

Οι δρομείς που το επιθυμούν θα έχουν την ευκαιρία να τρέ-

ξουν και στους πέντε Δήμους και να συμμετέχουν έτσι στο

«Attica Run and Fun Grand Prix» και να κερδίσουν έπαθλα και

δώρα. 

Η τελική βαθμολογία θα είναι συγκεντρωτική και από τους

πέντε αγώνες. Η τελική κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα

των βαθμών από τις τρεις καλύτερες επιδόσεις.

Μετάλλια θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές

ανά κατηγορία σε κάθε αγώνα, κύπελλο για τον πρώτο νι-

κητή κάθε κατηγορίας, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα πά-

ρουν αναμνηστικό μετάλλιο και αναμνηστικό δίπλωμα συμ-

μετοχής.

Στην κατηγορία Grand Prix για τον πρώτο νικητή και την

πρώτη νικήτρια έπαθλο είναι ένα ταξίδι στη Ρώμη, για τη

συμμετοχή σε αγώνα ημιμαραθωνίου ή δέκα χιλιομέτρων,

ενώ οι νικητές και νικήτριες των υπόλοιπων αγώνων θα

κερδίσουν παπούτσια Saucony, 30 T-Shirts τεχνικά και 50

T-Shirts απλά.

Το γήπεδο της ΑΕΚ θα χτιστεί από το

ΣΥΡΙΖΑ με σεβασμό στο περιβάλλον

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

Προπονητική ημερίδα στον Αγιο Κοσμά

Πολύ καλές επιδόσεις ο ΓΑΣ Παιανίας

Πρωτάθλημα Χάντμπολ ΕΣΧΑ

Bασιλόπιτα με τον Παλαιστικό Ραφήνας

Ο Παλαιστικός Σύλλογος Ραφήνας θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, την Πέμ-

πτη 22 Ιανουαρίου στις 6μ.μ. στο Cafe Restaurant “La SERA” στη Ραφήνα.

Στην εκδήλωση θα απονεμηθούν βεβαιώσεις επιτυχίες στις αθλήτριες της Ρυθμικής Γυ-

μναστικής για τις εξετάσεις του 2015.

«Attica Run and Fun Grand Prix» σε πέντε Δήμους
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Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι,
Η αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας,

αποτέλεσμα της ανεύθυνης στάσης της Αντιπολί-

τευσης, δημιούργησε για μια ακόμη φορά σύν-

νεφα πολιτικής αστάθειας στη χώρα μας και

αβεβαιότητας για τη θέση της στην Ευρώπη.

Εκείνοι που θέλουν να επαγγέλονται το νέο, με

αλόγιστες, παλαιοκομματικού τύπου υποσχέσεις,

προτίμησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε ολέθριο πι-

σωγύρισμα.

Ομως οι πολίτες της χώρας, έχουν τη δυνατότητα

με την ψήφο τους στις επερχόμενες εκλογές, να

απορρίψουν τις ψεύτικες υποσχέσεις, προχω-

ρώντας μαζί την επόμενη ημέρα.

Την επόμενη μέρα της σταθερότητας και της ανά-

πτυξης.

Φίλες, Φίλοι,
Γνωριζόμαστε καλά. Με ξέρετε και σας ξέρω. Με

τους περισσότερους, μιλάμε με το μικρό μας

όνομα.

Είμαι δυναμικά στο πλευρό σας, δίνοντας μάχες

με τις παρεμβάσεις μου για την Περιφέρεια Αττι-

κής, πιστεύοντας παράλληλα σε μια αντίληψη της

πολιτικής.

Τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Για να συ-

νεχίσουμε να οικοδομούμε μαζί ένα καλύτερο

μέλλον για τον τόπο μας, για εμάς και για τα παι-

διά μας.

Ολοι μαζί εξασφαλίσαμε το σήμερα. Ολοι μαζί

σχεδιάζουμε το αύριο, τη νέα Ευρωπαϊκή “σελίδα”

της Ελλάδας πάνω σε σταθερές βάσεις, με αλή-

θεια και ειλικρίνεια.

Τα τελευταία χρόνια στην Περφέρεια Αττικής, πε-

τύχαμε πολλά, διεκδικούμε περισσότερα. 

Εχουμε τη γνώση. Διαθέτουμε τη θέληση.

Εχουμε προτάσεις - λύσεις, για να συνεχίσουμε

και να ολοκληρώσουμε μια δύσκολη πορεία.

Εσείς με την ψήφο σας θα επιλέξετε τα πρόσωπα.

Πρόσωπα με γνώση, με εμπειρία, με τόλμη, με

ενωτικό και ορθό πολιτικό λόγο, με εποικοδομη-

τικές παρεμβάσεις, μετριοπάθεια και ρεαλισμό και

πάνω απ’ όλα, με αποτελεσματικότητα. 

Ζητώ την στήριξή σας.

Σταυρός προτίμησης από εσάς,

σημαίνει ευθύνη για μένα.

Σας δίνω μόνο μια υπόσχεση.

Μαζί σε κάθε δυσκολία.

Μαζί και την επόμενη μέρα!

Γιώργος Βλάχος

Ποιο είναι το πολιτικό κλίμα και τα μηνύ-
ματα, που λαμβάνετε στην περιοχή μας;

Ο αγώνας για να είναι αυτοδύναμος ο λαός

μετά τις 25 Γενάρη σημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην

Περιφέρεια Αττικής να καταγράψει ένα με-

γάλο ποσοστό. Η προσπάθεια των δυνάμεων

μας και πρωτίστως των υποψήφιων βουλευ-

τών μας είναι να εμπνεύσουν, να κινητοποι-

ήσουν κοινωνικές δυνάμεις έτσι ώστε τα

μηνύματά μας να φτάσουν παντού.

Οι πολίτες νιώθουν προδομένοι από το πολι-

τικό σύστημα που διαχειρίστηκε τις τύχες

της χώρας, το οποίο τώρα τους στέλνει τον

βαρύ λογαριασμό της χρεοκοπίας. Κατανο-

ούν ότι όχι μόνο δεν μπορούν να σώσουν τη

χώρα αυτοί που τη βούλιαξαν, αλλά, αποτε-

λώντας οργανικό μέρος ενός συστήματος

διαφθοράς, διαπλοκής και υποτέλειας, μόνο

νέα δεινά μπορούν να εγγυηθούν. Από την

άλλη, αναζητούν θετική διέξοδο παραμένον-

τας δύσπιστοι και επιφυλακτικοί προς όλους.

Όμως ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι

της κοινωνίας αντιλαμβάνεται πως η ελπίδα

για μια διαφορετική πορεία περνά μέσα από

το «εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ» και τις μάχες που

πρέπει να δοθούν.

Ποιες προτεραιότητες βάζετε ως υποψή-
φια βουλευτίνα με τον ΣΥΡΙΖΑ για την Πε-
ριφέρεια Αττικής;

Οι προτεραιότητες τίθενται από την πραγ-

ματικότητα: α) Αντιμετώπιση της ανθρωπι-

στικής κρίσης και ανασύνταξη του

καταρρέοντος κράτους πρόνοιας. β) Παρα-

γωγική ανασυγκρότηση με στήριξη των μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων που

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, στή-

ριξη της αγροτικής παραγωγής και προ-

ώθηση ενός διαφορετικού αναπτυξιακού και

τουριστικού μοντέλου. γ) Προστασία και

ανάδειξη του περιβαλλοντικού και πολιτι-

στικού πλούτου, απένταξη από το ΤΑΙΠΕΔ

των εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί,

σταμάτημα της εκποίησης των λιμανιών του

Λαυρίου, της Ραφήνας, της Ελευσίνας και

άσκηση μιας ορθολογικής και αειφόρας πο-

λιτικής με προτεραιότητα στη διαχείριση

των απορριμμάτων, την αποχέτευση, την

ρύπανση, το χαράτσι των διοδίων. Σύμμα-

χος μας είναι η νεοεκλεγμένη διοίκηση της

Περιφέρειας Αττικής που ήδη έχει αρχίσει

το έργο της, προσπαθεί να επιλύσει τα προ-

βλήματα που προανέφερα, και νομίζω ότι

βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Ποια πρέπει να είναι τα πρώτα μέτρα και οι
πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει μια κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;

Οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις για την αποκα-

τάσταση της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης

και της αξιοπρέπειας των πολιτών αποτε-

λούν το «κλειδί» για τη μετεκλογική επιβε-

βαίωση της στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ από την

κοινωνία. Σε συνδυασμό με τα άμεσα μέτρα

για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

κρίσης, την επανεκκίνηση της οικονομίας

κ.λπ., τα γρήγορα δείγματα γραφής που θα

δώσουμε στο να αποκατασταθεί το αί-

σθημα δικαίου είναι κομβικά.

Οφείλουμε από την αρχή να δώσουμε δια-

φορετικό δείγμα γραφής. 

Αυτό αφορά: 

α) Την άμεση υλοποίηση του προγράμμα-

τος της ΔΕΘ που αφορά τα πληττόμενα

τμήματα της  κοινωνίας. 

β) Κοινωνική δικαιοσύνη παντού και από-

δοση ευθυνών ακόμη και σε όσους κρύβον-

ται πίσω από «ασυλίες». 

γ) Τα πρώτα αποφασιστικά βήματα ρή-

ξεων με την εγχώρια διαπλοκή και την τρα-

πεζο-μιντιοκρατία. 

δ) Να μπουν οι βάσεις με λήψη άμεσων και

μεσοπρόθεσμων μέτρων αλλά και ολοκλη-

ρωμένου σχεδιασμού για την παραγωγική

ανασυγκρότηση της χώρας αξιοποιώντας

τις ενδογενείς δυνάμεις του τόπου.

Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να κα-

τανοηθεί πως μεγάλες αλλαγές χωρίς τη

συμμετοχή των πολιτών δεν γίνονται. Αν η

δύναμη των «άλλων» είναι η διαπλοκή, τα

«δελτία των 8» και οι δανειστές, η δική μας

δύναμη είναι το κίνημα των ανθρώπων, ει-

δικά όταν αυτό συνδέεται με την εθνική,

κοινωνική, οικονομική σωτηρία της πατρί-

δας και με την αξιακή και πολιτισμική ανα-

γέννηση του τόπου. Απαιτείται μια νέα

σχέση της πολιτικής με την κοινωνία και την

ηθική και αυτό προϋποθέτει να πάρουμε τα

μέτρα μας απέναντι στα «μικρόβια» της κυ-

βερνητικής εξουσίας και στον καθιερωμένο

τρόπο άσκησής της.

Η Ελένη Σωτηρίου είναι μέλος της Πολιτικής
Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ - Κοινωνιολόγος

Ελένη Σωτηρίου
“Αναγκαία η συμμετοχή για μια μεγάλη αλλαγή στον τόπο μας”

Συνέντευξη με την  Υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια Αττικής


