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ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 16.667 / Ευρώ: 0,30 €

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΒΡΕ ΗΛΙΘΙΟΙ…

áðüøåéò
ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ;
Ναι, έχω σήμερα κάτι να σας πω και βεβαίως να ασχοληθώ
κάπως περισσότερο, επειδή μυρίζει άσχημα και περίεργα
Κι αυτό το «θέμα», προέρχεται από την Κομισιόν, η οποία
τη μία το παίζει έτσι και την άλλη το παίζει αλλιώς…Τη
μία ανακοινώνει ότι η Ελλάδα δε μπορεί να βγει από τη
Συνθήκη Σέγκεν κι από την άλλη το αφήνει να εννοηθεί…
Μας προτρέπει λοιπόν να ετοιμάσουμε τα τέσσερα Κέντρα
Υποδοχής Προσφύγων κι επιπλέον μας καλεί να εφαρμόζουμε όλους εκείνους τους κανόνες, προκειμένου να
«σφραγίζουμε» τα σύνορά μας από τους χιλιάδες πρόσφυγες…
-Ποιούς κανόνες;
Έρχεται τώρα ο κοινοτικός επίτροπος κι αρμόδιος για θέματα Μετανάστευσης κι Ασφάλειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος και μας λέει περίπου τα ίδα: «Αν θέλουμε να
διατηρήσουμε έναν εσωτερικό χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας, οφείλουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό σημαίνει, ότι μπορούμε να
διαφυλάξουμε το χώρο Σέγκεν, μόνο αν εφαρμόζουμε τους
κανόνες που μας διέπουν».
Και φυσικά και πάλι ρωτάω:
-Ποιούς κανόνες;
Μα ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος, προσφάτως, εδώ στην Ελλάδα, δεν έλεγε, ότι η Ελλάδα κάνει τα πάντα και χρήζει
συγχαρητηρίων;
Μα μόλις προχθές η Φρόντεξ, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φύλαξης Εξωτερικών Συνόρων, δεν ανακοίνωνε, ότι
η Ελλάδα δε μπορεί μόνη της να «αμύνεται» απέναντι
στους πρόσφυγες;
Και κάτι ακόμα.
Μας κατηγορούν, ότι δεν κάνουμε σωστή ταυτοποίηση
στους πρόσφυγες. Δεν τους παίρνουμε, δηλαδή, δακτυλικά
αποτυπώματα…
Και σημειώνω:
Ακόμα περιμένουμε τα ευρωπαϊκά μηχανήματα ταυτοποίησης που έχουν υποσχεθεί.
Ακόμα περιμένουμε τη «Φρόντεξ» να έρθει να μας βοηθήσει..
Ακόμα περιμένουμε τη Τουρκία να βάλει «φρένο» στους
πρόσφυγες που φεύγουν από το έδαφός της κι έρχονται
στην Ελλάδα…
Επομένως;
Για ποιούς κανόνες μας μιλάνε;
Εκτός αν εννοούν, ότι με το που βλέπουμε βάρκα με πρόσφυγες, να πλησιάζει τα ελληνικά νησιά να σπεύδουμε να
τη βυθίζουμε…
Αλλά τι λέω; Εδώ κοτζάμ Ε.Ε έχει δρομολογήσει να κάνει
την επόμενη Σύνοδο Κορυφής για το «προσφυγικό» μέσα
Μαρτίου!!!
Επομένως; -Τι ψάχνουμε να βρούμε; -«Θύματα» για να δικαιολογήσουν τις αδυναμίες της Ε.Ε;

-Γιώργος Ν. Σκλαβούνης-

/

Ηλίθιοι με πατέντα είναι όσοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θεωρούν ότι η Ελλάδα
ευθύνεται για το «προσφυγικό τσουνάμι» που απλώνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το οποίο «ξεκινά» από τα τουρκικά παράλια και στη συνέχεια φτάνει στην
Ελλάδα κι ακολούθως απλώνεται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες…
Αν λοιπόν κάποια «μοσχάρια» θέλουν κι επιθυμούν ουσιαστικά και τελεσίδικα να
σταματήσουν το «προσφυγικό τσουνάμι», τότε καλά θα κάνουν οι γελοίοι αυτοί να απευθύνονται στη Τουρκία κα να της δώσουν να «καταλάβει», ότι αυτή ευθύνεται για αυτό
το χάλι κι ότι έχει υποχρέωση απέναντι στους διεθνείς κανόνες να κάνει αυτό που πρέπει…
Στο κάτω- κάτω να τους «ξεσκονίζει» αν είναι ή δεν είναι πρόσφυγες, να τους ταυτοποιεί και στη συνέχεια να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον αριθμό τους για
την παραπέρα προώθησή τους στις ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με τις υπάρχουσες ποσοστώσεις απορρόφησης προσφύγων για κάθε κράτος-μέλος.
Υπάρχει και η άλλη λύση που έχει προταθεί από την Ολλανδία. Να βοηθηθεί, δηλαδή, η Ελλάδα να επιστρέφει με ναυλωμένα φέρι μποτ λαθρομετανάστες στη Τουρκία…
Το να θεωρείται όμως η Ελλάδα υπαίτια για αυτό το θέμα είναι και γελοίο και παράλογο και αντισυναδερφικό…
Χρήστος-Χάρης Μάλλιος

οικονομικές
παράμετροι...
του Νίκου Οικονομάκη

ΟΙ «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Πρόκειται για μία ιδέα της ευρωβουλευτού της Κροατίας κ. Μαριάνας Πέτιρ, η οποία έχει «ξεσηκώσει» κι άλλους
συναδέρφους της, προκειμένου να συμμετέχουν στο κίνημά της και μάλιστα μέσα στο ευρωκοινοβούλιο με την ονομασία «Φίλοι της Μακεδονίας»…
Η στάση αυτή της Κροάτισσας είναι πέρα για πέρα για πέρα απαράδεκτη, επειδή λησμονεί ή κάνει ότι δε το γνωρίζει
, ότι, δηλαδή, η γειτονική μας χώρα με αποφάσεις του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να φέρει το προσωρινό όνομα Φίρομ έως ότου διευθετηθεί οριστικά…
Φυσικά παραμένει μυστήριο η κίνηση αυτή και μάλιστα μίας ευρωβουλευτού, η οποία ανήκει στο Ευρωπαίκό Λαϊκό
Κόμμα στο οποίο ανήκει και το κόμμα της κ. Άγκελας Μέρκελ, αλλα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι
αλήθεια ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί έως σήμερα με τον προσήκοντα τρόπο που θα έπρεπε…
Βεβαίως επαινετή από κάθε μεριά η ομιλία του ευρωβουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος μιλώντας στο ευρωκοινοβούλιο, αναφέρθηκε στα αυτονόητα που δεν έλαβε υπόψη της η κ. Πέτιρ…
Ναι, όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για γέλια…
Όπως για γέλια είναι κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, που συνεχίζουν να παρακολουθούν σοβαρά γεγονότα που έχουν να
κάνουν με την ίδια μας τη χώρα και αρκούνται στο να κοιτάζουν…

“ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ” 1946 - 2016:
Η εφημερίδα που για 70 χρόνια έχει καταστεί συνώνυμη με τις διακηρύξεις, συνεχίζει παράλληλα να «γράφει» ιστορία
στον ευρύτερο χώρο της καθημερινής οικονομικής ενημέρωσης καθώς και της ευρύτερης ενημέρωσης μέσω άρθρων, σχολίων,
αναλύσεων και ευθυμογραφημάτων, προσηλωμένη πάντα στους κανόνες της πρέπουσας δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
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ΟΔΟΠΟΙΪΑ

*ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», πρ/σμού 1.845.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 23 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2421452461.

Αρ. Πρωτ.: 7337 π.ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΣΟΥΛΙ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ)», πρ/σμού 1.420.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2741360608.

Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας
προκηρύσσει την παρακάτω θέση τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού:
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστό αντικείμενο «Εκτροφή παραγωγικών ζώων με έμφαση στην αναπαραγωγή μηρυκαστικών».

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΩΝ
Έργο «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Κ. ΠΕΔΙΝΗΣ», πρ/σμού 95.400 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09.30.

(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 966919)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ
ΑΕΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ
ΡΟΕΙΝΟΥ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ, ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ, ΜΠΟΥΦΗ, ΙΜ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΛΑΣΤΑ)», πρ/σμού 250.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2713-610343.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά (συστήματα
ΑΠΕΛΛΑ) από 27/01/2016 έως 27/02/2016.
Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
του ΤΕΙ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας
(www.leilar.gr).
Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, τηλ.
2410684275.
Λάρισα 08/01/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ », πρ/σμού
159.957 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 27410-50302.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 136.500
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00.
Τηλ. 2625360032.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΟΔΟ ΙΤΕΑΣ-ΔΕΣΙΦΝΑΣ», πρ/σμού 440.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 22653-50562.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 202.290 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 24 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17.00.
Τηλ. 2610-227872.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΡΑΝΑΙΑΣ-ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», πρ/σμού 200.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 26713-60556.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΑΕΔ
Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΑΕΔ», πρ/σμού 126.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12.00.
Τηλ. 210-9985807.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΝΩ ΔΩΡΙΟ- ΠΛΑΤΑΝΙΑ», πρ/σμού 500.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 27213-61336.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

-ÅÔÏÓ ÉÄÑÕÓÇÓ: 1946•ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ - ÅÊÄÏÔÇÓ: ×ñÞóôïò - ×áñÜëáìðïò ÌÜëëéïò

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

•Óýìâïõëïò Åðéêïéíùíßáò: ÄÞìçôñá Óêëáâïýíç

Ετήσιες

•ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Κρέτσης - Πανεπιστημίου 59 & Εμμ. Μπενάκη 5 - Αθήνα Τ.Κ. 105 64 -Ôçë.: 210- 3215578.

•ÄÉÏÉÊÇÓÇ - ÓÕÍÔÁÎÇ: Υψηλάντου 18 - ÃáëÜôóé - Ô.Ê.: 111 46 - Ôçë.- Fax: 210- 2130664
•ÄÉÅÊÐÅÑÁÉÙÓÇ: Ôçë.:210 - 2130664

e-mail.: info@efimerisdiakirixeon.gr

site: www.efimerisdiakirixeon.gr

Ç “Åöçìåñßò Äéáêçñýîåùí”
åßíáé ìÝëïò ôçò ¸íùóçò Áíôáðïêñéôþí Åëëçíéêïý Ôýðïõ Åîùôåñéêïý

• ×åéñüãñáöá êáé åðéóôïëÝò ðñïò ôçí Åöçìåñßäá äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ιδιώτες:
Εταιρίες:
Οργανισμοί – Τράπεζες:

80 € internet – 95 € έντυπη.
90 € internet – 105 € έντυπη.
100 € internet – 115 € έντυπη.

Εξάμηνες
Ιδιώτες:
Εταιρίες:
Οργανισμοί – Τράπεζες:

45 € internet – 60 € έντυπη.
55 € internet – 70 € έντυπη.
65 € internet – 80 € έντυπη.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με 6.5% Φ.Π.Α.
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Ε Ρ Γ ΟΛ Α Β Ι Ε Σ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ J-ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΕΕ», πρ/σμού 307.500 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2103392440.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ», πρ/σμού 665.747 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 14 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00.
Τηλ. 22620-52000.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Έργο «ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ», πρ/σμού 800.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 1 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 210-6427887.
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ
ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΔΡΟΥ-ΣΥΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ-ΜΥΚΟΝΟ».
Λήξη προσφορών στις 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11.00.
Τηλ. 210-3492541.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Έργο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», πρ/σμού 743.085 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 23 Φεβρουαρίου 2016
και ώρα 11.00. Τηλ. 210-5292595.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», πρ/σμού 26.950 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00.
Τηλ. 25410-79878.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Έργο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 2.723.896 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12.00.
Τηλ. 210-5223142.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ
Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», πρ/σμού 350.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 11 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17.00.
Τηλ. 213-1353154.

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÐÅÔÓÏÕËÁÓ & ÓÉÁ Å.Å.

ÍÅÁ

ÌÅÈÏÄÏÓ

!!!

Ïñéæüíôéá äéÜôñçóç ìå çëåêôñïíéêÞ ìïíÜäá
åëÝã÷ïõ êáôåýèõíóçò ôþñá êáé óôçí ÅëëÜäá
ÔïðïèÝôçóç óùëçíþóåùí ÷ùñßò åðéöáíåéáêÞ ôïìÞ.
¸ñãá áðï÷Ýôåõóçò, ýäñåõóçò, Üäñåõóçò,
öõóéêïý áåñßïõ, ÄÅÇ, ôçëåðéêïéíùíéþí ê.ë.ð.
Ðéóôïðïßçóç ISO 9001:2008/ÅÍ ISO 9001:2008
Áñéóôåßäïõ 4á - 41222 ËÜñéóá
Ôçë. 2410 533563 - 6977264044
Fax: 2410 538456
E-mail: dpetsoulas@yahoo.gr
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Σελίδα 4

Ç ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÏÄÇÃÅÉ ÊÁÉ ÓÔÉÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÅÎÅËÉÎÅÉÓ

Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ
ÊÉ ÁËËÁ...
ôïõ Ãéþñãïõ ÌÜëëéïõ

Έχω την άποψη φίλοι μου αγαπημένοι, ότι μάλλον δεν μπορείς να το κάνεις
αυτό που γράφεις Φοίβε από τα Γρεβενά… Δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω… Μάλλον θα πρέπει να πας σε κάποιο φαρμακείο… • Γιάννα από το Μεταξουργείο, πρέπει οπωσδήποτε να πας σε νευρολόγο, διαφορετικά θα έχεις κι
άλλα προβλήματα… Δεν είναι δυνατόν τρεις φορές την ημέρα να βγαίνεις στο
μπαλκόνι του σπιτιού σου και να μιμείσαι το γαύγισμα του σκύλου ή της σκύλας… Κάτι δεν πάει καλά πάνω σου και για αυτό φρόντισε κορίτσι μου να πας
στο γιατρό.. • Βαρβάρα από το Μεσολόγγι, να πας αλλού να ζητήσεις τέτοιες
πληροφορίες μωρή μουλάρα… • Ρε Τζόνι, τι μου κάνεις; Χρόνια είχα να λάβω
γράμμα σου ρε μαλθάκα… -Είσαι καλά; Τα έχεις ακόμα με τη Φρόσω; Α, ρε μπαγάσα… Πολύ χάρηκα που μου έστειλες γράμμα και μου αναφέρεις ότι εργάζεσαι
σε οίκο ανοχής της Πάτρας… • Είναι αλήθεια Σπύρο από τη Λαμία, ότι το γράμμα
σου το διάβασα τουλάχιστον τέσσερις φορές, αλλά πίστεψέ με ότι δε μπόρεσα
να καταλάβω τι μου ζητάς ή τι θέλεις να μου πεις… -Μήπως είσαι ηλίθιος; • Ανέστη, θυμάσαι εκείνη τη λακούβα με τον ασβέστη; Άντε λοιπόν παλιομαλθάκα…
Γελοίε… • Δε με ενδιαφέρει καθόλου Κίτσο από την Αρχαία Ολυμπία αν δεν
έχεις εργασία και ψάχνεις να βρεις… Εμένα με ρωτάς αν έχω εργασία βρε ηλίθιε;
•Τσου μωρή κότα, που θα μου πεις ότι δε ξέρω τι γράφω…• Τι μαλθακίες είναι
αυτές που μου γράφεις ρε Αλέκο; -Είσαι με τα καλά σου ρε τζόβενο; Άντε στα
κομμάτια παλιοκερατά… Ουστ, παλιόσκυλο… Γελοίε… Κότα… Άντε φάε κανένα παστέλι να πρηστείς… Που θα μου πεις ότι δε ξέρω τι γράφω… Τσπυ ρε
ψώνιο… • Άντε να σας αφήσω για σήμερα και θα τα πούμε στο επόμενο… • Φιλάκια!
-Ο Παλμογράφος-

äçìïóéïãñáöéêü
ðïëýðëåõñï
της Δήμητρας Σκλαβούνη

ΛΙΓΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΔΕ ΒΛΑΠΤΕΙ…
Κι άλλες φορές έχω επισημάνει την αναγκαιότητα της όποιας διασκέδασης, γα να μην μας πάρει τελείως «προς τα κάτω» αυτή η οικονομική
και κοινωνική κρίση, που εδώ κι έξι χρόνια μας «ταρακουνάει» συνεχώς…
Κι αυτή η αναγκαιότητα της διασκέδασης γίνεται σήμερα στη χώρα μας
με διάφορους τρόπους, που στην πλειοψηφία τους είναι άκρως οικονομικοί, έτσι ώστε να μπορούν να «συμμετέχουν» όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες.
Όλα σχεδόν τα θέατρα έχουν ειδικές τιμές για ορισμένες «ευαίσθητες»
οικονομικά κατηγορίες πολιτών, ολοένα και περισσότερες ταβέρνες προσφέρουν εκτός από το φαγητό και δωρεάν ζωντανή μουσική, ενώ σε
ημερήσια διάταξη έχουμε πολλά γραφεία τουρισμού που διοργανώνουν
εκδρομές με πολύ φτηνό εισιτήριο…
Και δεν αναφέρομαι σε διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τους δήμους, είτε με δωρεάν είσοδο είτε με συμβολική
τιμή εισιτηρίου…
Όμως διασκέδαση έχουμε και στα σπίτια, όπου συνήθως έχουμε παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών «παρέα» με κάποιο μεζέ ή σύναξη φίλων για άκουσμα μουσικής «παρέα» με συζήτηση, καφέ και
ποτό… .
Και είναι αλήθεια, ότι οι Έλληνες-μικροί και μεγάλοι-έχουν αρχίσει να
ξαναδιασκεδάζουν κι αυτό είναι πολύ καλό «σημάδι» για πολλά πράγματα…

Προσωπικά στην πρόσφατη συνεδρίαση στο ελληνικό κοινοβούλιο για
το «ασφαλιστικό», δεν έμαθα κάτι περισσότερο από ότι ίσως περίμενα… Ο
κ. Τσίπρας το μόνο που πρόσθεσε,
είναι ότι ορισμένα άρθρα του «ασφαλιστικού», θα τα «ξαναδεί» από την
αρχή. Ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που
πρότεινε ήταν να διατηρηθεί ο υφιστάμενος νόμος με 3 ασφαλιστικά ταμεία,
συμψηφισμό οφειλών των αγροτών
προς τον ΟΓΑ με τις επιδοτήσεις κι
ακύρωση των πρόσφατων διορισμών
των καθαριστριών και των δημοτικών
φυλάκων, για την εξοικονόμηση
150.000 εκ. ευρώ. Στην ουσία ούτε ο
κ. Τσίπρας, ούτε και ο κ. Μητσοτάκης
μας έφεραν το κάτι το νέο, το κάτι το
χειροπιαστό. Προσωπικά η μόνη πρόταση που είναι χειροπιαστή, ήταν από
τον κ. Πάνο Καμμένο, ο οποίος πρότεινε την επιβολή φόρου επί των τραπεζικών συναλλαγών, σε ποσοστό 1
έως 1,5%, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το ασφαλιστικό σύστημα. Μένω
για λίγο στην πρόταση του προέδρου
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, επειδή
ίσως είναι η καλύτερη και κυρίως αυτό
που ονομάζουμε χειροπιαστή. Και
είναι δίκαιη, αφού οι τρεις έως σήμερα
ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών,
έχουν κοστίσει στον ελληνικό, λαό
πάνω από 40 δισ. ευρώ. Ένα ποσό που
ήδη έχει προστεθεί στο δημόσιο χρέος.
Και ρωτάω: -Δεν είναι ώρα και οι ελληνικές τράπεζες να κάνουν κάτι για
τον ελληνικό λαό; Επαναλαμβάνω, ότι
τις ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών τις χρεώθηκε ο ελληνικός λαός. Μακάρι η πρόταση αυτή του
κ. Καμμένου να γίνει αποδεκτη. •Όσον
αφορά τους λοιπούς αρχηγούς; Ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής κ. Μιχαλολιάκος ναι μεν βρήκε ορισμένα
θετικά στοιχεία στο ασφαλιστικό, αλλά
στάθηκε αρνητικός σε εκείνα που αφορούν τους αγρότες. Ο κ.. Μιχαλολιάκος δικαίως αναρωτήθηκε, γιατί δεν

ενημερώθηκε από τον υπουργό Εργασίας, λέγοντας ότι οι 400.000 ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, δεν εργάζονται,
δεν πληρώνουν φόρους, δεν είναι και
συνταξιούχοι;• Η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Γεννηματά
ζήτησε διάλογο από την αρχή κι εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση
της ελληνικής οικονομίας από το 2000.
• Ο επικεφαλής του Ποταμιού κ. Θεοδωράκης, φανερά «πεσμένος», αναμάσησε τα ίδια, που υποστηρίζει εδώ κι
ένα μήνα. Ναι, δηλαδή, στα αιτήματα
των αγροτών. • Ο γενικός γραμματέας
του ΚΚΕ καυστικός σε όλα τα μνημονιακά κόμματα και «χάραμα» της ελληνικής οικονομίας μόνο αν βγει η
χώρα από την Ευρωζώνη.• Ο πρόεδρος
της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης, πρωτοτύπησε… Αντί για ομιλία, είχε σχεδόν διάλογο με ορισμένους βουλευτές που διαφωνούσαν στα
όσα έλεγε. Ιδιαίτερα καυστικός προς
ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΚΕ
και για άλλη μία φορά ζήτησε οικουμενική κυβέρνηση. • Σίγουρα λοιπόν
δε μάθαμε κάτι το πολύ ουσιαστικό
από αυτή τη συζήτηση στο ελληνικό
κοινοβούλιο, αλλά από την άλλη διαπιστώσαμε, ότι το ελληνικό κοινοβούλιο δεν είναι και στα καλύτερά του,
από πλευράς πολιτικής ποιότητας, ενώ
ορισμένοι βουλευτές από όλα σχεδόν
τα κόμματα είναι πλήρως απαράδεκτοι, αφού αρέσκονται στο να φωνασκούν, να χειρονομούν και να διακόπτουν αρκετά συχνά τους ομιλητές..
Ασφαλώς μία απαράδεκτη πολιτική
συμπεριφορά που δεν θα πρέπει να συνεχιστεί και που θα πρέπει να προβληματίσει τους πολιτικούς αρχηγούς, οι
οποίοι θα πρέπει στις επόμενες εκλογές
να είναι περισσότερο προσεκτικοί σε
εκείνους που επιλέγουν για να είναι
υποψήφιοι βουλευτές.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Ένωση Καταναλωτών «Η ποιότητα της Ζωής» 210-3304444• Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος 108• Τουριστική
Αστυνομία 1571• Γιατροί Χωρίς Σύνορα 210-5200500• Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων 210-5212000 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 197• Πυροσβεστική Υπηρεσία 199• Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Δασών 1591• Εφημερεύοντα Νοσοκομεία• Φαρμακεία
14944 •Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-7793777• Κοινωνική Βοήθεια 197• Ανοικτή Συμβουλευτική Γραμμή για το AIDS 210-7222222 • Ένωση
Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής» 2310257776 • Δίκτυο Μεταφοράς (ΑμΕΑ) 2310509013 • Άμεση Δράση Αστυνομίας 100• ΟΑΣΑ (Δρομολόγια,
Διαδρομές, Εισιτήρια) 11185 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 1500 • Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Αθηνών 10503 • Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Πειραιώς
10504• Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Περιφέρειας 1050

